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Ata da 149ª Sessão, Não Deliberativa,  
em 6 de setembro de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Srª Ana Amélia e do Sr. Acir Gurgacz.

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 12 minutos e 

encerra-se às 11 horas e 9 minutos)

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/

PP – RS) – Declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos. 

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 981, 
de 2013, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, que conclui 
pelo envio de cópia do Ofício nº S/20, de 2013, e seu 
relatório às Comissões de Constituição, Justiça e Ci-
dadania; de Assuntos Econômicos; e de Serviços de 
Infraestrutura; pelo conhecimento; e pelo arquivamento 
do Ofício nº S/20, de 2013. 

A Presidência, em cumprimento à sua conclu-
são, encaminhará as cópias às referidas Comissões.

A matéria ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/

PP – RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 202, 
de 2013, do Presidente da Comissão de Assuntos 
Sociais, comunicando a deliberação pela declaração 
de prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado nº 
121, de 2012.

É o seguinte o Ofício:

OFÍCIO Nº 202/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 4 de setembro 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, a declaração de prejudicialidade do Projeto de 
Lei do Senado nº 121, de 2012, que insere o art. 103-B 
à Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, de for-
ma a permitir a suspensão temporária do pagamento 
de débito previdenciário para aplicação dos recursos 
correspondentes em atividades e ações em benefício 
direto da população afetada pela seca ou estiagem 
prolongada, e dá outras providências, de autoria do 
Senador Vital do Rêgo.

Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Com referência ao Ofício nº 202, 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.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência comunica ao Plenário que 
recebeu o Recurso nº 12, de 2013, interposto no prazo 
regimental no sentido de que seja submetido ao Plená-
rio o Projeto de Lei do Senado nº 406, de 2005, do 
Senador Paulo Paim, que altera o Decreto-Lei nº 986, 
de 21 de outubro de 1969, a Lei nº 8.069, de 13 de ju-
lho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e 
a Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 
2001, para disciplinar a comercialização de alimentos 
nas escolas de educação básica e a elaboração de 
cardápios do programa de alimentação escolar, e pro-
mover ações para a alimentação e nutrição adequadas 
de crianças e adolescentes.

É o seguinte o Recurso:

RECURSO Nº 12, DE 2013

Senhor Presidente,
Recorro, nos termos do artigo 91, § 3º do Regi-

mento Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei 
do Senado nº 406, de 2005, que altera o Decreto-Lei 
nº 986, de 21 de outubro de 1969, a Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Ado-
lescente) e a Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de 
agosto de 2001, para disciplinar a comercialização de 
alimentos nas escolas de educação básica e a elabo-
ração de cardápios do programa de alimentação es-
colar, e promover ações para a alimentação e nutrição 
adequadas de crianças e adolescentes, discutido e 
votado nos termos do art. 58, §2º, da Constituição Fe-
deral, pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte 
e pela Comissão de Assuntos Sociais, seja apreciado 
pelo plenário do Senado Federal.

Sala da Comissão, de 2013. – Senador Cícero 
Lucena, PSDB/PB.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A matéria ficará perante a Mesa durante 
cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos 
do art. 235, II, “c”, do Regimento Interno.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Encerrou-se ontem o prazo para apresen-
tação de emendas ao Projeto de Resolução nº 66, de 
2013, do Presidente do Senado Federal e Presidentes 
de Comissões, que altera o Regimento Interno do Se-
nado Federal para estabelecer procedimento de avalia-
ção de políticas públicas no âmbito do Senado Federal.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/

PP – RS) – Encerrou-se ontem o prazo para apresen-
tação de emendas ao Projeto de Resolução nº 65, de 
2013, do Senador Ricardo Ferraço, que altera a Reso-
lução do Senado Federal nº 93, de 1970, o Regimento 
Interno do Senado Federal, acrescentando os §§ 3º e 
4º ao art. 99, para disciplinar o comparecimento qua-
drimestral do Secretário do Tesouro Nacional (STN) 
à Comissão de Assuntos Econômicos, em audiência 
pública, a fim de expor e discutir a execução e os fun-
damentos da política fiscal.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolu-
ção nº 17, de 2009, que altera o Regimento Interno do 
Senado Federal, uma vez que o projeto supracitado 
também modifica a referida Norma Interna, seguindo, 
posteriormente, à Comissão Especial da Reforma do 
Regimento Interno.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS) – A Presidência lembra às Senadoras e 
aos Senadores que o Senado Federal está convocado 
para uma Sessão Especial a realizar-se segunda-feira, 
dia 9, às 11 horas, destinada a homenagear as vítimas 
da violência e do arbítrio no 40º Aniversário do Golpe 
Militar no Chile, ocorrido em 11 de setembro de 1973, 
nos termos do Requerimento nº 123, de 2013, da Se-
nadora Lídice da Mata, do Senador João Capiberibe 
e outros Senadores.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS) – A Presidência comunica às Senhoras 
e aos Senhores Parlamentares que está convocada 
sessão conjunta solene do Congresso Nacional a 
realizar-se no dia 24 de setembro do corrente, terça-
-feira, às onze horas, no Plenário do Senado Federal, 
em comemoração aos 60 anos de fundação da Rede 
Record de Televisão.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS) – Há sobre a mesa o Requerimento nº 
1.033, de 2013, do Senador Ricardo Ferraço, por meio 
do qual solicita em aditamento ao Requerimento nº 882, 
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de 2013, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, 
licença para se ausentar dos trabalhos da Casa de 4 
a 7 de setembro de 2013, para participar de eventos, 
a convite do Ministro de Defesa da Suécia, em Esto-
colmo, Suécia.

A Presidência defere o presente Requerimento, 
nos termos do art. 41 do Regimento Interno, tendo 
em vista a data marcada para o início dessa missão.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS) – A Presidência designa, como membro 
suplente, o Deputado Dr. Paulo César, em substituição 
ao Deputado Silas Câmara, para integrar a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória 
n° 621, de 2013, conforme o Ofício n° 1.096, 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 1.096/13/PSD

Brasília, 5 de setembro de 2013

Assunto: Substituição de indicação de parlamentar 
do PSD para compor Comissão

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito a subs-

tituição da indicação do Deputado Silas Câmara (PSD/
AM) pelo Deputado Dr. Paulo César (PSD/RJ), como 
SUPLENTE da Comissão Mista destinada a emitir 
parecer sobre a Medida Provisória nº 621, de 2013.

Atenciosamente, – Eduardo Sciarra, Líder do 
PSD.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS) – A Presidência designa, nos termos do 
disposto no art. 4º da Resolução do Senado Federal 
n° 34, de 2013, a Senhora Senadora Lídice da Mata, 
para integrar o Conselho da Comenda Dorina Gouveia 
Nowill, de acordo com a indicação da Liderança do 
Partido Socialista Brasileiro – PSB, por meio do Ofício 
n° 91/2013, de 27 de agosto de 2013.

É o seguinte o Ofício:

GLPSB OF. Nº 91/2013

Brasília, 27 de agosto de 2013

Assunto: Indicação para Conselho da Comenda Do-
rina Gouveia Nowill
Ref. Liderança do PSB

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunico a 

Vossa Excelência que esta Liderança indica a Senho-
ra Senadora Lídice da Mata para integrar o Conselho 
da Comenda Dorina Gouveia Nowill, de acordo com a 
Resolução nº 34, de 2013, nos termos do art. 4º

Agradeço antecipadamente renovando meus 
votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Rodrigo Rollem-
berg, Líder do PSB.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/38, de 
2013 (nº 19.369/2013, na origem), da Controladoria-
-Geral da União, informando que está disponibilizado, 
no sítio eletrônico daquele Órgão, versão alterada do 
Relatório de Fiscalização do Município de Piçarra/PA 
– 37ª Etapa do Programa de Fiscalização a partir de 
Sorteios Públicos.

É o seguinte o Ofício:

OFÍCIO Nº S/38, DE 2013

Ofício nº 19.369/2013/GM/CGU-PR

Brasília, 28 de junho de 2013

Assunto: Alteração do Relatório de Fiscalização do 
Município de Piçarra/PA – 37ª Etapa do Programa de 
Fiscalização a partir de Sorteios Públicos

Senhor Senador,
Cumprimentando-o, informo a Vossa Excelência 

que está disponibilizado no sítio eletrônico da Contro-
ladoria-Geral da União (http://www.cgu.gov.br/sorteios/
index1.asp) versão alterada do Relatório de Fiscaliza-
ção do Município de Piçarra/PA – 37ª Etapa do Pro-
grama de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos.

Atenciosamente, – Valdir Agapito Teixeira, Se-
cretário-Executivo Substituto.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O Ofício nº S/38, de 2013, vai à Comissão 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscali-
zação e Controle.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência recebeu o Aviso nº 58, de 
2013 (1.093/2013, na origem), do Tribunal de Contas da 
União, que encaminha cópia do Acórdão nº 2.327/2013-
TCU, referente ao acompanhamento da operação de 
crédito autorizada pela Resolução nº 39/2012, do Se-
nado Federal (TC 033.023/2012-3).

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 58, DE 2013

Aviso nº 1.093-Seses-TCU-Plenário

Brasília, 28 de agosto de 2013

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário des-
ta Corte nos autos do Processo nº TC 033.023/2012-
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3, na Sessão Ordinária de 28-8-2013, acompanhado 
do Relatório e do Voto que o fundamentam.

Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acór-
dão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado, 
e que eventuais providências a cargo desse Senado 
serão posteriormente comunicadas.

Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nar-
des, Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O Aviso nº 58, de 2013, vai à Comissão 
de Assuntos Econômicos. 

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS) – Convido, para fazer uso da palavra, o 
Senador Acir Gurgacz, do PDT de Rondônia.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, 
que preside a sessão neste momento, Srªs e Srs. Se-
nadores, nossos amigos que nos acompanham pela 
TV Senado e pela Rádio Senado, pelas redes sociais, 
esta semana, tivemos um debate amplo na Comissão 
de Agricultura sobre vários temas importantes para a 
agricultura brasileira, como o seguro da nossa safra. 

Tivemos um debate importante, anteontem, dis-
cutimos com vários técnicos que entendem muito bem 
o assunto e nos monitoraram, nos municiaram de ele-
mentos para que possamos ajudar o Governo Federal 
a criar um seguro safra que venha a atender a neces-
sidade do nosso agricultor, seja o agricultor do Sul do 
País, do Centro-Oeste e, principalmente, o agricultor 
lá do Norte, lá da Amazônia, o agricultor do nosso Es-
tado de Rondônia. 

Estivemos também com o General Fraxe, para 
discutir a questão da BR-364, da BR-425, de Guajará-
-Mirim a Porto Velho. Queremos e precisamos, o mais 
rápido possível, da restauração dessas BRs, que elas 
aconteçam o mais rápido possível. A população de 
Guarajá-Mirim e de Nova Mamoré não aguenta mais 
a situação em que está a BR-425m, assim como esta-
va no passado – um passado tão recente – a BR-364, 
que agora já está em restauração. Já começamos, 
inclusive, a trabalhar na duplicação na sua totalidade.

Tivemos também reuniões importantes no Minis-
tério de Minas e Energia com relação ao Assentamento 
Joana d’Arc, lá em Porto Velho, sobre a preocupação 
que traz para os ribeirinhos a questão dos efeitos da 
construção das usinas, tanto Jirau quanto Santo An-
tônio, para a população agrícola que vive no entorno 
do lago que vai se formar lá em Porto Velho. 

Mas o tema que trago hoje, Srª Presidente, é que 
amanhã é o Dia da Pátria. Talvez o Sete de Setembro 
mais esperado dos últimos anos seja o Sete de Se-
tembro de 2013. Normalmente, essa data é aguardada 

em função dos desfiles comemorativos, com ensaios e 
desfiles nas escolas, em colégios, corporações milita-
res. Nas últimas décadas, essa data também sempre 
foi aguardada pelos manifestantes do chamado Grito 
dos Excluídos, que passaram a dar cores de protestos 
ao dia que marca a Independência do Brasil.

Para este Sete de Setembro – portanto, amanhã 
–, é aguardada uma grande mobilização nacional, a ser 
realizada em quase 150 cidades brasileiras, conforme 
vem sendo anunciado pela imprensa. Órgãos de segu-
rança, em vários pontos do País, vêm sendo acionados 
para precaver ações de vandalismos e depredações, 
a fim de manter a paz e a tranquilidade para aquelas 
pessoas que querem participar, com segurança, tanto 
das celebrações do Dia da Pátria, quanto das mani-
festações que deverão acontecer no dia de amanhã.

Acredito que este seja o momento de pedir tran-
quilidade às pessoas que pretendem sair às ruas para 
as manifestações, como as que ocorreram no mês de 
junho em todo o nosso País. É preciso que as reivin-
dicações da população sejam expressas com clareza 
para que não sejam confundidas com desordem. A 
população quer se manifestar, e essas manifestações 
são importantes para a população, são importantes 
para nós, no Congresso, são importantes para as es-
feras municipais, estaduais e federal do Executivo, para 
que possamos entender e saber o que a população 
espera da nossa atuação aqui no Congresso Nacional 
e também no Executivo. Por isso, nós valorizamos, e 
muito, e acompanhamos de perto todas as manifesta-
ções que acontecem em todas as cidades brasileiras, 
em especial as que aconteceram e acontecerão lá no 
nosso Estado de Rondônia.

Sabemos que o brasileiro tem muito do que re-
clamar e muito a criticar também. Pagamos hoje im-
postos elevadíssimos e ainda não contamos com a 
infraestrutura de serviço à altura do que a população 
precisa e merece.

Eu mesmo, aqui neste plenário, já defendi inú-
meras vezes que o Governo deve atuar de forma pla-
nejada e mais intensa na implantação de uma melhor 
infraestrutura para a população brasileira, seja nas 
cidades, seja no campo; seja nas estradas maiores, 
menores, nas nossas vicinais; seja na infraestrutura 
da produção agrícola, atenção para o nosso agricultor 
familiar – aqueles agricultores que precisam do apoio 
do Governo Federal, que precisam da atuação do seu 
prefeito, dos vereadores, do seu governador, dos seus 
deputados estaduais, dos técnicos das prefeituras, dos 
secretários municipais, dos secretários estaduais; pre-
cisam de uma atenção especial.

No entanto, é necessário que, mesmo em meio a 
tantas razões para protestar, fique claro que os meios 
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democráticos são – e nunca vão deixar de ser – o me-
lhor meio e a mais correta forma de realizar conquistas 
e de ver as nossas reivindicações serem atendidas. E 
o voto é a forma mais certeira para retirar do poder as 
pessoas daninhas a qualquer esfera do Governo e co-
locar, no lugar certo, as pessoas verdadeiramente com-
prometidas com a Administração Pública, comprometi-
das com as questões públicas, com aquilo que venha 
melhorar a qualidade de vida da população brasileira. 
Essas são as ações dignas de uma sociedade civil 
organizada e consciente de sua força e de seu poder.

Ano que vem, teremos eleições. Esse será o 
melhor momento para que possamos separar o joio 
do trigo.

Tenho que dizer que, no nosso Estado de Ron-
dônia, nos últimos anos, nas últimas décadas, a cada 
mandato que acontece, temos tido problemas com 
representantes em algumas câmaras municipais, na 
Assembleia Legislativa, representantes na Câmara, 
representantes no Senado, vereadores que foram cas-
sados, prefeitos afastados, prefeitos presos no Estado; 
deputados, presidente da Assembleia preso. Tivemos o 
primeiro Deputado Federal da história do Brasil preso, 
o primeiro Senador condenado.

Então, que, em 2014, a população faça verda-
deiramente a sua revolução, mas o faça nas urnas, 
separando o joio do trigo, fazendo que com faça valer 
a sua vontade, a vontade de ter melhores condições 
de vida, a vontade de que nós possamos, se não aca-
bar com a corrupção, diminuir num percentual muito 
grande a corrupção que existe no nosso Estado de 
Rondônia e no País.

Somente através do voto nós poderemos fazer 
isso. Não é uma reforma política, uma reforma eleitoral 
que vai resolver o nosso problema, mas, sim, não deixar 
que ninguém venda o seu voto, impedir que voltem à 
vida pública aquelas pessoas que compram voto, aque-
las pessoas que já se caracterizaram como corruptos 
brasileiros, corruptos rondonienses. Nós precisamos 
fazer isso, temos que fazer isso, e vamos fazer isso 
através do nosso voto. Essa é a verdadeira revolução 
de que o Brasil precisa, e eu tenho absoluta certeza 
de que os brasileiros, em especial os rondonienses, 
farão isso nas eleições de 2014. 

Sabemos que o brasileiro tem muito a reclamar 
e a criticar realmente. No entanto, é preciso que, mes-
mo em meio a tantas razões para protestar, fique claro 
que os meios democráticos são – volto a repetir – a 
maneira mais correta e mais eficaz para que a gente 
possa efetivar a nossa verdadeira indignação sobre o 
processo político brasileiro.

Srª Presidente, cada brasileiro tem um sentimento 
muito especial e único sobre a nossa Nação. Porém, 

ao mesmo tempo, este sentimento se funde quando 
compartilhamos a mesma língua, a mesma história, o 
mesmo solo e, com muito orgulho, o mesmo Hino Na-
cional. Dá-nos muita emoção quando nós participamos 
de algum evento e o iniciamos com o hasteamento da 
Bandeira Nacional e cantando o Hino Nacional brasi-
leiro. Mesmo que com pontos de vista diferentes, re-
sultado da miscigenação de nossa gente com povos 
de todo o mundo, somos um país único, um povo sin-
gular, que está construindo uma grande Nação. E não 
tenhamos dúvida: o Brasil é uma grande nação. Está 
caminhando, a passos largos, para ser uma das mais 
importantes economias mundiais.

Lá em Rondônia, costumamos dizer que somos 
o Estado mais brasileiro do Brasil. E, sem demagogia, 
isso pode ser facilmente constatado quando conversa-
mos com os rondonienses e rondonianos sobre suas 
origens, seus antecedentes, sua trajetória de vida, sua 
migração para o nosso Estado.

Eu mesmo tenho raízes lá de Charrua, do seu 
Estado, o Rio Grande do Sul, cidade no noroeste do 
Rio Grande, onde nasceu minha mãe, e no Município 
de Cruz Machado, no sudoeste do Paraná, onde nas-
ceu meu pai. Carrego comigo as lembranças de minha 
infância em Cascavel, no oeste do Paraná, bem como 
as remotas origens de meus avós, imigrantes da Po-
lônia e da Itália, que encontraram no Brasil uma nova 
Pátria, um lugar para viver melhor, um lugar para cons-
tituir as suas famílias e aqui viver com segurança, com 
alegria, com harmonia, um lugar para viver em família. 

Os rondonienses de nascimento e os rondonien-
ses de coração – assim como eu – cultivamos um 
sentimento de Brasil muito especial. Digo isso porque 
fomos chamados para colonizar a Amazônia brasilei-
ra num período em que o lema era: “Integrar para não 
entregar”. 

Acompanhei de perto o surgimento do Estado 
de Rondônia. Naquela época, no início dos anos 70 
do século passado, migramos do Paraná para o norte 
do País, atendendo ao chamado do Governo Federal 
para promover a integração da Amazônia ao território 
nacional brasileiro. 

Muitas famílias começaram praticamente do zero. 
Embrenharam-se na mata fechada apenas com o 
chamado cacaio nas costas. Quem não conhece o 
cacaio, do qual já falei aqui várias vezes, era um kit 
com uma mochila que se carregava nas costas. Não 
era uma mochila moderna, como as de hoje, que têm 
lugar para se colocar tudo, mas uma mala de garupa, 
um amarrado nas costas, onde o migrante levava o 
machado, a foice, o sal, um facão para caçar e poder 
sobreviver na mata e abrir o seu lote, fazer o seu bar-
raco. A família ficava no núcleo, em algum distrito, pois 
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não era Município ainda. Depois de aberto um clarão 
no meio da mata, o pai construía ali o seu barraco e 
depois buscava a esposa e os filhos menores. E assim 
nós participamos e vimos acontecer uma das maiores 
reformas agrárias brasileiras, que se constituiu no Es-
tado de Rondônia. Muitas famílias abriram clareiras na 
mata para construir as suas casas, improvisadas de 
lona e taipa, para fazer a roça, a pastagem do gado e 
formar os primeiros núcleos de povoamento.

Lembro bem quando auxiliava meu pai no em-
barque dessas famílias lá no Paraná. Muitas delas 
moravam onde hoje é o lago de Itaipu e também em 
outras regiões do Paraná e do sul do nosso País. Nós 
as transportávamos de ônibus para o norte do País, 
especialmente para o nosso Estado de Rondônia, para 
os núcleos de assentamento do Incra no então terri-
tório de Rondônia, que hoje são as nossas cidades, 
as principais cidades do Estado de Rondônia, um dos 
mais jovens da Federação brasileira, onde as marcas 
dessa epopeia ainda estão vivas e onde encontramos 
um pouco de cada Brasil que forma esta grande Na-
ção brasileira.

Lá em Rondônia, temos mais de 30 povos indíge-
nas, temos nordestinos, gaúchos, paranaenses, capi-
xabas, catarinenses, mineiros, baianos, enfim, pessoas 
de todos os cantos do Brasil, que deixaram seus locais 
de nascimento em busca de um novo eldorado – e lá 
encontraram –, em busca de um pedaço de chão, em 
busca de um novo horizonte para sua família, para sua 
empresa e para o Brasil. 

É essa vastidão territorial do Brasil, com toda a 
sua diversidade natural, étnica, cultural e econômica, 
que nos remete à necessidade de olhares específicos 
para compreendermos a sua complexidade e as suas 
necessidades, as necessidades desse povo que dei-
xou vários Estados brasileiros já desenvolvidos para 
desenvolver um novo Estado brasileiro, para melhorar 
a economia brasileira ou para contribuir com ela.

Por mais que sejamos um povo-nação, como bem 
descreveu o nosso antropólogo Darcy Ribeiro, essa 
unidade não significa nenhuma uniformidade. Falamos 
uma mesma língua, mas com sotaques regionais que 
refletem nossa diversidade regional.

É por isso que somos um País único, uma Nação 
forte e com oportunidade para todos, mas que ainda 
precisa resolver muitos problemas de infraestrutura, 
reduzir as diferenças sociais e reparar algumas ma-
zelas que aconteceram no passado. 

Tomo aqui, como exemplo de ação desse tipo que 
aconteceu ontem no Ministério de Minas e Energia, 
quando participamos de uma reunião solicitada por 
representantes de uma comunidade localizada na área 
rural do Município de Machadinho D’Oeste, no interior 

do meu Estado de Rondônia. Cerca de 800 famílias de 
produtores de látex, a borracha natural bruta de serin-
gais localizados em 25 reservas extrativistas estaduais 
e federais, vivem ainda hoje sem energia elétrica. Eles 
solicitam a implantação urgente do Programa Luz para 
Todos em toda a sua região, para que eles possam ter 
uma qualidade de vida melhor.

Na reunião com o Secretário Executivo Adjunto do 
Ministério, Dr. Francisco Romário, ficou definido ontem 
que o Programa Luz para Todos entrará em fase de 
licitação ainda neste ano e deverá ser implantado no 
ano que vem, nessa região, no Machadinho D’Oeste.

Essa medida vai beneficiar aquela comunidade, 
que passará a ter, além das comodidades da energia 
elétrica, uma maior facilidade para beneficiar a borra-
cha extraída dos seringais e escoar a produção. Isso, 
com certeza, vai melhorar de vez a qualidade de vida 
naquela região rural do nosso Estado de Rondônia, 
de Machadinho D’Oeste.

Fiquei satisfeito de ter participado dessa mobili-
zação democrática e pacífica a fim de conquistar uma 
reivindicação, principalmente considerando que se trata 
de uma comunidade de seringueiros. Essas pessoas 
são praticamente todas elas descendentes dos qua-
se 60 mil soldados da borracha que, em 1942, foram 
para a Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial.

Lá enfrentaram uma selva praticamente intoca-
da, com feras e doenças devastadoras no esforço para 
extrair borracha para a produção de pneus para os ve-
ículos de combate na guerra que acontecia na Europa, 
na África e nas ilhas do Oceano Pacífico. Guerra da 
qual o Brasil participou junto aos Aliados.

Para se ter uma ideia, Srª Presidente, do esforço 
e dos perigos impostos a esses homens, aos soldados 
da borracha, dos 60 mil que para a Amazônia foram 
levados, 30 mil morreram em menos de três anos de 
atividades na selva.

Senhoras e senhores, na véspera do Dia da Pátria, 
um dia que promete ser marcado por manifestações de 
protesto em todo o País, eu tenho orgulho de informar 
àqueles descendentes dos soldados da borracha, que 
a reivindicação deles será atendida. Mas continuo me 
sentindo muito triste por ver que eles ainda lutam para 
verem seus esforços de guerra serem reconhecidos e 
assim eles terem suas pensões equiparadas às dos ex-
-pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, a FEB.

A verdade é uma só: a guerra era mundial, travada 
também aqui na nossa Amazônia, e os seringueiros lu-
taram numa frente ainda mais violenta do que a própria 
guerra na Europa. Dos cerca de 25 mil expedicionários 
que foram enviados para lutar na Itália, menos de 500 
foram mortos e dois mil voltaram feridos.
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Da mesma forma como tradicionalmente os ex-
-pracinhas foram e ainda são homenageados no dia 
Sete de Setembro, quero aqui fazer uma homenagem 
especial aos Soldados da Borracha pela sua corajo-
sa participação na Segunda Guerra Mundial. Home-
nageio todos os 60 mil soldados, os que tombaram e 
os que continuaram suas vidas na Amazônia, citando 
aqui os nomes de bravos homens como José Romão 
Grande, Antônio Barbosa da Silva, Luiz Barbosa da 
Silva, José Macieira e Josino Pequeno de Melo. Por 
intermédio deles rendo homenagens a todos os Sol-
dados da Borracha que estiveram na Amazônia e aos 
seus descendentes que continuam na Amazônia, em 
especial no nosso Estado de Rondônia. 

E faço uma homenagem aqui também aos seus 
descendentes, como os seringueiros de Machadinho 
D’Oeste, que continuam lutando não apenas pelo seu 
sustento e sobrevivência em meio à Amazônia, mas 
também para conquistar seus direitos e sua cidadania.

Estendo essa homenagem a cada brasileiro pelo 
dia de amanhã, pedindo tranquilidade e serenidade, 
para que façamos as vozes das ruas serem ouvidas 
com clareza, sem distorções, em busca de conquis-
tas legítimas, que reforcem ainda mais a democracia 
brasileira, a nossa democracia, pois somente por meio 
dela conseguiremos melhorar a qualidade de vida de 
toda a população brasileira, de quem mora nos grandes 
centros, de quem mora na zona rural, nas cidades mais 
desenvolvidas, nas cidades que estão se desenvolvendo 
no nosso Estado de Rondônia, que está se formando 
politicamente, culturalmente e economicamente. É um 
Estado jovem, mas com um futuro brilhante. 

(Soa a campainha.)

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Portanto, desejo a todos um feliz Sete 
de Setembro...

(Soa a campainha.)

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – ... e que tenhamos amanhã grandes des-
files e boas comemorações.

Eram essas as minhas colocações.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-

ria/PP – RS) – Cumprimento o Senador Acir Gurgacz, 
pela abordagem dos problemas regionais do seu Es-
tado, que o senhor faz com uma defesa apaixonada 
– como deve ser o trabalho de um Senador –, e por 
essa referência evocativa do que é a verdadeira inte-
gração, a verdadeira Nação brasileira, construída por 
imigrantes poloneses, italianos, alemães, russos, es-
panhóis, portugueses, que vieram de todos os cantos 
há tantos séculos.

Então, V. Exª faz, na reminiscência da história 
da sua família, um pouco do pedaço do Brasil vivido 
por milhares de brasileiros que escolheram esta Pá-
tria como a sua e aqui por gerações estão fazendo o 
Brasil crescer.

Muito bonita sua manifestação, que reflete bem 
o espírito dessa cordialidade, dessa civilidade e des-
sa brasilidade que nós temos e, com muito orgulho, 
com muito amor – V. Exª fala com muito amor –, sem-
pre canta o Hino Nacional. Aliás, amanhã, a seleção 
brasileira joga aqui em Brasília. Esperamos que ela, 
no País do futebol, que o representa um pouco com 
aquela camisa, com as cores do nosso País, também 
faça uma bonita apresentação, para demonstrar esse 
amor que os brasileiros têm pela sua Pátria, pelo seu 
Hino, pela sua seleção, pelos grandes valores que o 
Brasil tem e precisa preservá-los, e o maior deles, cla-
ro, é a democracia. 

Cumprimento o Senador Acir.
Se V. Exª ocupar a Presidência, agradeço-lhe 

muito. 

A Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – Passo a palavra à nobre Sena-
dora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
dora.) – Caro Presidente desta sessão, Senador Acir 
Gurgacz; Srªs e Srs. Senadores; nossos ouvintes da 
Rádio Senado; nossos telespectadores da TV Senado; 
atenciosos servidores da Casa, é inescapável continuar 
o tema suscitado no início da sessão desta sexta-feira, 
véspera do Dia da Pátria, como já o fez brilhantemente 
o Senador Acir Gurgacz, não tratar do mesmo tema. 
Até porque, depois da onda de protestos que varreu 
o Brasil de Norte a Sul, de Leste a Oeste, nos meses 
de junho e julho, o Sete de Setembro será, de novo, 
marcado por manifestações, não só nos grandes cen-
tros urbanos, mas também no interior.

Essa manifestação precisa, e deve, ser pautada 
por um grau muito elevado de pacifismo, de disciplina 
e – eu diária até – de ordem. A democracia requer de 
todos muita responsabilidade toda vez que nós faze-
mos protestos ou cobramos atitudes ou demandas por 
parte das autoridades que nos representam ou que 
representam o País. 

Eu fico particularmente bem-impressionada como 
cidadã, Senador Acir, pela manifestação dos grandes 
nomes da cultura popular brasileira da nossa músi-
ca, entre os quais Caetano Veloso, Chico Buarque de 
Hollanda, Zuenir Ventura, entre outros acadêmicos, 
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compositores e cantores, intérpretes desse quilate, 
que fizeram um manifesto dirigido aos líderes dessa 
manifestação, os chamados Black Blocs, ou o Anôni-
mos, grupos que vêm atuando de maneira organizada, 
usando as redes sociais para chamar e convocar ma-
nifestantes de todas as origens, de todas as idades, 
para irem à rua e terem uma pauta de manifestação.

Eu penso que o gesto revela a capacidade que 
tem a juventude brasileira de se posicionar diante de 
problemas que são crônicos em nosso País, entre eles 
o combate duro, radicalizado, à corrupção. Aí estamos 
todos irmanados, porque o dinheiro que é perdido no 
valo da corrupção, que vai para o lixo da corrupção, é 
o que falta para as estradas no seu Estado, Rondônia, 
no meu Estado, Rio Grande do Sul, e em tantos Esta-
dos brasileiros. É o dinheiro que falta para a segurança 
pública, para a saúde dos brasileiros, especialmente 
daqueles mais necessitados. É o dinheiro que falta para 
a construção de mais escolas, para melhorar o nível 
das penitenciárias, que são verdadeiras tragédias em 
matéria de trato dos presidiários. Enfim, é uma série 
de mazelas representadas pelo que V. Exª abordou 
também, por essa maldita doença chamada corrupção.

Não é uma doença que existe só no nosso País, 
é uma doença que pode estar presente onde está o ser 
humano. Então, a corrupção está nos países sem de-
mocracia, nos países democratizados, nos mais avan-
çados, nos mais desenvolvidos. É claro que há países 
em que o controle social, a educação, a formação e 
a responsabilidade do cidadão fazem com que a taxa 
de corrupção seja praticamente zero, como é o caso, 
por exemplo, da Finlândia ou dos países escandinavos. 

Nós devemos perseguir essa luta, Senador Acir. 
Então, é lamentável quando passamos por episódios 
graves no nosso País. Esses episódios graves tiveram 
origem na corrupção e foram como um tumor numa 
cirurgia em que a própria sociedade usou o bisturi 
para romper esse tumor chamado corrupção. Nós não 
aprendemos totalmente as lições. Ainda hoje, servidores 
fazem os malfeitos usando a corrupção como caminho 
para atender aos seus interesses subalternos, aos seus 
interesses menores, em detrimento dos interesses da 
sociedade brasileira.

É uma pena que ainda vejamos, diariamente, na 
imprensa, atos patrocinados por agentes públicos que 
estão dentro do Governo. Isso acontece nos Municípios, 
acontece nos Estados, acontece na União. 

A data de Sete de Setembro se presta a essa 
reflexão. Esta Pátria é a Pátria que queremos? A que 
queremos é uma Pátria com o menor nível possível de 
corrupção, Senador Acir, em todos os níveis da admi-
nistração, inclusive no setor privado, nas relações de 
instituições que nós operamos, nos sindicatos, nas 

organizações não governamentais, pois é preciso não 
entender que a corrupção está apenas no Governo. 
Há corrupto e corruptores. Existe também uma forma 
ativa de fazer a corrupção do lado de fora do Governo. 

Então, é por isso que nós devemos – este País –, 
na véspera do Sete de Setembro, fazer essa reflexão.

Fico feliz também não só com a manifestação 
dos artistas que pedem, mas com a de parte dos Black 
Blocs, que podem perder o caminho pacífico da sua 
jornada de protestos pela má imagem que talvez te-
nha contaminado parte da opinião pública, que poderá 
condená-los a uma marginalização total e tirá-los do 
protagonismo que eles poderão ter.

É claro que, também de parte das autoridades – 
policiais, especialmente –, é preciso não uma atitude 
complacente de ficar olhando a baderna e o vanda-
lismo, que nós não queremos, ninguém quer; a socie-
dade não quer isso.

Aqui em Brasília nós tivemos, nos meses de ju-
nho e julho, uma belíssima manifestação convocada 
pelas redes sociais, quando as famílias todas vieram 
para os canteiros ainda verdes da Praça dos Três Po-
deres, à frente do Congresso Nacional, com as crian-
ças desenhando a bandeira nacional, desenhando o 
fim da corrupção.

É exatamente desse clima de vivência de família, 
de paz e de ordem que nós precisamos, em homena-
gem a este grande País, tão respeitado e amado pelos 
estrangeiros, não por aqueles que vieram ao Brasil, 
mas por aqueles que olham de longe o nosso País 
e ficam encantados com o seu tamanho, com a sua 
grandeza, com a sua criatividade e com o seu talento, 
em todas as áreas: no esporte, na cultura, na econo-
mia, na criatividade. Nós temos essa responsabilidade.

Então, o meu uso da tribuna aqui tem esse pro-
pósito, como teve o de V. Exª, contando, com outras 
palavras e de uma maneira bastante expressiva, a saga 
dos pioneiros, daqueles que acreditaram, daqueles que 
passaram frio e fome; passaram muitas dificuldades 
para fazer e escrever uma história muito bonita de um 
Estado, como é o caso de Rondônia, ou do meu próprio 
Estado, o Rio Grande do Sul. Muitos saíram de lá, de 
Charrua, terra da sua mãe, Município da sua mãe, no 
meu Estado, e foram construir. Aliás, leva esse nome 
porque ali estão as tribos charruas, vivendo naquele 
Município em plena harmonia, índios e não índios, de 
uma forma harmonizada.

É um pouco esse clima que nós temos de manter 
em nosso País, amanhã, no dia 7 de setembro.

Uma avaliação detalhada sobre as principais no-
tícias publicadas hoje, nos principais jornais do nosso 
País, mostra que, às vésperas dos 191 anos da pro-
clamação da Independência, por D. Pedro I, ocorrida 
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às margens do Riacho Ipiranga, lá em São Paulo, nós, 
brasileiros, temos valorizado cada vez mais a indepen-
dência, a liberdade e a democracia.

Após as recentes ondas de protestos e manifes-
tações que lamentavelmente, em alguns casos, resul-
taram em alguns episódios de vandalismo, violência, 
destruição do patrimônio público e privado, o Dia da 
Independência deve ser marcado por protestos em, 
pelo menos, 172 cidades do País. Os atos são apoiados 
por grupos que se dizem ligados a esse já citado por 
mim, Anonymous, e por organizações como o Brasil 
Contra a Corrupção, além do Black Blocs.

Segundo o jornal O Globo, pelo menos 400 mil 
pessoas confirmaram presença nesses atos. No site 
que agrega todas as cidades participantes, os orga-
nizadores, Senador Cristovam Buarque, afirmam ser 
suprapartidários e divulgam seis pautas principais da 
manifestação: prisão imediata dos envolvidos no men-
salão; fim do voto obrigatório; aprovação e cumprimento 
do Plano Nacional de Educação; redução do número de 
Deputados e representantes; reforma tributária e apro-
vação do cumprimento da lei de combate à corrupção.

É uma pauta substantiva, é uma pauta extrema-
mente relevante, que tem sentido e se entrelaça, porque 
corrupção se combate, também, com mais educação 
e com mais cidadania dada pela educação. Por isso 
faço questão de dar um aparte ao Senador Cristovam, 
porque é o nosso mestre em matéria de educação. 
Aliás, aqui já o chamei de “o sacerdote da educação” 
por fazer desse ofício e dessa luta uma verdadeira 
pregação sacerdotal.

Com a palavra, com muita honra para mim, Se-
nador Cristovam Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Muito obrigado, Senadora. Devo dizer, 
também, que a senhora é a “sacerdotisa da liberda-
de” nesta Casa, de todas as formas, na economia, na 
política, e o que a senhora está falando agora é um 
exemplo disso. Não é possível que a gente continue 
de costas voltadas para o povo. O povo está na rua, 
Senador Acir, e nós não estamos olhando nos olhos 
desse povo, dando as respostas que eles querem. 
Não são pequenos gestos que são necessários. Esta 
Casa tem que refazer o pacto social brasileiro que 
está sendo rompido pelo descasamento, o divórcio 
entre suas lideranças, nós, e o povo nas ruas. Hoje, 
o Bom dia Brasil mostrou cenas que claramente de-
monstram que vivemos em um processo de guerrilha: 
jovens sentados em cima de um carro da polícia para 
que não avançasse, ou seja, o confronto direto. Não é 
mais um confronto apenas de repressão; é mais que 
isso, é um confronto físico que começa a haver, e não 
só da violência da polícia. Há um confronto, e a gente 

não está entendendo isso. E quando digo que não está 
entendendo não é com a ideia – muito longe de mim 
–, como tenho escutado de alguns, de aumentar a vio-
lência, a proibição. Não. É de conviver, dialogar, mas 
não dialogar boca a boca, não; é dialogar nas ações, 
nos gestos que a gente não está fazendo. A prova é 
que nós – eu também; gosto sempre de dizer que eu 
também me incluo – não estamos presentes no dia 
a dia desse processo aqui dentro. Continuamos com 
nossas agendas; eu continuo com minha agenda, não 
a adaptei ao momento histórico do Brasil, e temos que 
fazer isso. Amanhã, segundo os jornais, estão previs-
tas manifestações de 172 mil pessoas, e V. Exª falou 
em 400 mil. Há pouco, eu vinha ouvindo na rádio que 
o sistema de segurança da Presidenta armou quatro 
fugas possíveis, se necessárias, a serem usadas. É 
muito grave que se precise pensar nisso; nem falo que 
se vai usar, nem quero chegar lá. Outra: que atrasaria 
o vôo para que ela chegasse sem ter necessidade de 
ir, o que é falso, porque ela poderia ter ficado uns dias 
mais lá, se ela quisesse, ou poderia ter dado mil des-
culpas; ela não quis nenhuma desculpa, ela está vindo. 
Mas é muito grave que esteja sendo necessário levan-
tar essas hipóteses, muito sério, e acho que a gente 
não está atento a esse processo que vive a história 
brasileira com duas coisas simultâneas: de um lado, a 
ruptura desse pacto que existe para que as pessoas 
convivam, eu não diria feliz, alegre, mas, pelo menos, 
tranquilas, e, ao mesmo tempo, a possibilidade do uso 
da internet para fazer essas guerrilhas que são feitas 
hoje. Esse casamento, na técnica da comunicação, não 
precisa mais de partido para ir para a rua, não preci-
sa mais de jornal, de televisão, de líderes religiosos; o 
povo vai para a rua porque se autoconvoca, junto com 
o descontentamento da ruptura do pacto social. Isso é 
muito grave, e creio que, mais grave que isso, é o fato 
de a gente não estar percebendo a gravidade. Daí a 
importância de seu discurso, e eu queria que muitos 
estivessem falando sobre isso aqui.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Presidente, quero que o aparte do Senador Cristovam 
seja inteiramente incluído neste pronunciamento, que 
estou fazendo agora. Eu queria dizer que assino to-
talmente embaixo, especialmente quanto a sua última 
manifestação de que não estamos nos dando conta 
da gravidade do momento.

E a cena que V. Exª descreveu de manifestantes 
sobre um veículo policial é muito grave, Senador, por-
que as funções estão desvirtuadas. Essa disfunção é 
provocada, primeiro, por um rigor. Os excessos todos 
provocam excessos. Mas não se pode admitir que os 
manifestantes façam esse tipo de provocação, aco-
bertados por aquilo que nós não queremos, que é a 
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radicalização desse confronto. Isso não é bom cami-
nho. A manifestação precisa respeitar limites. A auto-
ridade policial está ali para manter esses limites, além 
de preservar a ordem, proteger as pessoas, proteger 
o patrimônio público ou privado. Por que destruir um 
prédio público? Por que fazer o que aconteceu aqui 
nas janelas do Itamaraty, que é um dos prédios mais 
bonitos que há em Brasília? Por que destruir isso? Qual 
é a relação? Qual é a justificativa desse ato insano? 
Destruir por prazer, para alimentar a sua adrenalina? 
Não! A adrenalina é de outra forma que se alimenta. É 
correndo com a bandeira do Brasil e fazendo um pro-
testo, um cartaz grande: “Eu quero o fim da corrupção. 
Eu quero mais trabalho e mais comprometimento dos 
políticos. Eu quero mais educação, eu quero mais saú-
de”. Existem muitos caminhos para pregar um ideário 
e uma agenda que seja construtiva e necessária ao 
País, que tem tantas mazelas.

Mas o que também me preocupa é o que disse o 
Senador Cristovam: nós não estamos nos dando conta 
da gravidade do momento que estamos vivendo. Está 
havendo uma transversalidade disso, não apenas no 
campo político, mas também na gestão, nas questões 
econômicas, nas questões da vida e do cotidiano de 
nosso País.

Nas redes sociais, a gente está vendo que é pos-
sível observar até algumas posições radicalizadas. Al-
guns apoiam comentários e postagens de simpatizan-
tes dos chamados Black Blocs, grupo de mascarados 
– alguns anarquistas –, defensores dessa violência, 
dos badernaços e das mobilizações violentas, das 
quais eu discordo inteiramente. Penso que é preciso, 
do ponto de vista da própria democracia, que as pes-
soas sejam identificadas.

O Brasil vive um momento muito importante, mas 
ao mesmo tempo muito delicado. Há um conjunto de 
insatisfações que devem ser expressas, demonstradas, 
manifestadas, desde que isso não prejudique as pesso-
as ou as estruturas públicas ou privadas, construídas, 
muitas delas, com o dinheiro da própria população.

Na internet, eu, inclusive, apoio a campanha em 
favor do voto aberto. Como tenho dito, ao longo desta 
semana, aqui nesta tribuna, os debates em curso no 
Congresso Nacional refletem a necessidade de mais 
transparência na política. A transparência também é 
um caminho para se evitar corrupção. Saber como os 
representantes políticos votam é um termômetro im-
portante e uma transparência para que a sociedade 
perceba a atuação e as atitudes de seus representan-
tes no Congresso Nacional.

No setor privado, há também uma busca saudá-
vel por maior governança, mais transparência sobre 
as decisões e a estrutura financeira das empresas, 

principalmente das companhias abertas, pois os inves-
tidores e compradores de ações querem saber se as 
organizações são confiáveis e saudáveis, contabilmente 
falando. Isso é transparência, um valor importante da 
nossa democracia.

Nós estamos vendo agora um grupo cujo líder, até 
pouco tempo, aparecia nas manchetes das principais 
revistas nacionais e estrangeiras como o fenômeno, o 
talento do capitalismo brasileiro. Está desmoronando. 
Não houve transparência, não houve controle, não hou-
ve fiscalização dos órgãos que têm essa responsabili-
dade. Só agora a CVM chama esse líder, Eike Batista, 
para prestar esclarecimentos para punir ou para cen-
surar. Isso tinha que ter sido feito antes para verificar 
a saúde financeira, a organização, a governança des-
sas empresas que receberam dinheiro de fundos de 
pensão, dinheiro de estatais, dinheiro do trabalhador, 
dinheiro do BNDES, dinheiro de várias fontes oficiais, 
dinheiro da população. São essas relações, às vezes 
com caráter promíscuo, que precisam ser combatidas 
e evitadas, porque é por aí que se vai escoando tam-
bém o dinheiro que pertence à população.

Por isso é importante compreender a grande di-
versidade política das manifestações e dos movimentos. 
O momento do País é tão complexo que os organiza-
dores das mobilizações que devem se espalhar pelo 
País amanhã acusam os organizadores de atender, 
ao mesmo tempo, a interesses políticos de esquerda e 
de direita, demonstrando o pluralismo de ideias e opi-
niões, ambos saudáveis em uma democracia, desde 
que sejam respeitadas estritamente a lei e a ordem, as 
instituições públicas, sobretudo o equilíbrio dos Pode-
res, e a polícia aja civilizadamente. Mas ela não pode 
manter-se civilizada se quem estiver em confronto com 
ela estiver agredindo e cometendo atos criminosos e 
não uma manifestação pacífica e controlada.

Ela tem de exercer seu papel sob pena de a pró-
pria sociedade estar perguntando: “Por que polícia? 
Por que a instituição está ali?”

Os cientistas políticos entendem que esse mo-
vimento do novo Brasil se deve à exclusão dos jovens 
da participação política. Agora, segundo esses mes-
mos especialistas, a juventude está cobrando por ter 
sido marginalizada nas decisões da política nacional 
tomadas nas últimas décadas; por isso, a diversidade 
das reivindicações.

A líder do PDT na Assembleia de meu Estado, 
Juliana Brizola, neta do grande líder Leonel Brizola, 
publicou hoje um artigo em que faz uma comparação 
entre as mobilizações atuais e a Campanha da Lega-
lidade, liderada, em 1961, por seu avô, o então Go-
vernador Leonel Brizola, que reagiu contra os militares 
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interessados em impedir a posse do Presidente João 
Goulart, após a renúncia de Jânio Quadros.

Nas duas situações, a comunicação teve papel 
importante na história do Brasil. A comunicação mobi-
lizou multidões pelo rádio, como no caso da Cadeia da 
Legalidade, quando Brizola encampou a Rádio Farrou-
pilha e passou a transmitir discursos emocionados dos 
porões do Palácio Piratini, no Rio Grande do Sul, que 
mexeram com as consciências das pessoas.

A recente manifestação das ruas não foi marcada 
pela figura de um líder, mas bastaram apenas tuitadas 
curtidas e compartilhamentos, a nova linguagem da 
comunicação virtual, pela internet, usando exatamen-
te o caminho digital, a estrada digital, para chamar a 
indignação de todos.

A luta que se iniciou em favor da redução da ta-
rifa do transporte público – e que sacudiu o País – co-
meçou em Porto Alegre, assim como foi, no passado, 
quando Brizola liderou a Campanha da Legalidade, 
o último movimento de mobilização de massas antes 
do Golpe de 64.

Hoje, a pauta popular cresceu na mesma propor-
ção das manifestações da precariedade do transpor-
te para as péssimas condições de ensino, da saúde 
e para o abuso de algumas obras da Copa do Mundo 
para 2014. O transporte público foi apenas uma gota 
d’água. A razão é uma crise ética, agravada, ainda 
mais, com a vergonhosa decisão da Câmara de ter 
mantido, há uma semana, o mandato do Deputado 
Federal cassado Natan Donadon.

No noticiário internacional, a independência e as 
soberanias das nações também é o tema recorrente. 
Segundo documentos divulgados ontem pelo The New 
York Times e pelo britânico The Guardian, a Agência de 
Segurança Nacional (NSA) dos Estados Unidos também 
mantém uma prolongada guerra secreta contra a crip-
tografia, usando supercomputadores, usando grandes 
planejamentos técnicos, ordens judiciais e persuasão 
a empresas para minar as principais ferramentas que 
protegem a privacidade das comunicações do dia a 
dia na internet.

Essa agência decifrou boa parte da criptografia 
que guarda sistemas globais de comércio e também 
bancários, protege dados sensíveis como segredos 
comerciais e registros médicos e garante automatica-
mente o sigilo de e-mails, buscas na web, bate-papos 
e telefonemas de americanos e de outros cidadãos 
mundo afora, como mostram os documentos obtidos 
pelos dois jornais.

Muitos usuários acham que os dados pessoais 
estão a salvo de olhares bisbilhoteiros, incluindo os do 
Governo dos Estados Unidos. A NSA, segundo os jor-
nais, prefere que essa seja a percepção geral e trata 

o programa altamente secreto com o nome de código 
Bullrun, segundo documentos fornecidos por Edward 
Snowden, o ex-agente terceirizado da NSA. O assunto, 
inclusive, foi tratado de forma reservada entre o Presi-
dente Barack Obama e a Presidente Dilma Rousseff, 
ontem em São Petersburgo. A bela cidade da Rússia, 
onde se realizou a reunião do G20.

Lamentável episódio que precisa de explicações 
claras. É procedimento em defesa da soberania dos 
países, da independência e da liberdade. É por isso 
que eu falo nesse assunto hoje porque amanhã a nos-
sa independência será celebrada.

O Hino da Independência do Brasil, portanto, be-
líssima música de D. Pedro I, traduzida em letras por 
Evaristo da Veiga, pode não ser tão citado ou ouvido 
quanto no passado, mas continua atual. É um cânti-
co sobre a “brava gente brasileira”, que se fosse uma 
pintura seria bem parecido com o belíssimo e famoso 
quadro O Grito do Ipiranga, do artista, filósofo e escri-
tor brasileiro Pedro Américo.

A obra, datada de 1888, está sob responsabili-
dade do Museu da República, em São Paulo, fecha-
do, temporariamente, para obras, provavelmente até 
2022, data das comemorações do nosso bicentenário 
da Independência.

Mais de 190 anos se passaram, desde o fato 
histórico, e o “temor servil” para longe se foi. Aqui 
estamos, nós, no Congresso Nacional, debatendo, 
ouvindo, concordando e discordando, propondo leis, 
algumas de grande apelo social; outras, nem tanto. O 
mais importante de tudo: estamos avançando. Pode 
ser, para alguns, pouco, mas estamos avançando. O 
nosso esforço não será em vão, Senador Cristovam. 
A sua luta por mais educação não será em vão; nós 
teremos feito o bom combate.

Com todas as mazelas e problemas nacionais, 
estamos construindo ou fortalecendo, melhor dizendo, 
a democracia.

Já podeis, da Pátria filhos,
Ver contente a mãe gentil;
Já raiou a liberdade
No horizonte do Brasil.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 

Governo/PDT – RO) – Meus cumprimentos, Senadora 
Ana Amélia, pelo seu belo pronunciamento.

Concordo com V. Exª que o brasileiro não é um 
povo violento, não é um povo baderneiro, não é um 
povo que quer fazer confusão. O povo brasileiro é um 
povo ordeiro, trabalhador; quer se manifestar pacifi-
camente, como fizeram as famílias brasileiras, como 
muito bem V. Exª colocou.
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Tenho certeza, Senador Cristovam, de que ama-
nhã teremos a comemoração do Dia da Pátria dessa 
forma, com as famílias participando ordeiramente, 
fazendo as suas manifestações, levando o seu grito 
para as ruas, mas de forma ordeira e clara, mostrando 
o que realmente quer para o futuro das suas famílias, 
o seu futuro e para o nosso Brasil. Então, esperamos 
que amanhã tenhamos, realmente, um Dia da Pátria 
com muita emoção, com muitos recados e com muita 
ordem em todas as cidades brasileiras.

Convido para fazer uso da palavra o Senador 
Cristovam Buarque, do PDT do Distrito Federal.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Go-
verno/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Srª Presidenta Ana Amélia, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, sem ter combinado, acho 
que venho falar em continuidade ao que falou a nossa 
querida Senadora Ana Amélia.

Amanhã, estaremos comemorando, Senador Si-
mon, 191 anos da nossa Independência. Se olharmos 
ao redor, é longo o caminho que nós caminhamos, muito 
longo, desde aquele grito na margem do Ipiranga até 
sermos uma das grandes potências econômicas do 
mundo e termos 80% da nossa população urbaniza-
da. Temos um longo caminho. Mas quem ouviu, hoje 
de manhã cedo, o rádio e viu a televisão deve ter tido 
a atenção chamada para duas coisas menores, mas 
de grande significado.

Grande foi a presença da nossa Presidenta, ao 
lado do Presidente dos Estados Unidos, numa posi-
ção inclusive de forte respeitabilidade na crítica e no 
pedido de explicações do Presidente norte-americano, 
em relação a esses atos absurdos de espionagem 
feita no Brasil. A posição dela, ali, ao redor de outros 
chefes de Estado do Grupo dos 20, é prova de que 
o Brasil, como disse a Senadora Ana Amélia, seguiu 
um longo caminho.

Mas, volto a dizer, quem viu o jornal e a televi-
são deve ter prestado atenção em duas coisas que 
chamaram muito a minha preocupação: a primeira, 
um grupo de jovens sentados em cima de um carro 
da polícia, em forma de rebeldia e de deboche, e im-
pedindo o carro de avançar, até que algumas ações 
foram tomadas. Isso em defesa de coisas que eles não 
estão encontrando positivamente de nossa parte; eles 
estão se manifestando não apenas por anarquismo, 
mas por descontentamento; estão chegando ao ponto 
de mostrar que o Brasil vive uma guerrilha cibernéti-
ca, porque é uma guerrilha convocada pela internet. 
Esse fato se junta a um que vimos até recentemente, 
quando a câmara de vereadores não podia se reunir 
se não pedisse licença aos manifestantes; ou seja, o 
Estado e o povo na rua estão em conflito. Não se trata 

mais da guerra civil, que a gente vive há 20 ou 30 anos, 
dos desesperados; trata-se, agora, de uma guerrilha 
dos desiludidos.

Ao mesmo tempo, a notícia que ouvi na rádio de 
que a Presidenta, por influência da sua segurança, não 
estaria aceitando o que a segurança dizia de adiar a 
chegada dela para o desfile militar do Sete de Setem-
bro. A posição dela, correta, é de estar presente em 
quaisquer que sejam as circunstâncias; e a seguran-
ça, preocupada com o que pode acontecer, tentando 
convencê-la a adiar por algumas horas a chegada ao 
Brasil de volta da reunião do G20.

Isso já é muito preocupante, mas, mais preocu-
pante ainda, é que, considerando que vai prevalecer a 
sua posição firme de ir ao desfile, a segurança estaria 
prevendo – e ponho entre aspas o que ouvi – “quatro 
pontos de fuga, caso a Presidenta seja obrigada a sair 
da tribuna em função das manifestações”.

São notícias. Não dá para a gente dizer que isso 
é verdade, não dá para a gente dizer que isso está 
acontecendo. Mas são notícias que se somam. De um 
lado, o povo na rua enfrentando o Estado pelo descon-
tentamento, pela desesperança e, do outro, o Estado 
recuando. E o mais preocupante que isso é o que está 
provocando e o que nós estamos fazendo.

Ao final, Senadora Ana Amélia, eu vou fazer um 
desafio. E acho que a senhora é uma das que podem 
aceitar aqui, mas vou deixar para o final.

O que nós vemos hoje é que nós estamos dan-
do as costas para o que está acontecendo no Brasil. 
Senadora Ana Amélia, eu repito o que eu já disse num 
desses dias: Eu creio que nós não estamos à altura 
do momento histórico que nós estamos vivendo. Eu 
digo “nós” para não ficarem apenas dizendo que eu 
não estou. Mas não estou, nós não estamos. Nós es-
tamos, ao invés de olhando para o povo, entendendo 
o que se passa e propondo alternativas, que é o papel 
do líder, virando as costas para o povo.

E o povo já não aguenta mais isso calado, porque 
caiu a ficha. Caiu a ficha. Caiu a ficha da impunidade, 
como a senhora disse. O povo cansou da impunidade. 
Caiu a ficha das prioridades equivocadas ao longo do 
tempo. Caiu a ficha do voto secreto, da falta de trans-
parência, como a senhora disse. Caiu a ficha da nossa 
tolerância com atos que esta Casa mesma faz. Caiu a 
ficha do nosso distanciamento em relação ao povo. O 
povo não se sente mais naquele casamento necessário 
entre líderes e liderados, entre povo e dirigentes. Caiu 
a ficha da ineficiência econômica, outro fato de que a 
senhora fala muito, total ineficiência econômica. Caiu 
a ficha do jeitinho que a gente usa para tudo no social. 
Eu sou um dos defensores do Mais Médicos. Mas é 
claro que é um jeitinho para tentar consertar o que não 
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se fez ao longo de décadas. Eu sou a favor das cotas, 
mas é claro que é um jeitinho para compensar o erro 
de não fazer o esforço correto na educação ao longo 
de décadas. Nós temos tido governos dos jeitinhos. 
Caiu a ficha, Deus! Caiu a ficha do descaso dos ser-
viços públicos. Caiu a ficha de que aquela promessa 
de que todos teriam os melhores hospitais do mundo 
aqui para todos não é verdade. Vamos ter os melhores 
hospitais do mundo para poucos.

Caiu a ficha de que comprar um carro não basta 
para ter um transporte satisfatório. Ao contrário, engar-
rafa ainda mais e aprisiona o comprador do carro com 
seu endividamento. Caiu a ficha da violência urbana. 
Já não é mais uma questão de um assalto ou outro, 
é uma questão de guerra civil que nós vivemos. Caiu 
a ficha do desprestígio do Congresso e dos partidos, 
todos eles, sem exceção. Eu repito: sem nenhuma 
exceção. Caiu a ficha, sobretudo, talvez – mas todas 
são graves –, da perda da esperança dos jovens, que 
hoje são chamados os “sem-sem”: os sem estudo, os 
sem trabalho e mais um “sem”, que é o sem esperan-
ça. Caiu a ficha. 

Agora veja, Senadora, como nós estamos de 
costas para o povo, para a história, como nós não es-
tamos à altura dela. É que não estamos percebendo 
que, da mesma maneira como cai a confiança do povo, 
quebra-se o pacto que existe em qualquer sociedade 
para que ela conviva, acaba-se com o acordo social 
que nos une, e, nesse mesmo momento, surge uma 
arma que faz com que partidos, sindicatos, tudo isso, 
fique relegado. O momento em que temos lideranças 
sem necessidade de líderes. 

Nós temos revoluções sem líderes. A liderança 
é feita por todos. Basta qualquer jovem chegar a casa 
descontente com um fato, colocar no computador um 
convite para uma manifestação, e a manifestação 
acontece no outro dia com um número suficiente para 
quebrar o bom funcionamento da sociedade. 

Isso não era possível antes sem a imprensa, sem 
partidos, sem organizações. Hoje, a gente faz sem 
organizações; hoje, a gente faz sem partidos; hoje, 
a gente faz espontaneamente, e isso faz com que o 
País possa ser paralisado. O mais grave: ele já está 
meio paralisado. 

Quem, hoje, vai para um aeroporto tomar um 
avião não sabe se chegará na hora, seja pelo trânsi-
to, desorganizado pela quantidade de automóveis – a 
alternativa que a gente propunha virou problema –, 
seja pelas manifestações próximas aos aeroportos. 
Por qualquer motivo. 

Para amanhã, estão previstas 172 manifestações. 
Isso vai continuar, ao longo de anos ou de décadas, invia-

bilizando o bom funcionamento, se nós não conseguirmos 
encontrar um caminho. E esse caminho não é a repressão. 

Eu não tenho nenhuma simpatia por manifestan-
tes mascarados, mas me preocupa muito que comece-
mos proibindo os mascarados; depois, vamos proibir 
os que estão sem camisa; depois, vamos proibir os 
que usam chapéus; e, no final, vamos proibir todos de 
irem para as ruas.

Nós não estamos à altura de entender a gravi-
dade desses dois fatos, Senador Simon: a falência do 
acordo social e o surgimento de uma arma poderosa 
para manifestações, que é a internet. Nós não estamos 
à altura. E o que é que a gente precisa tratar?

E aqui vem um desafio, Senador Pedro Simon. 
Esta Casa deveria tentar construir um novo pacto so-
cial para o Brasil...

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Senador.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio 
Governo/PDT – DF) – ... um novo acordo social para 
o Brasil. 

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Senador Cristovam, desculpe interrompê-
-lo, mas, como estamos recebendo aqui alunos e pro-
fessores do Programa Escola na Câmara, do Centro 
de Ensino Fundamental nº 1 de Brazlândia, eu queria 
apenas dizer que o Senador Cristovam foi nosso Gover-
nador, foi Reitor da Universidade de Brasília, Ministro 
da Educação e tem um compromisso enorme com o 
que vocês vêm fazer aqui. O Senador Cristovam está 
fazendo um importante discurso. Prestem atenção, 
porque tem a ver também com o futuro de vocês. 

Desculpe, Senador, mas eu não podia deixar de 
fazer a referência, até porque eles são de Brazlândia, 
uma das bonitas cidades-satélites, que, agora, está 
fazendo a Festa do Morango.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio 
Governo/PDT – DF) – Festa do Morango, onde eu vou 
estar amanhã de noite. 

Muito obrigado pela assistência de vocês, A gente 
está falando aqui exatamente sobre o futuro do Brasil 
que vocês vão ter, ou que deveriam ter, que merecem 
ter, e que nós – vejam o que eu vou dizer – não esta-
mos construindo, nós não estamos fazendo como de-
veríamos. Esse é o meu desafio, Senadora.

Por que nós não retomamos os trabalhos nesta 
Casa, em caráter permanente, e começamos a buscar 
como fazer um pacto social que recupere o casamento 
da sociedade brasileira com o seu Congresso?

Eu não falo só um pacto por pequenas medidas, 
de mudanças na forma de eleição. Eu falo um pacto, 
um acordo, um compromisso de para onde vamos le-
var este País daqui para frente. Que tipo de economia 
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nós queremos para que o Brasil tenha não apenas um 
Produto Interno Bruto grande, mas tenha um Produto 
Interno Bruto melhor, mais bonito? 

O que é que vamos fazer para nós tenhamos 
não apenas nossas crianças matriculadas na esco-
la, mas escolas da mais alta qualidade, preparando 
esses jovens para serem construtores do Brasil e os 
construtores deles mesmos, num momento em que a 
educação é fundamental?

O que é que nós vamos fazer para que o Brasil 
não precise importar médicos, como estamos sendo 
obrigados a fazer, por necessidade?

O que precisamos fazer para que nossas cida-
des sejam pacíficas e que o trânsito flua nelas para 
que a gente não gaste, como se gastam, hoje, em São 
Paulo, três anos de vida dentro de engarrafamentos?

O que precisamos fazer para que a economia 
cresça sem devastar nossos rios, nossas florestas? 

O que precisamos fazer para que as pessoas não 
precisem ir para as ruas no dia de festa, como amanhã, 
para manifestarem-se contra os seus líderes?

O que a gente precisa fazer para que, aqui dentro, 
esse tema surja, para que, aqui dentro, isso faça vibrar 
o coração da gente, que somos políticos, que somos 
líderes, que temos responsabilidades?

Eu creio que, talvez, este seja o desafio que me 
deixa mais impotente hoje, Senadora: é não ver como 
fazer com que vibremos todos nós na busca de en-
contrar um novo caminho para o Brasil nos seus pró-
ximos 191 anos de independência, daqui para frente. 
Nós não estamos procurando. E, aí, eu coloco o pior 
de tudo das gravidades do momento que nós vivemos: 
é o fato de não estarmos percebendo a gravidade que 
nós vivemos.

Quando nós atravessamos um período difícil e 
percebemos a dificuldade, nós encontramos o caminho. 
Mas, quando nós estamos num momento difícil e não 
percebemos a dificuldade dele, aí acontecem as gran-
des tragédias, as tragédias que, quando acontecem, a 
gente pensa que não deram sinais de vida, mas que 
deram todos os sinais de que um dia iriam acontecer. 

Hoje, o mundo, o Brasil, o povo na rua, os jovens, 
mascarados ou não, estão dando os sinais. Cada dia 
era um sinal; agora, cada hora é um sinal de que as 
coisas não vão bem, as coisas não estão bem. E a 
ficha caiu. A ficha caiu, e o povo tem uma arma pode-
rosa nas mãos. Nós não vamos perceber isso? Nós 
não vamos entender isso? Nós não vamos propor ca-
minhos para resolver isso? Parece que não, Senadora. 
Até o contrário. 

A senhora mesma falou, aqui, há pouco, sobre o 
voto secreto. Uma das coisas tão pequenininhas que 
está incomodando o povo, a gente não está atenden-

do: acabar com esse famigerado voto secreto. É uma 
vergonha para cada político votar sem que o seu eleitor 
saiba como ele votou!

Eu tenho escutado, aqui mesmo nesta Casa, 
que tem que haver voto secreto para algumas coisas, 
porque, por exemplo, se o Governo veta algo, nós po-
demos ser constrangidos pelo Governo a votar pela 
manutenção do veto para atender ao Governo. 

Ora, se alguém quer votar constrangido ou para 
ganhar alguma coisa do Governo, que ganhe dizendo 
em quem votou, que ganhe deixando o povo saber 
como ele votou. O que não podemos é o constrangi-
mento de votar secretamente. Isso não pode continuar, 
em nenhuma hipótese, a existir. 

Agora, neste momento, se nós fizermos isso aqui, 
Senadora, nós estaremos jogando gasolina nas ma-
nifestações. Se nós aqui mantivermos qualquer forma 
de voto secreto, nós estaremos jogando gasolina nes-
sa guerrilha cibernética que hoje acontece no Brasil. 
Está na hora não de jogar água na guerrilha ciberné-
tica, muito menos, obviamente, de jogar gasolina, mas 
está na hora de dialogar. Mas não é dialogar no sen-
tido tradicional de falar. Não, é no sentido de oferecer 
respostas, propostas, novos rumos, novos caminhos, 
para que o Brasil possa ter de volta o seu povo, em 
casa e nas ruas, festejando, sobretudo no Sete de 
Setembro, como nós sempre fizemos. E não com as 
necessidades de ir para as ruas mobilizadas para ten-
tar manifestar o descontentamento, para manifestar a 
desilusão com o nosso sistema social e econômico, 
que não está construindo o Brasil que nossos filhos 
merecem e precisam. 

Eu lamento que, na véspera do Sete de Setem-
bro, em vez de um discurso de comemoração pura e 
simplesmente, eu começo reconhecendo o que foi, 
como a Senadora Ana Amélia começou também, mas 
lembrando que o momento que vivemos é de uma 
profunda contradição, de um grande divórcio entre as 
lideranças nacionais e a vontade que o povo tem nas 
ruas. E esse divórcio impede o acordo geral, que é o 
casamento de uma sociedade com o seu próprio país. 

Eu deixo aqui o desafio e vou tentar dar a minha 
contribuição nesse sentido, trazendo ideias não só de 
educação, como todos dizem que eu só falo nisso. Eu 
vou trazer aqui. Agora, não adianta nada se não tiver-
mos um diálogo entre nós que procure construir, aqui 
dentro, com as forças conflitantes que temos, com as 
divergências que temos, uma saída, um caminho para 
refazer o grande acordo nacional chamado Brasil. 

Era isso, Srª Presidenta.

Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, 
o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Cumprimento o Senador Cristovam Buarque. 

Estão ali assistindo ao final do seu tão bonito 
pronunciamento alunos da Escola Classe Dom Bos-
co, de São Sebastião, também aqui do DF, a quem 
saudamos. Falou aqui o Senador Cristovam Buarque, 
que foi Governador, cuidou muito da educação. É um 
Senador exemplar. Eu já havia saudado aqui os estu-
dantes e professores de Brazlândia.

Bem-vindos todos! Estudem bastante, porque é 
só o estudo – não é, Senador? –, só a educação faz 
o cidadão ser mais cidadão. 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio 
Governo/PDT – DF) – É isso, Senadora. Muito obriga-
do. E muito obrigado a vocês que estão nos visitando.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Obrigada.

Convido, para fazer uso da palavra, o Senador 
Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidente, toda sexta-feira, eu ligo a 
televisão na TV Senado para ver se vai haver ou não 
a sessão e se eu preciso vir correndo ou não. Hoje, 
minha mulher me disse: “Vai lá porque só está a Ana 
Amélia, não tem mais ninguém.” E eu vim correndo.

Nós estamos às vésperas de um Sete de Se-
tembro. Eu sou do tempo em que o Sete de Setembro 
era a Semana da Pátria, era uma festança. Eu sou 
filho da ditadura dos 15 anos do Dr. Getúlio, em que 
a gente marchava com a fotografia do Dr. Getúlio e o 
Sete de Setembro era um endeusamento da Pátria e 
do Presidente Getúlio. 

O desfile da mocidade era realmente muito bo-
nito. Houve época em que desfilavam os militares, a 
mocidade, entidades culturais que existiam em Ca-
xias do Sul e sindicatos, órgãos representantes das 
classes sociais.

O Sete de Setembro foi se apagando. Com a di-
tadura, eles quiseram dar-lhe um cunho de vitória da 
ditadura, mas hoje, justiça seja feita, o Sete de Setem-
bro é realmente o dia da nossa Pátria. 

Infelizmente, as notícias que estão correndo hoje 
com relação ao que vai acontecer amanhã são notícias 
realmente negativas. Só num local, Srª Presidente, 
apreenderam 400 pneus velhos que estavam vindo de 
fora para Brasília para fazer o cerceamento e bloque-
ar a vinda de carros em direção ao Eixo Monumental.

As informações são as de que, de vários lugares 
do Brasil, notadamente do Rio e de São Paulo, essa 
turma dos mascarados está chegando a Brasília para 
o dia de amanhã.

Eu não consegui perguntar ao Cristovam... Em 
seu pronunciamento, quando falou sobre os mascara-
dos, ele disse: “Hoje são os mascarados; amanhã vão 
ser os sem-chapéu”, não sei o quê... Eu não consegui 
entender – não sei se a senhora acompanhou – onde 
ele quis chegar. Eu sou favorável a que qualquer mas-
carado que aparecer amanhã, na Semana da Pátria, 
deva ser identificado. Deve ser identificado e tem de 
tirar a máscara e tem de ter a sua carteira com a sua 
fotografia. 

“Cadê a liberdade de manifestação? Onde é que 
fica a liberdade de manifestação? O cara não tem o 
direito?” Tem direito sim, mas se preparar, se mascarar 
para um ir para um quebra-quebra, que nem aconte-
ceu aqui, na frente do Palácio do Itamaraty, que nem 
aconteceu na Prefeitura do Rio de Janeiro, que nem 
está acontecendo em São Paulo, promovendo quebra-
-quebras e promovendo agitações sociais de primeira 
grandeza?! Eu acho que a polícia está certa. 

É claro que, mesmo quando eu digo que a polícia 
está certa, eu sou radicalmente contra os excessos da 
polícia. Quando eu fui Governador do Rio Grande do 
Sul, Senadora Ana Amélia, eu substituí 21 anos de 
ditadura. E a polícia estava acostumada a bater e a 
bater. Era a orientação que tinham: “Bate primeiro e vê 
depois o que é”. Ficou célebre no Rio Grande a reunião 
que eu tive, no ginásio de esportes da brigada militar, 
com toda a corporação. Eu disse a eles que o governo 
tinha mudado e que não era sinônimo de valentia, de 
cumprir o dever pegar o cassetete e bater à esquerda 
ou à direita, por esse ou por aquele motivo. Quando 
havia greve, por exemplo, das professoras, e entravam 
os brigadianos, algumas, de propósito, beliscavam os 
brigadianos, passavam a mão neles, fazendo provo-
cações, porque queriam ver a briga. E foi a pergunta 
que me fez um soldado: o que ele deveria fazer? E eu 
respondi: “Cai fora. Ela quer exatamente isto: que você 
responda, que você dê com o cassetete nela”. 

Patriotismo, cumprir o dever, para mim, é exata-
mente fazer o que tem de ser feito. Na hora da agita-
ção, é evitar a agitação, e não fazer o que eles querem, 
que é criar a agitação. Não sei se essa orientação está 
sendo dada – acredito que sim – para as forças que 
atuam para controlar essas festas e coisas parecidas 
como vamos ter amanhã, mas eu acho que as autori-
dades devem orientar: “Evitar bater, evitar criar vítima”. 
Mas isso não significa que não devam agir. Devem agir 
e precisam agir.

Por isso que eu não consegui entender o Cristo-
vam, e fica essa pergunta para mim. Não consigo en-
tender. Ele acha que o cidadão que amanhã aparecer 
mascarado deve ficar mascarado, que é um direito dele 
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ficar mascarado? Não acredito que seja isso, porque 
eu acho que não pode estar mascarado. “Ah, mas aí 
a liberdade dele onde é que está?” A liberdade dele 
está em andar, ir, falar e se expressar, mostrando a 
cara dele e mostrando a liberdade. Agora, um cidadão 
com a cara tapada, num movimento de agitação? Se 
é uma árabe ou uma mulçumana que aparece com 
os olhos tapados e a gente está sabendo, tudo bem.

Eu falei desta tribuna há três dias. Eu falei que o 
Governo devia agir, no sentido de evitar os mascara-
dos. E o que se está sabendo é que são gangues de 
organizações nesse sentido.

Eu falo aos jovens. Tenho vindo a esta tribuna 
permanentemente estimular o que eles estão fazendo. 
Mas vocês, jovens, meus amigos, devem olhar com 
calma. Eu sei que não são vocês que estão fazendo 
as provocações. Nas últimas manifestações, ocorridas 
com atos de violência, a televisão, inclusive, publicou, 
manifestou que vocês tentavam acalmar, gritavam e 
pediam para pararem os agitadores que estavam que-
brando vidros e vidraças e fazendo assaltos, como fize-
ram. Até foi estranho: um grupo agitando, quebrando, 
fazendo tudo; um grupo de jovens querendo acalmar, 
e a polícia olhando; a polícia olhando sem fazer nada.

Eu acho que, com todo o respeito, se esse ban-
do de mascarados quer agir, aja com a cara deles e 
recebam as consequências.

Amanhã é um dia em que muitas coisas esta-
vam preparadas, inclusive o chamado protesto dos 
oprimidos.

Eu faço um apelo aos jovens: meditem. As ma-
nifestações que quiserem fazer façam, mas longe de 
mascarados e companhia, longe dessa gente. A im-
prensa publicou que o PT estaria orientando a sua 
mocidade para também comparecer para defender o 
Governo. Eu não aconselharia. Pode até ir, de certa 
forma, mas não aconselharia entrar em confronto com 
os mascarados.

Eu acho que a gente deve deixar claro e preciso: 
o que é a mocidade? O que são os jovens que estão 
se manifestando contra a corrupção, contra o Con-
gresso, contra as coisas que estão erradas no Brasil 
e no mundo? E devem – não é têm o direito –, devem 
exercer esse trabalho de falar, gritar, protestar. Vemos 
agora – saiu nos jornais de hoje, Srª Presidente – sobre 
a credibilidade: em último lugar, os partidos políticos; 
em penúltimo lugar, o Congresso Nacional; lá em cima, 
as Forças Armadas. O primeiro lugar, eu concordo, os 
bombeiros. Realmente, é uma classe que, ao longo da 
vida, eu aprendi a admirar. Mas os que vêm depois, 
até o Executivo.

Então, amanhã, Sete de Setembro, que o Gover-
no, nas suas tentativas de propaganda de trabalho, fez 
tudo para que fosse um dia bonito, um dia de festas 
e um dia de alegria. Vamos tentar que isso aconteça. 
Mas, principalmente, vamos evitar o tumulto e a agita-
ção. Aliás, isso é algo que vai ter que ser esclarecido 
a partir de agora.

Essa gente é muito má e mal-intencionada, porque 
ela está exatamente minando esses jovens que vão 
às ruas manifestar as suas intenções, como fizeram, 
de maneira excepcional, com relação ao Deputado 
cassado na Câmara. E vejam que resultado magnífi-
co. A Câmara rejeitou a cassação e, dois dias depois, 
cassou por unanimidade.

É por isso que digo que eu não confio no Con-
gresso, nem no Executivo, nem no Judiciário sozinhos. 
Eu confio na manifestação popular. E essa manifes-
tação popular mexe com esta Casa. Mexe, e mexe 
muito com esta Casa. E pode realmente fazer algo de 
positivo e de concreto.

Eu falo aos jovens: cuidado com amanhã! Não 
se metam com os mascarados – esta minha afirmativa 
foi boba, eles não se metem com os mascarados –, 
saiam das provocações dos mascarados! É diferente! 
Saiam! E, se for o caso, apontem para a polícia os 
mascarados e o que eles estão fazendo.

Eu estava pronto para falar, e vou falar: prenderam 
os dirigentes do Banco Nacional, aquela célebre crise 
financeira há 23 anos, que atingiu o Governo Fernando 
Henrique, uma agitação tremenda e uma quebra tre-
menda, que foi parar na Justiça. Foi parar na Justiça 
gente importante da família do Banco Nacional, um 
político tradicional, o seu proprietário principal, o Sr. 
Magalhães Pinto, e foi a discussão ao Judiciário, e foi 
ao debate, e, 23 anos depois, foram condenados em 
primeira instância e foram presos.

Os dirigentes do Banco Nacional foram para a ca-
deia, onde ficaram algumas horas, e os seus advogados 
entraram com recurso. Horas depois, não chegaram a 
mudar de roupa, já foram soltos para responderem o 
processo em liberdade.

Vinte e três anos. Gostaria de falar isso para o 
ilustre revisor do mensalão lá na Câmara, figura que 
eu considero estranha e estou tentando até estudar 
para ver qual é a sua ideia, qual é o seu pensamento, 
desde que o Lula, no gabinete do Jobim, conversou 
junto com o membro do Supremo, e quando depois ele 
disse: “Não, esse [que é o Revisor] foi escolhido porque 
a família dele é muito amiga da minha mulher, então 
ele foi escolhido para Ministro do Supremo.” 

Esse, que era Presidente do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, e, quando ele Presidente do Tribunal 
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de Justiça de São Paulo, fez uma revisão do salário, e 
pegou o auxílio moradia, mais o auxílio não sei de quê, 
mais o auxílio não sei de quê, deu uma montanha de 
dinheiro, e determinou o pagamento. Só que o Tribu-
nal determinou o pagamento dessa enorme quantia a 
cada desembargador para pagar em parcelas mensais 
no futuro, inclusive já fez a contagem dos juros e da 
correção monetária. Feito isso, o ilustre Presidente do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, por ato seu, mandou 
pagar para ele a quantia de uma vez só, e recebeu a 
quantia que era prevista receber mensalmente com 
juros e correção monetária, e ele recebeu à vista com 
os juros e correção monetária não sei de quantos anos 
para frente. Esse é um exemplo claro.

Eu fico impressionado comigo mesmo. Será que 
eu sou o Pedro Simon? Onde eu mudei? Como ad-
vogado, eu só fiz defesas. Nunca atuei em um júri de 
condenação. Nunca fiz nenhuma ação combatendo 
alguém, ou protestando contra alguém. A defesa sem-
pre foi o meu caminho, a minha índole. Passei a época 
da ditadura defendendo as pessoas presas, tortura-
das, cassadas. De repente, estou eu aqui, o Sr. Pedro 
Simon, defendendo que o cara vá para a cadeira. E 
esse tribunal, que nunca julgou ninguém, não botou 
ninguém na cadeia – ninguém de importante, ninguém 
de colarinho-branco. O primeiro que botou na cadeia, 
o Deputado, foi esse, e deu todo esse carnaval, defen-
dendo o direito de defesa, o absoluto direito de defesa, 
que tem que se garantir o sagrado direito de defesa. 
Então eu fico aqui me perguntando: mas o Sr. Relator 
revisor, está fazendo ode ao sagrado direito de defesa, 
e o Pedro Simon está aqui exigindo a punição? Mas 
será que eu mudei tanto? Aonde é que eu fui parar?

Esse é um exemplo sobre o qual o tribunal pode 
parar para pensar. Vinte e três anos depois – 23 anos 
depois! –, foram condenados em primeira instância. 
Foi ordenada a prisão, e eles foram para a cadeia. 
Três horas depois, o juiz mandou soltar. Concedeu o 
habeas corpus: “Fique solto e continue respondendo ao 
recurso que vão fazer em liberdade.” Quer dizer, mais 
23 anos de liberdade, se estiverem vivos até lá. Isso é 
o Supremo. Essa é a Justiça no Brasil para gente rica.

Pela primeira vez, agora, no mensalão, um banqui-
nho – e a presidenta era uma mulher – foi condenado. 
Parece que vai para a cadeia. Será a primeira vez que 
isso acontece, se acontecer. Ainda há alguma expecta-
tiva – eu não acredito – na quarta-feira. Alguns acham 
que é possível que os votos mudem, e vamos ter um 
novo julgamento. Mais dois anos. Se isso acontecer, 
o Supremo vai para o lugar da Câmara. A Câmara já 
se redimiu, fez uma desculpa humilhante, se ajoelhou 
no chão, pediu perdão, mudou o voto, unanimidade.

Não sei o que o tribunal vai fazer. O ilustre Pre-
sidente do Supremo, quando disseram que não iam 
votar ontem, que iam deixar para a semana que vem, 
fez questão de dar o voto dele. Ele é contra. E disse 
com todas as letras: “Aceitar é condenar à perpetuida-
de. Não vai ser julgado nunca.” Gostei do Presidente, 
porque ele foi muito claro e disse o que é, exatamen-
te, a verdade. 

O Brasil está reunido esperando a confirmação 
daquilo que já está decidido. De repente vem alguém: 
“Olha, vamos começar tudo de novo.” O julgamento foi 
feito. Pela primeira vez na história do Brasil e eu creio 
que na história do mundo, um julgamento foi transmitido 
ao vivo pela televisão, todo ele, até as divergências, até 
momentos que, tradicionalmente, tirariam a televisão 
do ar, tudo ficou. O povo assistiu a todo o julgamento.

Eu confio que isso não aconteça. Pretendo man-
dar cópias dessas manifestações dos jornais para os 
membros do Supremo, principalmente quando eles 
dizem. As manchetes são essas mesmo. A primeira é 
enorme: “Ex-dirigentes do Banco Nacional são presos 
no Rio por crime financeiro. Ação da Polícia Federal 
prendeu quatro integrantes da cúpula do banco. Todos 
foram condenados em processo na 1ª Vara Federal do 
Rio.” Depois vem um comentário: “Após 23 anos, os 
indiciados são condenados ainda na 1ª instância da 
Justiça Federal.” 

Mas, logo depois, em edição extraordinária: 
– “Tribunal solta ex-banqueiros.” 
– “Ex-diretores do Banco Nacional deixam a pri-

são.” 
– “Marcos Magalhães Pinto e outros três ex-diri-

gentes saíram de madrugada.”
Saíram de madrugada para não haver televisão ou 

coisa parecida. Ficaram lá esperando à noite, quando 
puderam sair tranquilos. Mais 23 anos, para a segunda 
condenação, porque, depois, haverá a terceira. Isso é 
importante. Sobre isso os jovens podem se manifes-
tar também. Eu creio que os jovens, ou amanhã, ou 
segunda, ou terça, ou quarta-feira, fazerem uma ma-
nifestação, como eles têm feito, pacífica, democrática, 
cobrando uma decisão do Supremo, é importante, eu 
sou favorável, porque eu acho que só assim – só as-
sim! – alguma coisa pode acontecer. 

Eu repito, mais uma vez: nós estávamos aqui, na 
quarta-feira, uma pesquisa feita com todos os Sena-
dores, e a imprensa toda publicou: “Por esmagadora 
maioria vai ser rejeitada a Ficha Limpa.” Por esmaga-
dora maioria vai ser rejeitada... A imprensa publicou, 
em manchete, no dia seguinte. Nos reunimos aqui. O 
primeiro comentário é de que não haveria quorum; se-
gundo comentário: é certo que vai ser rejeitado. Pre-
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sidente, foi aprovado por unanimidade... Foi aprovado 
por unanimidade! Quer dizer, aquilo que a Câmara fez 
em relação a mudar, 24 horas depois, e não aceitar a 
cassação do Deputado e, depois, por unanimidade, veio 
a cassar, aconteceu aqui. A pesquisa feita dizia que 
não havia nenhuma chance de passar. Foi aprovado 
por unanimidade, com os estudantes ali na frente. Os 
estudantes ali na frente...

Esse é o trabalho dessa mocidade, mas tem gen-
te com má intenção. Aliás, isso não é fácil. Não é fácil 
porque, em primeiro lugar, os jovens não têm orienta-
ção, coordenação, não têm comando.

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – E isso faz parte. Esse tipo de ação, no mun-
do inteiro, não é para ter comando, é para ser uma 
manifestação espontânea, mas também não pode 
ser anárquica tem que ter uma orientação, uma co-
ordenação.

Eu tenho falado com alguns desses jovens oca-
sionalmente, principalmente lá na OAB, quando a OAB 
faz reunião para discutir, para analisar. Lá, tivemos uma 
reunião magnífica, da CNBB. A CNBB reuniu, fez um 
congresso muito interessante sobre a mocidade da 
CNBB, para tratar dos movimentos da mocidade em 
todo o Brasil. 

Eu perguntei para um Cardeal, amigo meu, que 
estava ali, que é o chefe: “Essas são as comunidades 
de base?” “É.” Eu disse: “Isso é o que sobrou daque-
las comunidades de base que o Dom Evaristo levou 
para o PT e que se transformaram no PT?” “É, essas 
são as nossas comunidades de base”, estavam aqui 
e foram orientadas no sentido de participar desse mo-
vimento da mocidade. 

Vão, debatam e participem. 
Eu acho isso altamente positivo. 
Mas é muito feio, esses agitadores quererem 

transformar isso numa luta social; é muito feio, é um 
ato criminoso. 

Por isso, meu amigo Cristovam, eu sou contra 
os mascarados aparecerem mascarados, que nem 
os mascarados com uma barra de ferro quebrando a 
porta da Prefeitura do Rio de Janeiro e quebrando as 
vidraças daqui do nosso Palácio. Eu acho uma ver-
gonha isso acontecer e a polícia de braços cruzados 
olhando. Os jovens tentando parar, pedindo para eles 
pararem, fazendo um apelo para eles pararem e a 
polícia de braços cruzados olhando. Quer dizer, não 
é bater, não é quebrar a cabeça, não é violentar, mas 
também não é ficar de braços cruzados. 

Eu faço um grande apelo para o dia de amanhã. 
Até não acho que seja importante que o dia de ama-
nhã tenha uma grande manifestação do povo na rua, 
porque tenho medo dos que vão se aproveitar. Tem 
gente que está querendo se aproveitar para fazer uma 
manifestação negativa.

A nossa Presidente está chegando de São Pe-
tersburgo. Foi interessante aparecer na televisão, na 
reunião do comando do Grupo dos 20, a nossa Presi-
dente logo do lado do presidente americano. Disse que 
conversaram. Mas ela vem, antes do encerramento da 
sessão do Grupo dos 20, para estar aqui no Sete de 
Setembro, na Semana da Pátria.

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Há momento para tudo na vida, mas acho que 
não é o momento nem de vaiar a Presidente, nem de 
aplaudi-la. É momento de aplaudir a nossa Pátria. É 
momento de fazer uma tomada de posição, uma to-
mada de consciência, em que cada um de nós faça a 
sua parte e aproveite esse movimento, que é altamente 
positivo, da mocidade se conscientizando.

Isso aconteceu na eleição do Obama para presi-
dente. Nas eleições anteriores, o número, o percentual 
de jovens que não foi, que não participou da eleição 
foi impressionante. Na primeira eleição do Obama, foi 
a mocidade que o elegeu. Ele conseguiu empolgar a 
mocidade, e a mocidade participou.

Aqui no Brasil, a mocidade estava caindo em 
uma posição em que olhava para nós, políticos, de 
longe, até com descaso e até com nojo. Nós merece-
mos muita coisa. Muita coisa errada nós fazemos. Mas 
não é por aí. Não é o nojo, não é o descaso. Não é por 
aí. Mas é fazendo isso que os jovens estão fazendo: 
indo para frente.

Aliás, se olharmos para trás e virmos o que é a 
Petrobras, uma das maiores empresas do mundo, a 
Petrobras foi fruto da mocidade. Eu representei 0,000%, 
porque era um dos jovens. Mas nós saímos às ruas, 
O Petróleo é Nosso, e saímos inaugurando torres de 
petróleo.

Eu me lembro, minha querida Presidente, de 
quando estávamos lá na Praça da Alfândega. E lá, na 
Praça da Alfândega, inauguramos a torre de petróleo. 
Parecia que ia jorrar petróleo! Inauguramos uma torre de 
petróleo, O Petróleo é Nosso, mas, pela festa, parecia 
que alguém estava dizendo para nós: “Nem parece que 
estamos iniciando uma caminhada que não sei quando 
vai terminar. Parece que o petróleo virá semana que 
vem”. Mas deu certo! Os jovens fizeram um movimento 
que deu certo: as Diretas Já, não há dúvida. Olhe os 



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 7 61219 

horrores do Egito, olhe os horrores do mundo, e repare 
a beleza que foi a democracia no Brasil, a derrotada 
de 21 anos de ditadura; foram os jovens!

Quando nós, que defendíamos as Diretas Já, fa-
lávamos contra a luta social, contra a guerrilha, contra 
o quebra-quebra, contra os movimentos de violência, 
éramos ridicularizados. Eu sofri vexames enormes. 
“Não, Senador, o senhor tem medo, o senhor está lá 
acomodado; e, se depender do senhor, o senhor vai 
ficar lá até o último guichê.” Quer dizer, até o último 
guichê que me dê um dinheiro no fim do mês, vou ficar 
lá. Era com isso que vinham para cima de nós. E nós 
respondíamos: “Não tem jeito; essa luta que vocês que-
rem – uma guerra civil no Brasil – nós vamos perder.”

O americano estava aí com a sua tropa naval, 
pronto para intervir, para entrar, e o objetivo era um 
só. Hoje, quem lê o livro do embaixador americano no 
Brasil àquela época sabe que ele disse: “O objetivo 
era esse.” E eles ficaram profundamente magoados e 
revoltados com o Jango, porque queriam que o Jango 
resistisse.

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Eles exigiam que o Jango resistisse para entra-
rem aqui. E esse foi o grande fator determinante para 
Jango renunciar, para fazer, aliás, o que Dr. Getúlio 
havia feito dez anos antes ao se suicidar: evitar uma 
guerra civil. Jango foi para o exterior para evitar uma 
guerra civil.

Quem fez isso foram os jovens, que começaram 
a ir para a rua, ir para a rua, ir para a rua. A confissão 
da TV Globo, da Rede Globo, está agora nas páginas, 
bonitas, que ela escreve, dizendo que estava errada, 
que errou ao se movimentar em favor da ditadura. Está 
lá escrito: a movimentação dos jovens; os jovens fo-
ram para a rua, e a Globo não conseguiu antever que 
aquilo era um grande movimento.

Eu estou falando isso porque hoje é um gran-
de momento em que se pode fazer a mesma coisa, 
e é muito mais fácil, uma vez que hoje nós estamos 
numa democracia. Quem não gosta da Dilma nem 
do PT não pode deixar de reconhecer que estamos 
numa democracia. E os caras do Governo que olham 
para a oposição não podem deixar de reconhecer 
que nós estamos numa democracia. Ninguém quer 
luta. Ninguém quer derrubar pela força o Governo. 
Não são esses extremados que nos vão dar essa 
orientação.

Eu me dirijo aos jovens. Tomem cuidado amanhã! 
Tenham preocupação amanhã. O seu grande trabalho, 
na minha opinião, deve ser ao lado da polícia, cobran-

do dela qualquer violência que os mascarados fizerem. 
Cobrem da polícia. Façam cartazes nesse sentido. Se 
houver intervenção de mascarados, quebrando, fazen-
do alguma coisa, cobrem da polícia, dos militares a 
responsabilidade de tomar providências. E a tomada 
de providências dos militares – vamos deixar claro – 
não é agitar, não é botar pimenta, não é fazer tumulto 
para pegar todo mundo. É claro: deve pegar os masca-
rados. A decisão é esta: “Cadê a sua carteira? Quero 
ver como é que você está. Vamos à polícia para fazer 
o registro”. Esse é o grande movimento que pode ser 
feito para que nós tenhamos não digo um dia da Se-
mana da Pátria extraordinário, mas pelo menos com 
honra e com respeito. 

Era isso, Srª Presidente.
Como eu gostaria de ver os Ministros do Supre-

mo reunidos para discutir o que acham desse caso 
do Banco Nacional! Como eu gostaria de ver o Revi-
sor dizer o que acha dessa decisão dos dirigentes do 
Banco Nacional, que, depois de 23 anos – 23 anos, Sr. 
Revisor –, foram condenados em 1ª instância, ficaram 
quatro horas na cadeia e já estão em casa para res-
ponder em liberdade ao julgamento dos mais vinte e 
tantos anos que vão levar na 2ª instância!

Muito obrigado, Senadora.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-

ria/PP – RS) – Cumprimento o Senador Pedro Simon 
pela exortação aos moços, aos jovens e quero dizer-
-lhe que, assim como as ruas e esses mesmos jovens 
mascarados nos pedem que tiremos a máscara do voto 
secreto – o voto secreto é uma espécie de máscara 
–, por coerência, eles têm que mostrar a cara, como 
nós vamos mostrar a cara derrubando o voto secreto 
para todas as votações.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Tem razão absoluta V. Exa. Inclusive, não sei, eu 
vejo muito debate: “Não, mas há casos especiais em 
que o voto deve ser secreto e não sei o quê”. 

Eu acho que, agora, o que nós temos que fazer 
é votar o projeto da Câmara. Depois, vamos conver-
sar. Nós temos tempo para conversar. Mas matar, 
não debater, não discutir... O milagre foi vir o projeto 
da Câmara porque nós já mandamos três para lá. Se 
veio da Câmara, vamos votar como veio e, depois, 
vamos conversar.

Muito obrigada, Senadora.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/

PP – RS) – Parabéns, Senador.
Obrigada.
Não havendo mais oradores inscritos, está en-

cerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 9 minutos.)
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Ata da 150ª Sessão, Especial, em 9 de setembro de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. João Capiberipe

(Inicia-se a sessão às 11 horas e 13 minutos 
e encerra-se às 12 horas e 54 minutos)

O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco 
Apoio Governo/PSB – AP) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A presente sessão especial destina-se a home-
nagear as vítimas da violência e do arbítrio no 40º 
aniversário do Golpe Militar no Chile, ocorrido em 11 
de setembro de 1973, nos termos do Requerimento nº 
123, de 2013, da Senadora Lídice da Mata, do Senador 
João Capiberibe e de outros Senadores.

Para compor a Mesa, gostaria de convidar o Exmo 
Sr. Fernando Schmidt, Embaixador do Chile em nosso 
País. (Pausa.)

Professor Vicente Faleiros, da Universidade de 
Brasília, que também viveu no Chile. (Pausa.)

Muito obrigado.
Professor do Centro de Pesquisa e Pós-Gradu-

ação sobre as Américas da Universidade de Brasília, 
Sr. Jacques de Novion. (Pausa.)

Obrigado. Eu que agradeço.
Convido a todos para, de pé, cantarmos o Hino 

Nacional e, em seguida, acompanharmos a execução 
do hino nacional chileno.

(Procede-se a execução do Hino Nacional.)

(Procede-se à execução do hino nacional chileno.)

O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco 
Apoio Governo/PSB-AP) – Nesta homenagem, des-
tacamos a figura de Salvador Allende.

Allende morava com sua família na Calle Tomas 
Moro, situada no setor elegante da cidade popularmen-
te conhecido como Barrio Alto, próximo à Cordilheira. 
A casa também foi bombardeada pelos golpistas. Ali 
ele se sentia mais a vontade do que no Palácio de Ia 
Moneda. Não se tratava de uma casa qualquer. Ela 
encerrava objetos de arte dignos de um mecenas 
avisado. As paredes estavam repletas de quadros de 
grandes mestres. Uma amostra das tendências mais 
expressivas da pintura moderna latino-americana e 
europeia: Matta, Siqueiros, Guayasamin, Portocarrero, 
além dos catalães Miro e Picasso. Decorada com mó-
veis de estilo, Allende colecionava uma infinidade de 

peças de artesanato combinadas a estátuas de marfim 
chinesas. Tinha especial afeição por uma centena de 
peças pré-colombianas.

Esse velho caminhante da esquerda sul-ameri-
cana, admirador de Mariátegui, solidário de Arbentz, 
Bosch e Fidel, havia amealhado esse tesouro ao longo 
de sua trajetória política. Os quadros faziam parte de 
um conjunto de lembranças e presentes que recebera 
desde jovem, quando começara sua carreira política. 
Sua biblioteca continha os grandes clássicos, tanto po-
líticos como literários. Era também decorada com fotos 
de Ho-Chi-Minh e do Presidente Pedro Aguirre Cerda, 
principal protagonista da Frente Popular de 1938. Com 
orgulho, costumava mostrar um exemplar de Guerra 
de Guerrilhas, autografado pelo autor e endereçado 
para aquele “que por otros medios trata de obtener el 
mismo. Afectuosamente, El Che”.

Salvador Allende Gossens nasceu em Valparaíso, 
mítica cidade portuária, situada a alguns quilômetros 
de Santiago. Havia cumprido sessenta e cinco anos. 
Era descendente de notáveis, porém não pertencia a 
uma família de “terratenientes” nem tampouco de in-
dustriais. Seu avô, Ramón Allende Padín, alcunhado 
El Rojo, médico, Sereníssimo Gran Mestre Maçom, 
também foi político, tendo ocupado uma cadeira de 
deputado. Militou infatigavelmente pela separação da 
Igreja do Estado, objetivo somente alcançado em 1925. 
Uma espécie de Jules Ferri do Pacífico, que disseminou 
a escola pública na França, seu avô fundou as primei-
ras escolas leigas do país. Como retribuição pelo seu 
anticlericalismo contumaz, Don Ramón foi agraciado 
pela Igreja Católica com a Comenda da Excomunhão.

Seu pai, Salvador Allende Castro, também foi 
contaminado pelo vírus da política. Advogado, foi mili-
tante do Partido Radical. Faleceu ainda jovem quando 
Allende terminava seu curso de Medicina. Consta que, 
nesse momento, estava preso, tendo sido autorizado 
pela Corte Marcial a assistir aos funerais do progenitor. 
Allende discursou no enterro do próprio pai, jurando 
fidelidade à causa dos excluídos.

Formado, Allende dedicou-se durante pouco tem-
po à Medicina, trabalhando em um hospital de Valpa-
raíso. Vangloriava-se de haver praticado mais de um 
milhar de autópsias e nada mais em Medicina.
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Aos 29 anos, elegeu-se Deputado; aos 30, foi 
nomeado Ministro da Saúde por Aguirre Cerda. Em 
1952, postulou, pela primeira vez, o cargo de Presi-
dente da República, sendo finalmente eleito, após três 
tentativas, em 1970.

Não obtendo maioria, teria que passar pela ho-
mologação do Congresso chileno. Depois de muita 
dificuldade e muita crise, finalmente, o Congresso ho-
mologou, e Allende tomou posse.

Antes de dar seqüência a esta cerimônia, convi-
dando o Professor Jacques de Novion para falar sobre 
os 40 anos do golpe no Chile, queria cumprimentar o 
Senador Randolfe Rodrigues, aqui presente, a Depu-
tada Janete Capiberibe e outras autoridades, que, aos 
poucos, vamos anunciando para todos.

Passo a palavra ao Professor Jacques de Novion 
para falar sobre o evento.

O SR. JACQUES DE NOVION – Bom dia a todos!
Primeiramente, quero agradecer o convite do Se-

nador Capiberibe, cumprimentar o Professor Vicente 
Faleiros e o Embaixador Fernando Schmidt.

Eu gostaria de tecer alguns comentários em re-
lação ao processo chileno, mas relacionado a obser-
vações macrorregionais ou dentro da ideia de estudos 
comparados. Evidentemente é perceptível que sou, 
provavelmente, o mais jovem da Mesa, não tenha 
vivido diretamente os acontecimentos do Chile, mas 
gostaria de colocar que, particularmente, sou filho de 
exilados argentinos no Brasil. E, para contribuir com 
a conversa, com esta discussão, pensando um pouco 
no cenário macrorregional e através da ideia de es-
tudos comparados, gostaria de lançar três elementos 
para que pensássemos sobre o golpe militar no Chile.

Primeiramente, para situar um pouco o momento 
em que ocorre o golpe militar no Chile, precisamos fazer 
sempre uma avaliação importante que se estabelece 
a partir da Revolução Cubana, nos anos 60, que de-
flagrará um momento singular, particular no continente 
americano, onde a sequência de acontecimentos pós-
-revolução acabam por determinar a materialização 
da Guerra Fria no continente. E isso marca já, a partir 
desse momento, o caminho político na América Lati-
na, principalmente a partir das relações internacionais, 
especificamente com a hegemonia do norte, com os 
Estados Unidos.

Por que estou recuperando isso? Porque o Chi-
le tem um papel importante nesse cenário dos golpes 
militares ocorridos na América Latina, a partir da apli-
cação do binômio de integração econômica e segu-
rança nas Américas, especificamente a aplicação da 
aliança para o progresso da doutrina anticomunista, 
que marcou claramente praticamente as décadas de 
1960 a 1980 no nosso continente.

Nesse sentido, ressalto a importância de recu-
perar o papel da revolução cubana, a importância 
que essa revolução traz para dentro do continente e o 
processo de materialização da Guerra Fria. É preciso 
entender que, no caso do Chile, uma eleição como a 
de Salvador Allende seria, do ponto de vista hegemô-
nico continental, uma eleição inaceitável. Por quê? A 
primeira questão a pensar é a Revolução Cubana. Era 
já inaceitável, para os interesses do norte, que uma 
revolução de cunho armado modificasse as realidades 
internas de um determinado país, no caso Cuba. O caso 
chileno é mais acintoso ainda. Por quê? Porque, se já 
era inaceitável pensar num processo revolucionário ar-
mado, como foi o caso de Cuba, mais inaceitável ainda 
nesse momento seria aceitar uma eleição democrática 
com um projeto socialista. E aí há uma questão muito 
importante: a eleição de Salvador Allende é a primeira 
eleição democrática com um projeto socialista no mun-
do. Isso era mais que inaceitável para os interesses 
do norte, o que vai marcar, inclusive, a violência com 
que se faz o golpe militar nesse país.

A segunda questão importante que eu gostaria de 
levantar é que, mais que pensar em suprimir o projeto 
socialista chileno, existia outro fato, outra questão im-
portante por trás: utilizar-se do Chile, nesse momento 
pós-golpe, como laboratório para a construção de um 
projeto que nós conhecemos por neoliberalismo. Isso 
é muito importante mencionar, porque não só o projeto 
socialista é deixado de lado, mas também se utilizam 
do Chile como o grande laboratório preparador para 
aquilo que nós conhecemos nos anos 90 como a gran-
de salvação triunfalista para as crises econômicas da 
América Latina. Então, esse é o segundo fator muito 
importante, porque não se trata só de derrotar, diga-
mos assim, um projeto eleito democraticamente com 
ideologia socialista, mas também de preparar todo um 
novo cenário, que, a partir dos anos 90, justamente 
após o plebiscito, como é visto no filme No, começa a 
ser aplicado no Chile com veemência e a ser expor-
tado para os demais países da região como a grande 
alternativa para os problemas locais.

O terceiro ponto que eu gostaria de comentar é a 
Operação Condor. Quanto à Operação Condor, se nós 
fizermos uma observação de longa duração na história 
das relações internacionais no continente americano, 
perceberemos uma trajetória desde o final do século 
XIX até a atualidade, em que se aplicam, em diferentes 
momentos, políticas de integração econômica casa-
das com políticas ou doutrinas de segurança. Se nós 
fizermos uma observação nessa longa duração, per-
ceberemos que as políticas de integração propostas 
pela hegemonia dos Estados Unidos para o restante 
do continente são normalmente fracassadas. Talvez, 
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a única que deveria ser levada com um pouco mais de 
cuidado fosse o caso da Operação Condor.

Eu, particularmente, gostaria de colocar outro 
conceito nessa política, que seria a ideia de uma inte-
gração Condor. Talvez, a Operação Condor tenha sido 
uma das poucas políticas de integração no continente 
americano que, infelizmente, nesse caso, conseguiu 
ser exitosa, uma evidência da inaceitabilidade de uma 
forma diferente de pensar. Por isso, talvez, tenha havi-
do um grande número de desaparecidos e de perse-
guidos políticos no continente. Eles acabaram sendo 
perseguidos – e ressalto isso – pelo simples fato de 
pensar de forma diferente, de tentar apontar uma nova 
realidade, um futuro distinto para o continente.

A partir dessa ideia da Operação Condor, como 
não mencionar que, entre os condores do continente, 
o Chile era o Condor considerado como número um, 
o principal, aquele que começa a desatar uma política 
realmente de âmbito macrorregional?

Esses três fatores, eu os coloco para que pen-
semos num cenário um pouco mais ampliado, não 
só no caso chileno em si. Creio que isso é muito im-
portante na nossa atualidade, não só porque o Chile, 
como país, também enfrenta seus problemas, embora 
já sob outra lógica, que é a da democracia. Vejamos, 
por exemplo, os contínuos levantes estudantis ainda 
no Chile por conta da política educacional, o problema 
da privatização das universidades ou mesmo a políti-
ca de repressão aos povos indígenas, principalmente 
aos mapuches.

Tudo isso tem um sentido muito mais interessan-
te, que é o que eu gostaria de deixar para todos nós 
pensarmos: normalmente, estamos acostumados a 
fazer observações sobre a realidade e a história da 
América Latina sempre com perguntas que, na minha 
forma de pensar, são equivocadas. Nós pensamos 
sempre o passado, o presente e o futuro através de 
perguntas simples: de onde viemos? Onde estamos? 
Para onde vamos? E eu gostaria de trocar essas per-
guntas, para que pensemos principalmente na realidade 
que vivemos atualmente na América Latina. Mais que 
pensar de onde viemos, onde estamos e para onde 
vamos, creio que estas seriam as perguntas centrais 
que deveríamos fazer hoje: quem éramos, quem so-
mos e, principalmente, quem queremos ser? Eu acho 
que o momento que nós vivemos no Brasil, no Chile 
e na América Latina de forma geral, com essas novas 
propostas políticas em andamento, permite que colo-
quemos esta pergunta central: quem queremos ser?

Coloco isso por quê? Porque, não provavelmente, 
mas certamente, aquela geração dos anos 60 e 70 foi, 
sumariamente, eliminada por querer pensar de forma 
diferente. A maior parte deles, independentemente das 

ideologias – não era apenas uma ideologia presente 
nesses protestos, nessa contrariedade à ditadura mi-
litar –, pensava em que tipo de país aquela geração 
queria naquele momento.

Agora, temos a possibilidade novamente, com 
este cenário em que vivemos, de fazer de novo estas 
perguntas: quem éramos? Quem somos? Com isso, 
podemos entender e saber como nós nos vemos e, 
principalmente, pensar em que tipo de país, em que 
tipo de sociedade brasileira e latino-americana dese-
jamos construir no futuro.

Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez. (Pal-
mas.)

O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco 
Apoio Governo/PSB – AP) – Muitíssimo obrigado.

Eu arriscaria dizer que, se nós não estivéssemos 
na Guerra Fria, nada disso teria acontecido. A Guerra 
Fria teve um papel decisivo.

Eu gostaria de destacar a presença da Embaixa-
dora da República da Eslovênia, Exma Srª Milena Smith; 
do Embaixador do Paquistão, Exmo Sr. Nasrullah Khan, 
que está presente nesta sessão solene; e do Embai-
xador do Uruguai, o Exmo Sr. Carlos Amorim. Obriga-
díssimo pela presença.

Também estão presentes o Coordenador do Pro-
jeto Direito à Memória e à Verdade, da Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República, Sr. 
Gilney Amorim Viana. Muito obrigado.

Representando a Ministra de Estado da Secretaria 
de Políticas para as Mulheres da Presidência da Re-
pública, a Exma Srª Eleonora Menicucci, está presente 
aqui a Srª Rosa Maria.

Agora, tenho a satisfação de passar a palavra ao 
Prof. Vicente Faleiros, que teve a experiência concreta 
de viver no Chile ao longo de quase quatro anos.

Com a palavra, o Sr. Vicente Faleiros.
O SR. VICENTE FALEIROS – Quero agradecer 

ao companheiro Senador João Capiberibe e também 
salientar a importância deste momento ao Embaixador 
Dr. Fernando; ao Professor Jacques, da UnB; e também 
às pessoas aqui presentes, como a Janete e o Gilney, 
que sofreram nas garras da ditadura, e outras pesso-
as que também passaram por esse momento difícil.

Eu queria começar lendo as últimas palavras de 
Allende:

Esta será, certamente, a última oportunidade 
que terei de falar com vocês. [...] Minhas pala-
vras não expressam amargura, mas decepção. 
Que elas sejam um castigo moral para quem 
traiu seu juramento: [...] o almirante Merino, que 
se autoproclamou comandante da Armada, e 
o senhor Mendoza, general desprezível, que 
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[...] se autopromoveu diretor-geral do Corpo 
de Carabineiros.
Diante destes fatos, só me cabe dizer aos tra-
balhadores: eu não vou renunciar!
Colocado num caminho histórico, pagarei com 
minha vida a fidelidade do povo. [...] Eles têm 
força, [...] mas não se detêm os processos 
sociais nem com o crime, nem com a força. A 
história é nossa e é escrita pelos povos.
[...]
Neste momento definitivo, o último em que 
posso me dirigir a vocês, quero que apren-
dam a lição: o capital estrangeiro, o imperia-
lismo, unidos à reação, criaram o clima para 
que as Forças Armadas rompessem com sua 
tradição [...].
[...]
A História os julgará. A Radio Magallanes será, 
certamente, cortada, e o metal tranquilo da 
minha voz não chegará a vocês. Não importa. 
Continuarão a ouvi-la. Sempre estarei junto 
de vocês. Pelo menos, minha lembrança será 
a de um homem digno, que foi fiel à Pátria. O 
povo deve se defender, mas não se sacrificar. 
O povo não deve se deixar arrasar, molestar, 
nem deve se humilhar.

Assim, Allende se despediu no dia do golpe.
Eu estava em Valparaíso, olhando os bombardeios 

ao Palacio de La Moneda. O povo buscava refúgio. As 
ruas de Valparaíso estavam ocupadas pela Marinha. 
A esquerda da Unidade Popular estava dividida, a De-
mocracia Cristã também estava dividida. Tomic apoia-
va Allende, e o Frei apoiava o golpe. Muitos grêmios 
profissionais estavam mobilizados a favor da traição 
do Pinochet. A sociedade burguesa festejava. No blo-
co onde eu morava, estouravam champanhes come-
morando o golpe. E os soldados, na rua, perseguiam 
os trabalhadores.

Como disse o Professor, foi um golpe armado, 
e o próprio Allende citava o imperialismo e a reação 
chilena como as responsáveis pelo golpe. Parte da 
Democracia Cristã apoiou o golpe, influenciada, prin-
cipalmente, pela ideia de que os militares iam implan-
tar a democracia. Foi uma armação política militar in-
ternacional de ocupação da América Latina como um 
quintal norte-americano de dominação, porque vários 
outros golpes já tinham sido deflagrados, inclusive no 
Brasil, em 1964.

Eu queria, nestes poucos minutos, não olhar 
esse cenário internacional que você já analisou, mas 
o cenário nacional chileno e também o de quem viveu 
esse momento.

A situação chilena foi deflagrada, porque Allende, 
depois de todas as tentativas para manter a democra-
cia e uma perspectiva de socialismo com liberdade, ia 
fazer um plebiscito para definir a sua continuidade no 
poder. Os militares anteciparam o golpe para 11 de 
setembro, para evitar o anúncio do plebiscito, porque, 
nas eleições municipais, já Allende tinha a maioria 
dos Municípios.

Então, havia um amplo apoio popular à política 
da unidade popular, apoio manifestado pelas políticas 
concretas de reforma agrária, de acesso à moradia, de 
melhoria da educação, uma política de distribuição de 
alimentos, que foi boicotada, sistemática e criminosa-
mente, pela direita, retirando, inclusive, alimentos do 
povo, levando as vacas chilenas, já no início do gover-
no, para a Argentina, e retirando até papel higiênico 
e chupeta de crianças, e com a reação popular das 
juntas de abastecimento e preços, dos cordões indus-
triais, que faziam diretamente a transmissão da pro-
dução da fábrica para o povo, num novo esquema de 
poder popular. Isso estava sendo construído dentro da 
democracia e da liberdade. E os Estados Unidos não 
toleravam que o socialismo pudesse ser construído no 
seu quintal e na perspectiva da liberdade.

O respeito do Allende pela opinião, El Mercurio, 
jornal da direita, difundia constantemente mensagens 
golpistas, e nunca, nunca foi fechado.

No dia do golpe, para encerrar, a Marinha ocu-
pou as ruas de Valparaíso, onde eu morava. Em cada 
esquina, sacos de areia, metralhadoras, controle da 
cidade desde às 4h da manhã. E, para cada grupo 
de soldados, eles davam uma informação diferente – 
como vários amigos conversaram com os soldados –, 
inclusive dizendo que estavam defendendo o Allende.

Então, a participação dos militares de baixo es-
calão no golpe foi mobilizada pela mentira. A cidade 
foi ocupada. Houve alguns tiroteios. E o que observei 
é que não foi um golpe apenas. Foi uma guerra contra 
o povo. Os militares se erigiram como força antipopu-
lar, mas com um nome, com a justificativa e apoio de 
parte da democracia cristã e da direita chilena, que 
foi preparando psicologicamente essa guerra militar. 
Então, foi uma guerra preparada social e psicologica-
mente, principalmente nos últimos dias, com a greve 
dos caminhoneiros, pagos pela CIA, US$5,00 por dia, 
para parar a distribuição de alimentos.

Eu fui preso uma semana depois com a acusação 
de favorecer a Unidade Popular, porque a transforma-
ção do cidadão em inimigo faz parte dos golpes, como 
aqui no Brasil também. Brasileiros foram transforma-
dos em inimigos num momento determinado. E aí foi 
a questão: por um lado da sobrevida, e, no barco em 
que fui preso, a gente sempre se perguntava: vou ser 
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fuzilado, torturado ou liberado? Num desses momen-
tos, amigos meus brasileiros, na Operação Condor, 
foram torturados pelo próprio Fleury e sua equipe na 
marinha chilena.

Então, foi realmente uma articulação da direita e 
dos Estados Unidos. 

Este depoimento é para chamar a atenção jus-
tamente para que a democracia em que vivemos seja 
realmente consolidada e que o nosso projeto de so-
cialismo com democracia, como queria Allende, possa 
ser levado adiante. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco 
Apoio Governo/PSB – AP) – Agradecemos ao Prof. 
Vicente Faleiros o seu testemunho sobre o golpe de 
estado no Chile. Esta sessão é para lembrar o golpe 
e suas vítimas.

E agora, com grande satisfação, passo a palavra 
ao Embaixador do Chile, S. Exª Fernando Schmidt.

O SR. FERNANDO SCHMIDT – Exmo Sr. Senador 
Presidente João Capiberibe, Srª Deputada Janete Ca-
piberibe, Srs. Senadores e Srs. Deputados, Srs. Embai-
xadores e representantes de embaixadas acreditadas 
no Brasil, Srs. Professores palestrantes, permitam-me, 
antes de começar minhas palavras, agradecer ao Se-
nado do Brasil e a você, Sr. Senador, pela homenagem 
às vitimas da violência e do arbítrio no 40º aniversário 
do golpe militar em meu País.

Acredito que a melhor homenagem seria, talvez, 
fazer um minuto de silêncio por todas aquelas pessoas, 
sejam chilenos, brasileiros ou de outras nacionalidades, 
que foram vitimadas de uma forma ou de outra pelos 
acontecimentos de 1973. (Pausa.)

(Faz-se um minuto de silêncio.)

O SR. FERNANDO SCHMIDT – Muito obrigado. 
(Palmas.)

Os próximos dias não serão fáceis para o Chile. 
A comemoração dos 40 do golpe militar, com suas se-
quelas de frustrações, continua pesando no corpo so-
cial chileno, apesar de tantos avanços experimentados 
desde a chegada da democracia, há 23 anos. Porém, 
há 40 anos, a nossa sociedade não era capaz de ca-
nalizar, através de suas instituições políticas, o mal-
-estar social que vinha incubando-se fazia décadas, o 
qual, exacerbado por uma ideologização excessiva, em 
moda pelo mundo, gerou as condições para a tragédia.

O sistema econômico não respondeu. A produ-
ção, sem uma proteção, “erosionada” pela persistente 
inflação, logo obedeceu também à consigna política, 
o que colocou mais lenha na fogueira de um sistema 
institucional ao limite.

Por último, os experimentos políticos sucessivos 
que aconteciam no Chile para aliviar nossa pobreza 

não faziam outra coisa senão gerar uma tensão ex-
traordinária de muitos líderes, no mundo inteiro, que 
buscavam nesses ensaios o bálsamo que curaria os 
males do subdesenvolvimento e a obstinada frustração 
do corpo social em seus respectivos países. Produziu-
-se, ao fim, o que Joaquim Nabuco escreveu em 1895, 
quando publicou seu ensaio sobre José Manuel Bal-
maceda, o Presidente chileno que, quatro anos antes, 
havia concluído seu mandato com uma guerra civil, em 
1891, que causou 10 mil mortes e seu próprio suicídio 
na embaixada argentina. “Se o Chile, politicamente, se 
esfacelasse, se perdesse as noções de moral social 
que formam a sua coesão, a perda seria de toda a ci-
vilização sul-americana”, diz.

A palavra “comemorar” ou “voltar a memorizar” 
é sinônimo do termo “recordar”, que, por sua vez, é 
derivada do latim re-cordare, ou seja, ‘voltar a colocar 
no coração”. Em outras palavras, devolver ao coração 
de todos os chilenos e dos cidadãos do mundo os 
fatos que ocorreram há 40 anos, simbolizados pelo 
martírio do Presidente Allende, que representou um 
passo emocionante e doloroso no desenvolvimento 
de nossa sociedade, tal como ele antecipou em seu 
último discurso:

A história não se detém nem com a repressão 
nem com o crime. Esta é uma etapa que será 
superada. Este é um momento duro e difícil: é 
possível que nos esmaguem. Porém, o ama-
nhã será do povo, será dos trabalhadores. A 
humanidade avança para a conquista de uma 
vida melhor. Pagarei com minha vida a defe-
sa dos princípios que são caros a esta pátria.

A meu ver, a razão pela qual estamos aqui reuni-
dos não está ligada a uma análise detida do ocorrido. 
Isso seria tratar de fazer história sem um propósito 
claro e reanimar as emoções que nos dividiram e que 
muitos de nós presenciamos, testemunhamos ou vi-
vemos naqueles anos. Porém, esta comemoração “é 
uma lembrança viva na imaginação social (...). Está na 
biografia de todos os chilenos, porque cruzou gerações, 
as famílias, a política, a cultura. As gerações que não 
tinham nascido não vivem e nem revivem as divisões 
daquela época, mas compartilham a rejeição a toda 
ideia de ditadura e o horror da violação dos direitos 
humanos”, dizia recentemente Sol Serrano, uma das 
intelectuais mais “conotadas” do País, que foi assesso-
ra do ex-Presidente Patricio Aylwin, o primeiro desses 
23 anos de democracia.

Então, o desafio a que nos convidava o Presidente 
Allende em seu dramático discurso final – interpelan-
do todos os chilenos – e para o qual o seu sacrifício 
devia ter um sentido (“A humanidade avança para a 
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conquista de uma vida melhor’) –, que significado tem 
hoje, quando uma geração já não viveu os aconteci-
mentos que comemoramos, ditadura ou democracia?

A primeira lição que o Chile tirou dessa tragédia 
foi a consolidação de suas instituições democráticas, 
a partir do trauma de 1973 e do exercício coletivo feito 
pelas principais forças políticas, em 1985, em que re-
constituímos as bases fundamentais do pacto social. A 
palavra “ditadura” e suas ações calaram profundamente 
nossa sociedade, e hoje todos, votando na direita ou 
na esquerda, referimo-nos à democracia como um dos 
principais valores políticos, com a absoluta convicção 
de que o sistema democrático representativo tem que 
ser preservado a qualquer custo.

Podemos dissentir sobre se é ou não necessária 
uma reforma constitucional e os mecanismos para fazê-
-la. Porém, ninguém ousaria discutir o enorme valor da 
democracia no Chile como fundamento para resolver 
nossas naturais divergências. A democracia implica di-
álogo e mais diálogo entre as distintas forças políticas. 

Assim se expressava, no último dia 6 de setem-
bro, o Senador Jorge Pizarro, presidente da referida 
corporação e conotada figura pública da oposição:

É uma evidência terrível que a falta da políti-
ca ou, o que é o mesmo, a incapacidade de 
fazer uma boa política nos levou à maior crise 
de que recordamos. O certo é, portanto, que 
o debate de ideias e a busca incansável de 
acordos sejam a fórmula de desenvolvimento 
para o Chile. Nunca mais a incapacidade para 
dialogar deve nos levar a cenários como o que 
vivemos há 40 anos.

Em um mundo moderno, o diálogo se une ao de-
safio da participação cidadã para permitir a todos os 
chilenos a construção de seu próprio futuro. Por isso, 
recentemente, foram aprovadas, com a valiosa entrada 
do Parlamento, onde a oposição é a maioria, leis como 
a da inscrição universal nos registros eleitorais (unida 
ao voto voluntário) para permitir às novas gerações 
participar ativamente na vida política; a Lei de Eleições 
Primárias, Voluntárias e Vinculantes; a eleição direta 
dos Conselheiros Regionais; foi limitada a reeleição 
de parlamentares e foram apresentados projetos de 
lei importantes que, se aprovados, permitiria a reforma 
do sistema binomial, a iniciativa da reforma constitucio-
nal cidadã e o voto para cidadãos chilenos no exterior.

Direitos humanos.
As atrocidades cometidas antes e depois do 11 

de setembro geraram entre nós, igual como aconteceu 
com o regime político, uma sensação de que nunca 
mais poderíamos cair na intolerância, na insensibilida-

de diante da tortura, no desaparecimento forçado de 
pessoas, na detenção arbitrária. Como diz Sol Serrano:

A violação dos direitos humanos permanece 
como o grande marco porque é um problema 
moral que transcende o histórico (...). Do dia 
11, aprendemos muito, porque somos infini-
tamente mais sensíveis ao valor da vida. O 
século XX mundial não passou em vão.

E acrescenta: “O dia 11 é uma lembrança que irá 
permanecer; e isso é bom, porque é o melhor antídoto 
para que não suceda outra vez.”.

Existem protestos no Chile. Sim. Mas também 
um sistema que garante os direitos do indivíduo, das 
minorias, dos excluídos, e que está em permanente 
aperfeiçoamento. A institucionalidade criada sobre di-
reitos humanos, os controles permanentes dos atos do 
Estado, as leis que ampliam os direitos das minorias, 
os esforços que especialmente se dirigem a mulheres 
e povos originários podem estar incompletos, mas a 
sociedade chilena avança com determinação a formas 
cada vez mais justas, que garantam os direitos de todos.

Um sistema econômico livre e socialmente justo. 
Há 40 anos, acreditava-se claramente no dirigis-

mo econômico que foi se esculpindo paulatinamente 
desde a crise de 1929. As fórmulas foram se desvirtu-
ando em mil oportunidades, e terminamos com uma 
tremenda frustração coletiva nesse terreno. 

Logo adotamos, como reação, um liberalismo 
extremo, que, embora alcançasse um crescimento sa-
tisfatório, gerou tremendas desigualdades e injustiças 
sociais, que, ao longo dos anos, os governos e as opo-
sições tiveram que ir corrigindo. Hoje, o Chile é muito 
diferente de ontem no âmbito econômico e social, e 
ninguém gostaria de repetir modelos que não chegaram 
a satisfazer as legítimas aspirações do desenvolvimen-
to de nossa população. Podemos e devemos pensar 
em ajustes para ir avançando para um Chile cada vez 
mais inclusivo, menos desigual, mas nunca mais em 
paradigmas ideológicos de nenhum tipo. 

O Chile tem alcançado um nível de renda média 
importante, com uma institucionalidade econômica efi-
caz que reconhece como parte de seu êxito ter sabido 
administrar certos indicadores macroeconômicos ao 
longo desses 23 anos de democracia, sem variações.

Como dizia um jornal tradicional na semana passada: 

O aumento que a inflação sofre atualmente 
no decorrer do ano todo, em 1973 o fazia em 
menos de uma semana. A renda média dos 
chilenos nos dias de hoje é quase 3 vezes 
superior à de 1970-1973, medida em moeda 
de poder aquisitivo comparável. A mortalidade 
infantil no começo dos anos 70 era similar à 
do México e muito superior às de Argentina, 
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Uruguai e Venezuela; hoje é inferior à de todos 
esses países. Nossos avanços em alfabetiza-
ção e escolarização também são notáveis: em 
média, os chilenos estudam hoje o dobro de 
tempo que no passado, a cobertura do ensino 
médio é quase plena e o número de estudan-
tes de educação superior se multiplicou por 6. 
Segundo a Cepal, a pobreza passou de 45 a 
10% nos últimos 25 anos. Tais melhoras so-
ciais também se aplicam à disponibilidade e 
à qualidade dos serviços básicos.

É na distribuição de renda onde temos desafios 
especialmente importantes, e estes tem a ver com a 
qualidade da educação e seu acesso à saúde, à mo-
radia, à focalização das políticas sociais, à inovação, 
campos todos onde acontece o debate político sobre 
melhores mecanismos para alcançar esse objetivo. 
Hoje, toda a sociedade chilena está consciente de 
que a atual situação social deve seguir melhorando. 
Porém, desapareceram os fundamentalismos infantis 
no debate público, embora permaneçam em alguns 
setores das ruas.

Uma sociedade aberta para o mundo.
Há 40 anos o mundo vivia sob as tensões da 

guerra fria e nossa história se explicava parcialmente 
sob esses parâmetros. A América Latina buscava um 
perfilhamento próprio no âmbito político e apostava 
pela substituição de importações no âmbito econô-
mico. A figura de Allende e de seus predecessores 
destacaram-se em ambos os campos.

No entanto, o Chile descobriu, poucos anos de-
pois, que o tipo de integração regional que estávamos 
criando desde meados dos anos 60 não satisfazia 
nosso desejo de nos desenvolver mais rapidamente e 
apostamos por um sistema completamente aberto ao 
mundo, o qual forçou uma transformação econômica 
interna muito radical, que estimulou nossas vantagens 
econômicas comparativas.

Essa sociedade aberta ao mundo é indiretamen-
te herdeira do ocorrido no 11 de setembro de 1973, 
quando o sistema anterior não mostrou à nossa gente 
as vantagens que supostamente trazia. Pelo contrá-
rio, o perfil econômico criado durante esses 40 anos 
constitui – com os ajustes que se queira fazer – uma 
das ferramentas mais criativas do nosso atual desen-
volvimento e onde se produzem consensos gerais. 
Ninguém duvida que, para um país de tamanho médio 
como o nosso, produzir estimulando nossas vantagens 
geográficas e econômicas equivale a sermos compe-
titivos em escala global.

Uma interpretação para a atual inquietude social.
Mais além desses consensos gerais, os nunca 

mais, as lições tiradas do 11 de setembro, todos vocês 

se perguntarão e estarão observando nos meios como 
a sociedade chilena está reagindo ante as emoções 
que despertam essa data. 

Permitam-me expor algumas ideias.
Cada vez que nos aproximamos dessas datas, 

o debate sobre o passado se reabre, ainda mais em 
uma época de eleições em que as duas principais 
candidaturas são apresentadas ao calor das campa-
nhas como se fossem expoentes fiéis dos bandos em 
conflito naquela época, o que certamente não é assim.

Como disse o recente editorial de um jornal chi-
leno de esquerda: 

A democracia recuperada em 1990 vive por 
esses dias, de maneira catártica, sua crise de 
meia idade, ao completar 40 anos do golpe 
militar de 1973. Isto, que literalmente se repre-
senta até no desenterro físico de histórias pes-
soais, não é uma manifestação de conjuntura 
senão uma crítica ácida de todo o processo 
(catártico) vivido ente o golpe de estado e o 
ano 2013. Não se deve a uma pressão social 
sobre êxitos o fracasso do modelo nem é a 
pressão de uma maioria política em época de 
eleições. É a explosão da inconformidade psi-
cológica e moral das pessoas, tanto com seus 
atos próprios como os do entorno social, ante 
um feito devastador e brutal como foi o golpe 
de estado e as circunstâncias que o rodearam.

O que remete a sociedade chilena nesses dias em 
paralelo com a campanha eleitoral é a busca de uma 
catarse que exige e pressiona pelas responsabilidades 
num passado já remoto, atitudes de perdão individual 
ou coletivo, ou uma leitura dos feitos que deixe a todos 
em conformidade. Tudo isso é muito mais complexo 
de executar: as instituições já não estão dirigidas pe-
los mesmos protagonistas, as atitudes de perdão que 
ocorreram referem-se no geral à responsabilidade 
individual no pecado coletivo, e penso que seria uma 
tragédia para o Chile que se imponha uma verdade 
oficial sobre o ocorrido que vai mais além das causas 
e erros que todos reconhecemos e a vontade firme 
de não repeti-los. As histórias oficiais podem servir a 
um propósito conjuntural, mas não são só incomple-
tas porque não recolhem adequadamente a filigrana 
dos fatos, se não, e a pouco andar, terminam sendo 
revisadas por novas versões, cada uma delas com a 
entrada de algum ponto de vista perfeitamente válido.

A melhor homenagem a Allende: o desenvolvi-
mento de homem livre.

O que, sim, não admite pontos de vista encon-
trados é o fato de que o sacrifício de Salvador Allen-
de ganhou lugar de destaque na história do Chile e 
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da América do Sul. “Prossigam vocês, sabendo que, 
bem antes que o previsto, de novo se abrirão as gran-
des alamedas por onde passará o homem livre para 
construir uma sociedade melhor”, dizia o Presidente 
do Chile em sua dramáticas horas finais, destacando, 
de forma poética, uma vez mais, que seu sacrifício 
não seria em vão.

O homem e a mulher chilena são livres. No Chile, 
não existem cadeias. Reina um Estado de Direito que, 
embora seja ainda imperfeito, está respaldado pelo 
compromisso de toda uma sociedade de mantê-lo e 
melhorá-lo cotidianamente, junto com o aperfeiçoamen-
to das condições de vida de todos os chilenos. Aí está 
a melhor homenagem a seu sacrifício. Porém, essa é 
uma tarefa de todos os dias e de cada um. Deem assim 
a importância de recordar, de agitar o coração de cada 
cidadão, no Chile ou no Brasil, para que os valores que 
tornam digno o homem nunca mais sejam violados.

Na atitude final de Balmaceda e Allende, no seu 
suicídio talvez pensado no futuro, se juntaram o legado 
político e a poesia. Dizia outra vez Joaquim Nabuco, a 
propósito do primeiro dos presidentes mencionados:

Num instante, porém, o seu nome vai elevar-se 
acima da competição efêmera dos partidos, 
e entrar para a Tragédia, a mais alta região 
humana, – que o poeta disputará sempre ao 
historiador, e que de fato lhe pertence por uma 
prescrição imemorial. O seu suicídio revestirá 
então o caráter de uma expiação voluntária, 
excessiva, – de uma paz com o Chile.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco 

Apoio Governo/PSB – AP) – Agradeço aos nossos 
convidados.

E agora tenho a satisfação de conceder a palavra 
aos Parlamentares presentes.

Concedo a palavra à Deputada Federal Janete 
Capiberibe.

A SRª JANETE CAPIBERIBE (PSB – AP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Exmo Sr. Senador João Alberto Capiberibe, a quem eu 
parabenizo pela realização da 150ª Sessão Especial, 
que acontece neste momento, que homenageia as ví-
timas da violência e do arbítrio, pela passagem do 40º 
aniversário do golpe militar do Chile, que traz ao de-
bate as atrocidades perpetradas contra o povo chileno 
e latino-americano naquele 11 de setembro de 1973.

Sr. Embaixador do Chile no Brasil, Fernando Sch-
midt, foi um prazer ouvi-lo, aqui nesta sessão, falando 
sobre a democracia, os seus resultados, a necessidade 
de que o Parlamento funcione, porque ele é a repre-
sentação de todo um povo de um país.

Meu companheiro de resistência à ditadura no 
Brasil e de asilo no Chile de Salvador Allende, Prof. 
Vicente Faleiros, que, no nosso País, é uma referência 
para a assistência social. Essa categoria de profissio-
nais tem o Prof. Vicente Faleiros na mais alta conta, 
pois participa dos debates sobre a inclusão, sobre a 
assistência, que tem que ser praticada corretamente. 
O senhor bem colocou que vivemos o asilo no Chile. 
Fomos exilados ali, e o senhor se aprofundou muito 
mais do que eu, que vivenciei, durante aqueles anos em 
que estive no Chile de Allende, políticas de benefícios 
à maioria da população excluída, à população chilena.

Eu mesma – quero deixar este depoimento aqui 
– tive o benefício de, grávida – cheguei ao Chile no 
terceiro mês de gravidez –, receber leite, como é ne-
cessário que aconteça com as mulheres que estão 
gestantes, para que a minha gravidez corresse com 
equilíbrio, com saúde, para os meus bebês. Nasceram 
os gêmeos Camilo e Luciana, meus filhos e do Sena-
dor João Alberto Capiberibe, no Chile de Allende. E, 
quando nasceram, eles também passaram a receber 
meio litro de leite diariamente.

Também quero dar o depoimento de que, ali, numa 
cidade pequena, numa comunidade pequena da zona 
central do Chile, em Talca, eu tive a oportunidade de 
fazer o meu pré-natal, num posto de saúde, na mesma 
comunidade, com todas a condições. Então, eu tive a 
oportunidade de viver, pessoalmente, a política de as-
sistência do Presidente Salvador Allende.

Prof. Jacques de Novion, filho de exilados argen-
tinos, como o senhor declarou, meus filhos também 
são filhos do exílio, pertencem a essa geração de 60, 
70, que agora tem que pensar que país queremos, 
porque eles cresceram, assim como essas gerações 
aqui nos nossos países, em um outro momento. Nós, 
os seus pais, o companheiro Vicente Faleiros e sua 
companheira Eva, meu companheiro Capi, vivemos 
esse período.

Eu estou improvisando a minha fala; eu não tive 
tempo de me deter, de preparar um pronunciamento 
para este momento tão importante, mas quero aqui 
deixar registros e também falar do aprendizado.

Professor, o senhor colocou aqui três pontos 
para análise daquele período. A Revolução Cubana, 
que materializou a Guerra Fria, acirrou muito mais a 
política da direita, da esquerda, os militares e a de-
mocracia, enfim.

E o senhor colocou aqui como segundo ponto 
uma questão que eu comentei hoje de manhã, cami-
nhando com a minha filha, que deve ter a sua idade e 
que nasceu no Chile. Eu falava para ela: “Eu vou para 
uma sessão especial hoje, para homenagear as víti-
mas da violência no golpe de Estado no Chile e uma 
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das questões que me fazem refletir bastante é que, no 
Chile, foi onde aconteceu o laboratório para a implan-
tação do neoliberalismo”.

Naquele tempo, era outra realidade. Hoje, nós vi-
vemos numa sociedade globalizada, que nos afastou 
uns dos outros, nos afastou, como povo latino-ameri-
cano, da nossa identidade própria, cultural.

O senhor colocou um terceiro ponto, que eu con-
sidero terrível, que foi a Operação Condor, a aplicação 
das doutrinas de segurança trazidas pelo imperialismo 
norte-americano para o nosso continente. Essa inte-
gração, que foi exitosa, foi macabra, terrível. Foi terrível 
para aqueles que militaram, como nós, na clandesti-
nidade: o Prof. Vicente Faleiros, Capi, eu e o nosso 
companheiro Gilney.

E aqui, tive a oportunidade, em um seminário 
pela passagem do 34º ano da Lei de Anistia, de ouvir 
o depoimento de Gilney Viana, que esteve preso. Nós 
saímos, conseguimos fugir da prisão ou conseguimos 
obter asilo político em um outro país, mas Gilney não. 
Quando nós estávamos voltando, o Gilney estava preso.

Ele fez um depoimento dramático, não se con-
teve e chorou! São quantos anos já? Mas ficou essa 
ferida dentro de nós. E temos de trazer essa memória 
para que a verdade e a justiça aconteçam e para que 
os algozes daquele período – a exemplo daqueles que 
praticaram esses crimes no país dos seus pais, assim 
como eles estão pagando ali –, no Brasil, também se-
jam punidos, aqueles que fizeram desaparecer, que 
torturaram e mataram de uma forma terrível.

Essa Operação Condor foi uma contribuição muito 
grande, mais uma vez, do imperialismo norte-america-
no, para manter debaixo das botas do imperialismo o 
povo latino-americano, o povo sul-americano. O impe-
rialismo americano não se conforma, hoje, com o fato 
de a Venezuela ter eleito o Presidente Maduro. Assim 
como eles tramaram, em cada um dos nossos países, 
naquele período, eles o fizeram agora, na eleição na 
Venezuela. Foi difícil o Presidente Maduro se eleger, 
e, depois da eleição, os Estados Unidos deram todo 
o apoio para aquela movimentação de derrocada do 
Presidente Maduro.

Bom, eu não vou me estender muito mais.
Eu quero fazer uma saudação e dizer que é muito 

importante a presença nesta sessão do nosso jovem 
Senador Randolfe, do meu Estado, do Amapá – o Ran-
dolfe é professor de História e deve discorrer aqui sobre 
toda essa história. Saúdo também os Embaixadores 
e Embaixadoras que se encontram aqui presentes; a 
representante da Ministra da Mulher Eleonora Meni-
cucci, que foi uma das militantes presas, torturadas 
aqui no nosso País e que, hoje, é a nossa Ministra, 

que tão bem conduz essa Pasta para que a equidade 
de gênero aconteça mais e mais na nossa sociedade.

Bom, eu quero dizer que, na minha saudação a 
todos, eu já fui falando um pouco o que eu pensei que 
poderia trazer a esta sessão tão importante no dia de 
hoje, a nossa homenagem às vítimas da violência e do 
arbítrio no 40º aniversário do golpe militar no Chile, de 
11 de setembro de 1973. Fica um imenso carinho pelo 
Presidente Salvador Allende, que, naquele momento 
em que estava resistindo no Palácio de La Moneda, 
nós, ali, na Província de Talca, nos preparávamos para 
receber a documentação de que o Brasil nos privou. 
Nós passaríamos, no dia 11 de setembro, Embaixador, 
a ter a nossa identidade concedida, com generosidade, 
pelo Presidente Salvador Allende, a todos os latino-
-americanos cujos países, àquela época, viviam já sob 
o regime militar – era o Brasil, era a Bolívia. 

Depois vieram outros países. Enfim, nós nos en-
contramos ali.

O hino do seu país é muito bonito. Ele traz na 
última estrofe: el asilo contra la opresión. E nós – os 
latino-americanos, os haitianos, todos os povos per-
seguidos, que corriam, que estavam privados dos 
seus direitos humanos nos seus países – tivemos a 
oportunidade de viver a generosidade do Presidente 
Salvador Allende, generosidade do povo chileno, que 
elegeu, como coloca o companheiro Vicente Faleiros, 
o Presidente Salvador Allende, nas eleições munici-
pais, ratificou o apoio ao Presidente Salvador Allende.

Bom, o imperialismo norte-americano não espe-
rou. Foi demais! Foi demais o Presidente Salvador Al-
lende nacionalizar a ITT, nacionalizar o cobre chileno. 
Eles não podiam permitir que o Chile fosse um país 
autônomo, onde o seu povo usufruísse com igualdade, 
com uma bela distribuição de renda, feita igualmente 
para cada um, cada chileno daquele país. É um país 
por que tenho muito carinho. Eu começo a falar e não 
quero parar de falar, porque nós fizemos muitos amigos.

Eu quero só deixar mais um registro aqui. Nós 
tivemos a oportunidade, junto com o Senador Capi, 
quando chegamos a Santiago do Chile, em dezembro 
de 1971, de frequentar um curso na Universidade do 
Chile, em Talca, criado de uma forma inovadora, com-
prometido com a população do Chile para acelerar um 
processo da reforma agrária naquele país. Nós tive-
mos oportunidade de vivenciar essa experiência. Era o 
curso de Ingeniería de Ejecución Agrícola. Não sei se 
existe ainda. Propositadamente, na zona do latifúndio, 
no Chile, o Presidente Allende criou esse curso. E nós 
tivemos a oportunidade de participar, de frequentar.

O Senador Capi faz o lançamento de um livro, 
que ele acabou de editar. E, nesse livro, o Chile apa-
rece com muita frequência, tendo também um roteiro 
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musical feito por ele mesmo, que são as canções da 
época do Brasil e do Chile, que Mercedes Sosa, da 
Argentina, tanto cantava, além de Violeta Parra. E tem 
uma música que está presente em todo lançamento 
que é feito em cada um dos Estados do nosso País. 

Mas a intolerância da ditadura chegou a ceifar 
a vida de um companheiro nosso do curso. Ele era 
do Partido Socialista e fazia o curso de Ingeniería de 
Ejecución Agrícola. Nós o tratávamos carinhosamente 
como Tano. Nos finais de semana, ele tocava violão, ia 
para nossa casa e nos mostrava as canções chilenas. 
Esse jovem, na semana do golpe militar, foi fuzilado, 
com 23 anos.

Concluo as minhas palavras assim, homenage-
ando as vítimas da violência e do arbítrio no Chile. 
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco 
Apoio Governo/PSB – AP) – Muito obrigado, Srª De-
putada.

Em seguida, concedo a palavra ao Senador Ran-
dolfe Rodrigues, que cresceu na democracia. A de-
mocracia fez tanto bem ao Chile e está fazendo muito 
bem ao nosso País.

Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 

Governo/PSOL – AP) – Senador João Capiberibe, autor 
do requerimento, propositor desta belíssima sessão, 
deste colóquio que homenageia as vítimas do mais 
cruel golpe de estado ocorrido no continente latino-
-americano, em especial a figura lendária para todos 
nós de Salvador Allende, cumprimento V. Exª como o 
único dentre nós, Senadores, que esteve presente e 
viveu a belíssima experiência do governo de Allende, 
a belíssima experiência daqueles anos na República 
Popular do Chile.

Quero cumprimentar também S. Exª o Embaixa-
dor da República do Chile Fernando Schmidt; cumpri-
mento também o Sr. Vicente Faleiros pelo emociona-
do depoimento, pela experiência que viveu no Chile, 
declamando aquele que é para nós uma poesia. É um 
discurso que se tornou poesia para a sua e para a nos-
sa geração de militantes políticos, que se seguiu a sua 
geração. Trata-se do discurso do Salvador Allende, o 
último discurso de Allende, pronunciado no calor dos 
acontecimentos, no Palácio de La Moneda, no Chile.

Quero cumprimentar também o caríssimo Profes-
sor do Centro de Pesquisas e Pós-Graduação sobre 
as Américas, da Universidade de Brasília, Jacques de 
Novion, que me parece ser da minha geração, tem a 
minha idade e, como eu, não viveu esses aconteci-
mentos, mas, assim como eu, é apaixonado por esses 
acontecimentos.

Diz-se que nostalgia é a saudade do que não se 
viveu. Então, Jacques, temos nostalgia de não termos 
vivido isso. Temos nostalgia de ter paixão por aquilo 
que lá aconteceu, pela experiência da unidade popu-
lar, pela experiência do governo de Allende, pela re-
sistência de Faleros, de João Capiberibe, de Janete 
Capiberibe, a quem cumprimento, e de tantos outros. 

E, ao cumprimentar Janete Capiberibe, quero 
aqui dizer que os atos de coragem de Janete não fi-
cam somente em 1973, no Chile, na resistência ao 
lado do marido, aqui presente. Nesta semana, Janete 
teve mais um ato de muita valentia e coragem. Muitos 
Parlamentares da nossa Amazônia querem estar na 
Comissão da Amazônia. Janete fez o seguinte: renun-
ciou à Comissão da Amazônia. Renunciou porque a 
ela cabia relatar um projeto sobre as terras indígenas, 
e, na Comissão da Amazônia, queriam impor a ela um 
relatório contra os povos indígenas.

Como a Janete nada se impõe, Capi – você a co-
nhece melhor do que eu –, ela resolveu, não podendo 
relatar esse projeto contra os povos indígenas, porque 
isso vai contra a sua história, renunciar sua presença 
na Comissão da Amazônia. E isso honra uma Câmara 
dos Deputados, que, lamentavelmente, há duas sema-
nas, não esteve à altura de sua honra quando mante-
ve em seus quadros um presidiário como Deputado.

Vale a pena ter na Câmara dos Deputados alguém 
como Janete. Vale a pena dizer que há representantes 
do povo brasileiro como a Janete, que toma atitudes 
como essa, que diz de que lado está, claramente: é ao 
lado dos povos indígenas. E diz que os povos indíge-
nas são aquelas populações originárias que honram 
este País, são populações originárias que estavam aqui 
muito antes de os portugueses virem para cá virem, 
populações que devem ter os seus direitos defendi-
dos. E uma Comissão da Amazônia – não é, Janete? 
– não pode vilipendiar os direitos dos povos indígenas. 
É assim que faço questão de cumprimentá-la, Janete.

Eu queria, ao falar da experiência, professor Ja-
cques... Como eu já o cumprimentei, quero cumpri-
mentar todas as delegações de países estrangeiros. E 
noto, dentre as delegações de países estrangeiros, a 
presença de Manuel, da querida República Bolivariana 
da Venezuela. Eu quero cumprimentá-lo em especial, 
por estar ocorrendo na República Bolivariana da Ve-
nezuela uma experiência que muito se assemelha à 
experiência que Allende inspirou a todos nós.

Embaixador Fernando, nós temos com o Chile, 
em primeiro lugar, uma relação de agradecimento. O 
Chile acolheu a todos nós, acolheu os brasileiros quan-
do uma cruenta ditadura se instalava aqui. Para o Chile 
os nossos exilados iam e lá eram recebidos. Era lá, 
no Chile – e com certeza Capi e o professor Vicente 
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devem lembrar –, que os exilados eram recebidos no 
aeroporto, de braços abertos pelo povo chileno, mui-
tas vezes com faixas: “Bem-vindas as vítimas da cruel 
ditadura que se instala no Brasil”. No Chile foi recebida 
de braços abertos a maioria de nossos exilados. San-
tiago era parada obrigatória de todos os nossos, que 
daqui do Brasil saíam banidos pela ditadura militar que 
aqui se instalava.

Então, Embaixador, é de nós, brasileiros de todas 
as gerações – da geração que nos antecede, da minha 
geração e das gerações que virão –, um sentimento 
de reconhecimento, de gratidão para o povo chileno, 
para o então governo de Salvador Allende, que acolhia 
todos os brasileiros com carinho e de braços abertos, 
que entregava para todos – não só brasileiros – os 
latino-americanos a esperança de que era possível a 
reconstrução da democracia no continente.

Mas, dialeticamente, Embaixador, é de nós, brasi-
leiros, também o pedido de desculpas, porque, lamen-
tavelmente, foi da parte da ditadura militar brasileira, a 
primeira de todas as ditaduras do continente a reco-
nhecer o mais cruel golpe de Estado, a mais cruel de 
todas as ditaduras que se instalou neste continente, 
mais cruel e mais dramática de todas. As contas não 
oficiais de mortes ocorridas no dia do golpe superam 
o número de mil. Ao longo dos anos da ditadura militar, 
foram mais de 3,2 mil mortos, foram mais de 38 mil 
pessoas, segundo números não oficiais, que sofreram 
e padeceram de torturas.

Um governo tão cruel. E, lamentavelmente, a cruel 
ditadura brasileira, dirigida pelo cruel e sanguinário 
Emílio Garrastazu Médici, não teve vergonha de, dois 
dias depois do golpe... O encarregado de negócios 
designado pela ditadura chilena dizer aqui, em tom 
“emocionado”, que “é certo dizer que o novo governo 
do Chile” – governo, então, de Pinochet – “encontrará 
no Brasil um poderoso aliado”.

O pedido de desculpas é por tudo que a ditadura 
brasileira de Emílio Garrastazu Médici fez. Nós envia-
mos espiões para conspirar contra o governo consti-
tucional de Salvador Allende; nós enviamos agentes 
para, junto com os militares golpistas, conspirar para 
derrubar o governo constitucional de Salvador Allen-
de; pior do que isso, nós ajudamos a propaganda gol-
pista em território brasileiro. E, pior que isso, algo que 
envergonha a diplomacia brasileira e que deve servir 
também como mácula para a diplomacia chilena: as 
nossas diplomacias atuaram conjuntamente na Ope-
ração Condor, como já foi dito aqui. As nossas diplo-
macias atuaram conjuntamente na troca de exilados 
políticos; atuaram para torturar, para matar, e atuaram 
contra cidadãos livres, cidadãos que lutavam pela li-
berdade, fosse no Brasil, fosse no Chile.

Embaixador, temos que reconhecer e pedir des-
culpas pelo papel que o Brasil teve em relação ao 
Chile, pelo papel de ser cúmplice do mais cruel golpe 
de Estado que houve neste continente, pelo papel de, 
mais do que estar ao lado de uma cruel ditadura, ter 
também tirado algo do que há de mais belo na cons-
trução humana. Não existe nada de mais belo na cons-
trução humana do que a arte. Não existe nada de mais 
belo na construção humana do que a poesia. E, talvez, 
o Chile tenha emprestado para nós alguns dos mais 
belos poetas da humanidade – Pablo Neruda, Victor 
Jara, entre outros. E nós contribuímos para a morte de 
Pablo Neruda, que acaba morrendo dias após o golpe 
militar chileno e, ao sermos cúmplices do golpe con-
tra o governo constitucional, democrático e popular de 
Salvador Allende, participamos também das mãos que 
torturaram e mataram a beleza da poesia e da música 
de Victor Jará, um dos maiores poetas, compositores 
e cantores do continente latino-americano.

Por isso, esta sessão é também um encontro e 
um momento para pedirmos desculpas pelos erros que 
cometemos. É também para refletir, pois há pelo menos 
20 anos transitamos do fim das ditaduras, dos estados 
de exceção no continente latino-americano para o res-
tabelecimento de estado democrático de direito. É um 
momento também de refletir e de restaurar a memória 
histórica, restaurar a verdade do que aconteceu, para 
que não só as nossas gerações, Professor Jacques, 
mas que as gerações que virão não permitam que 
momentos como esses aconteçam.

Recuperar a memória histórica não é somen-
te pela história; e ser pela história não pode ser so-
mente pela história, porque a história, mantida viva, 
é a principal cláusula de contenção para impedir que 
fascismos, autoritarismos e crimes voltem a ocorrer. 
Mas, além disso, é para que seja recuperada a justi-
ça. Recuperar o que ocorreu é também apurar que 
os crimes cometidos e tudo o que se passou, seja no 
Chile, seja na Argentina, seja no Uruguai, seja na Bo-
lívia, seja no Brasil, foram crimes contra a humanida-
de. Não há ordenamento jurídico, seja no Brasil, seja 
na Argentina, seja no Uruguai, seja no Chile, seja em 
qualquer lugar no mundo, que permita a possibilidade 
da tortura. Não existe admissibilidade, em nenhuma 
ordem jurídica da evolução humana na terra, da tor-
tura. E, por isso, a tortura, em qualquer tempo, não 
pode ser aceita como crime prescritível. E, por isso, a 
tortura, em qualquer tempo que tenha ocorrido, deve 
ser apurada e o responsável por ela deve ser punido. 
E, por isso, não é tarde visitar os porões do DOI-Codi; 
por isso, não é tarde apurar quem torturou e matou no 
DOI-Codi; e, por isso, não é tarde pedir a punição para 
quem matou e torturou, durante a ditadura, em porões 
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do DOI-Codi, seja no Brasil, seja na Argentina, seja no 
Chile, seja onde for.

O Chile, meu caríssimo Senador Capiberibe – e 
falo para concluir –, inspirou todos nós. Já foi dito, e 
eu queria relembrar aqui, que Allende, em seu último 
discurso, em vários trechos, deixa-nos ensinamentos 
para continuarmos acreditando. E, em vários desses 
trechos do seu último discurso, ele nos ensina como 
continuar acreditando e como continuar caminhando. 
Aqui já foi dito: “Continuarão outros homens. Outros 
homens abrirão grandes alamedas por onde passará 
o homem livre para construir uma sociedade melhor”.

Todavia, do discurso de Allende muita aqui foi 
dito; assim, quero lembrar a poesia da Unidade Popular 
que levou à vitória dessa bela aliança progressista e 
que empunhou, com muita disposição, um cântico de 
liberdade no continente latino-americano, um cântico 
desse poeta que citei para vocês, um poeta morto pela 
ditadura, o cântico de Victor Jara.

Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá 
que romper, venceremos, venceremos, la mi-
seria (al fascismo) sabremos vencer. Campe-
sinos, soldados, mineros, la mujer de la patria 
también, estudiantes, empleados y obreros, 
cumpliremos con nuestro deber. Sembraremos 
las tierras de gloria, socialista será el porvenir, 
todos juntos haremos la historia, a cumplir, a 
cumplir, a cumplir.

Todos juntos façamos a história a cumprir, a cum-
prir, a cumprir.

A Capi e a Janete agradeço por terem trazido 
para nós, para a nossa geração, os préstimos de uma 
história que inspira a nossa geração e que inspirará 
as gerações que virão.

(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco 
Apoio Governo/PSB-AP) – Obrigado, Senador Ran-
dolfe Rodrigues.

Caminhamos para o final desta sessão, que re-
lembra o golpe de estado de 1973 ocorrido no Chile.

A verdade é que Salvador Allende vai ser lembra-
do sempre. É um exemplo de político que se submeteu 
ao sacrifício final, sacrificou a própria vida a defender 
os compromissos firmados com a sociedade chilena. 
É por isso que ficou definitivamente para a história e 
nós vamos recordá-lo sempre.

Eu lembro que, há dez anos, fizemos essa ses-
são, Sr. Embaixador, relembrando o golpe do Chile; e, 

agora, em 2013, juntamente com a Senadora Lídice 
da Mata, autora deste requerimento, estamos trazen-
do para as gerações do presente o que aconteceu no 
Chile, mas que não foi só no Chile, em toda a América 
Latina. E a Senadora Lídice da Mata, cumprindo mis-
são no exterior, infelizmente, não pôde estar presente 
aqui conosco e me pediu que eu, então, justificasse sua 
ausência. Portanto, como S. Exª está em missão repre-
sentando o Senado Federal, não poderia estar aqui.

O Chile da Unidade Popular, o Chile de Salvador 
Allende, de Pablo Neruda fez cumprir aquilo que diz 
o hino do Chile: “Que o la tumba serás de los libres, 
o el asilo contra la opresión”. E, assim, recebeu exi-
lados latino-americanos de todos os países, que, ali, 
encontravam a solidariedade e o apoio do povo chi-
leno. E nós tivemos a oportunidade de conviver com 
o povo chileno, estabelecendo um laço permanente 
que dura até hoje.

Nós voltamos com frequência ao Chile. A última 
vez em que estivemos lá foi em 2009 e, claro, estamos 
desejos de voltar. O Chile nos transmite uma grande 
lição de democracia. O processo chileno foi democrá-
tico, foi a escolha do povo chileno, e essa escolha foi 
sacrificada em função daquele momento histórico, em 
função do que hoje disseram os professores que nos 
antecederam: não havia tolerância para a democracia 
na América Latina, principalmente para as transforma-
ções que Salvador Allende se comprometeu a promo-
ver com seu povo.

Portanto, quero aqui agradecer o Embaixador 
Fernando Schmidt por ter atendido ao nosso convite, 
por ter vindo aqui; o Professor Jacques de Novion e o 
Professor Faleiros, um amigo de longas datas.

E, aqui, queria destacar a presença também de 
alguns amigos nossos que estiveram no Chile como 
Tomas Tarquínio, que, inclusive, esteve preso no Es-
tádio Nacional, foi interrogado pela polícia brasileira lá 
dentro do Estádio Nacional, o que mostra a proximi-
dade e a participação efetiva da ditadura brasileira no 
golpe de estado não só do Chile, em 1973, mas antes, 
em 1971, quando a ditadura brasileira participou ati-
vamente no golpe e estado da Bolívia, que derrubou 
o General Juan Rossetti Torres.

O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco 
Apoio Governo/PSB-AP) – Portando, agradeço a todos 
os presentes e a todos os que nos ajudaram a organi-
zar essa sessão, que dou por encerrada com os meus 
agradecimentos a todos.

(Levanta-se a sessão às 12 horas 54 minutos.)
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Ata da 151ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 9 de setembro de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Acir Gurgacz, da Srª Vanessa Grazziotin e dos Srs. Eduardo Suplicy, 
Pedro Simon, Wellington Dias, Cícero Lucena, Eduardo Amorim e João Capiberibe

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 2 minutos e 
encerra-se às 19 horas e 15 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos do dia 9 de setembro às 14h02.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – A Presidência recebeu da Se-
nhora Ministra-Chefe da Casa Civil da Presidência da 
República o Aviso nº 683, de 2013, encaminhando Pa-
recer de Mérito de 27 de junho de 2013, do Conselho 
Nacional de Justiça, não enviado anteriormente com os 
Avisos nºs 608 e 609 de 2013, relativos às Mensagens 
nºs 344 e 345 do mesmo ano, autuados como PLNs 7 
e 8 de 2013, respectivamente.

É o seguinte o Aviso, na íntegra:

Aviso nº 683 – C. Civil

Em 6 de setembro de 2013

Assunto: Anexo de Projeto de Lei.
Senhor Primeiro Secretário,
Em aditamento aos Avisos nºs 608 e 609 – C. Civil, 

de 14 de agosto de 2013, que enviaram as Mensagens 
nºs 344 e 345, de mesma data, relativas aos Projetos 
de Lei que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em 
favor das Justiças Eleitorais e do Trabalho, do Ministé-
rio da Educação e do Ministério Público da União, cré-
dito suplementar no valor de R$942.240.394,00, para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente”, e que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor do Tribunal de Contas da União e das Justi-
ças Federal, Eleitoral e do Trabalho, crédito especial no 
valor de R$34.958.072,00, para os fins que especifica”, 
respectivamente, encaminho a Vossa Excelência o Pa-
recer de Mérito nº 0002577-24.2013.2.00.0000, de 27 
de junho de 2013, do Conselho Nacional de Justiça, 
não juntado aos processos naquela data.

Atenciosamente, – Gleisi Hoffmann, Ministra de 
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – O Aviso, com seus anexos, segui-
rá à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização, para juntada em original ao PLN nº 7, 
de 2013 e, em cópia, ao PLN nº 8 de 2013.

Será feita republicação dos avulsos da matéria.
Comunicar-se-á à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 

Governo/PDT – RO) – A Presidência recebeu o Aviso 
nº 1.060, de 2013, na origem, do Tribunal de Contas da 
União, encaminhando cópia do Acórdão nº 2.223/2013, 
proferido nos autos do processo nº TC 009.441/2013-1, 
bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, 
referente à Resolução nº 10, de 2013.

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 1.060-Seses-TCU-Plenário

Brasília, 21 de agosto de 2013

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta 
Corte nos autos do processo nº TC 009.441/2013-1, 
na Sessão Ordinária de 21-8-2013, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam.

Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acór-
dão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado.

Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nar-
des, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – O Aviso nº 1.060, de 2013, jun-
tado ao processado do Projeto de Resolução nº 3, de 
2013, vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – A Presidência recebeu do Tri-
bunal de Contas da União o Aviso nº 1.068, de 2013, 
na origem, encaminhando cópia do Acórdão nº 2.225, 
de 2013, bem como dos respectivos Relatório e Voto 
que o fundamentam, referente às informações sobre 
o andamento das obras nos estádios para a Copa do 
Mundo de 2014, relativo ao Requerimento nº 613, de 
2013 (TC 017.019/2013-3).

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 1.068-Seses-TCU-Plenário

Brasília, 21 de agosto de 2013

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta 
Corte nos autos do processo nº TC 017.019/2013-3, 
na Sessão Ordinária de 21-8-2013, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam.

Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acór-
dão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado.

Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nar-
des, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – O Aviso nº 1.068, de 2013, foi 
juntado ao processado da presente matéria e enca-
minhado, em cópia, ao requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 

Governo/PDT – RO) – O Senado Federal recebeu, do 
Tribunal de Contas da União, o Aviso nº 1.479, de 2013, 
na origem, comunicando o recebimento do autógrafo da 
Resolução nº 43, de 2013, do Senado Federal, autuado 
naquele Tribunal sob o nº TC-024.765/2013-9 e remeti-
do ao setor competente para as providências cabíveis.

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 1.479/GP/TCU

Brasília, 5 de setembro de 2013

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o re-

cebimento do Ofício nº 1.998 (SF) de 4-9-2013, por 
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU 
autógrafo da Resolução nº 43/2013 (SF), que “ ‘Auto-
riza o Estado da Bahia a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com o Banco Interame-

ricano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 
45.270.000,00 (quarenta e cinco milhões, duzentos e 
setenta mil dólares norte-americanos)’, e a recomen-
dação para que o Tribunal de Contas da União proceda 
ao acompanhamento da aplicação dos recursos decor-
rentes da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC-024.765/2013-9, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para 
adoção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nar-
des, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – O Aviso nº 1.479, de 2013, foi 
juntado ao processado da Resolução nº 43, de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – O Senado Federal recebeu a 
Mensagem nº 85, de 2013 (nº 383/2013, na origem), 
pela qual a Presidência da República, nos termos do 
art. 8º da Lei nº 11.182, de 2005, encaminha o Rela-
tório de Atividades da Agência Nacional de Aviação 
Civil – ANAC, referente ao exercício de 2011. 

É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – O expediente vai à Comissão do 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle; e, em cópia, à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – Sobre a mesa, requerimento 
que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 1.038, DE 2013

Nos termos regimentais, requeremos a retirada 
de tramitação do PLS nº 230/2013, de autoria do Se-
nador Gim, que Altera a Lei n° 8.069, de 13 de julho 
de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, para instituir a emancipação penal 
automática no caso de reincidência de ato infracional.

Sala das Sessões, – Senador Gim.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – O expediente vai à Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle; e, em cópia, à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – O Senado Federal recebeu a 

Mensagem nº 86, de 2013 (nº 384/2013, na origem), 
pela qual a Presidência da República, nos termos do 
art. 19 da Lei nº 9.472, de 1997, encaminha o Relatório 
Anual de Atividades da Agência Nacional de Teleco-
municações – Anatel, referente ao exercício de 2012. 

É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio Go-
verno/PDT – RO) – A Presidência defere o requerimento 
que acaba de ser lido, nos termos do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – Os pareceres lidos vão à pu-
blicação.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – A Presidência recebeu o Ofí-
cio nº 210, de 2013, do Presidente da Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária, que comunica a apre-
ciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do 
Senado nº 330, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

Of. PRES nº 210/2013/CRA

Brasília, 5 de setembro de 2013

Assunto: Comunica a adoção definitiva de Substitutivo 
pela Comissão.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, nos termos do § 

2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, 
que na 21ª Reunião Extraordinária desta Comissão, 
realizada em 5 de setembro do corrente, o Substituti-
vo ao Projeto de Lei do Senado nº 330, de 2011, que 
“dispõe sobre a parceria de produção integrada agro-
pecuária, estabelece condições, obrigações e respon-
sabilidades nas relações contratuais entre produtores 
integrados e agroindústrias integradoras, e dá outras 
providências”, de autoria da Senadora Ana Amélia, 
foi dado como definitivamente adotado sem votação, 
em razão de não terem sido oferecidas emendas na 
discussão suplementar, nos termos do art. 284 do Re-
gimento Interno do Senado Federal.

Atenciosamente, – Senador Benedito de Lira, Pre-
sidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – Com referência ao Ofício nº 210, 
de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 330, 
de 2011, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do 
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – Encerrou-se na última sexta-feira 
o prazo para apresentação de emendas ao Projeto 
de Resolução nº 67, de 2013, do Senador Ricardo 
Ferraço, que altera a Resolução do Senado Federal 
nº 93, de 1970, o Regimento Interno do Senado Fede-
ral, acrescentando os §§ 3º e 4º ao art. 99, para disci-
plinar o comparecimento quadrimestral do Secretário 
do Tesouro Nacional (STN) à Comissão de Assuntos 
Econômicos, em audiência pública, a fim de expor e 
discutir a execução e os fundamentos da política fiscal.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolu-
ção nº 17, de 2009, que altera o Regimento Interno 
do Senado Federal, uma vez que o projeto supracitado 
também modifica a referida Norma Interna, seguindo, 
posteriormente, à Comissão Especial da Reforma do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – Esgotou-se na última sexta-feira 
o prazo previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento In-
terno, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido 
da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 217, de 2009, 
do Senador Valdir Raupp, que acrescenta §§ 
7º e 8º ao art. 1° da Lei nº 9.870, de 23 de no-
vembro de 1999, para dispor que o valor pago 
pela matrícula estará incluído no valor total das 
anuidades ou das semestralidades escolares, 
limitando-se em vinte por cento o porcentual da 
multa devida pelo cancelamento da matrícula; 
– Projeto de Lei do Senado nº 17, de 2010, 
da Senadora Maria do Carmo Alves, que altera 
a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, 
que dispõe sobre o estágio de estudantes, 
para excepcionar os concedentes de estágios 
não-obrigatórios para estudantes de medicina 
do cumprimento de exigências com repercus-
sões pecuniárias;
– Projeto de Lei do Senado nº 571, de 2011, 
do Senador Vital do Rêgo, que altera o art. 13 
da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 
para conceder prioridade aos portadores de 
deficiência física na restituição do imposto de 
renda pago a maior; e
– Projeto de Lei do Senado nº 344, de 2012, 
do Senador Cristovam Buarque, que altera a 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para garantir programas de educação 
para idosos em nível superior. 

Tendo sido apreciados terminativamente pelas 
Comissões competentes, os Projetos de Lei do Senado 
nºs 217, de 2009; 571, de 2011; e 344, de 2012, apro-
vados, vão à Câmara dos Deputados; e o Projeto de 
Lei do Senado nº 17, de 2010, rejeitado, vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – O Senado Federal recebeu as 
seguintes matérias da Câmara dos Deputados:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – A Presidência comunica ao 
Plenário que, nos termos do art. 91, § 1º, inciso IV, 
do Regimento Interno, os Projetos serão apreciados 
terminativamente pelas Comissões competentes, po-
dendo 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 (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – O Senado Federal recebeu, da 

Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei da Câmara 

nº 58, de 2013 (nº 2.785/2011, na Casa de origem), 

de iniciativa da Presidência da República, que altera 

a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da 

Criança e do Adolescente, para assegurar a convivên-

cia da criança e do adolescente com os pais privados 

de liberdade.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – O Projeto de Lei da Câmara 
nº 58, de 2013, vai às Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania; e de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – Há sobre a mesa o Ofício nº 
1.215, de 9 de setembro de 2013 – referente ao Re-
querimento nº 1.012, de 2013, aprovado no dia 3 de 
setembro de 2013 –, do Senador Valdir Raupp, por meio 
do qual comunica que a Subcomissão Permanente de 
Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das 
Olimpíadas de 2016 cancelou a diligência objeto do 
Requerimento supracitado.

O Ofício vai à publicação. 
O Requerimento vai ao Arquivo.

É o seguinte o Ofício, na íntegra:

Of. GSVR nº 1.215/2013

Brasília, 9 de setembro de 2013

Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para informar-lhe 

que a Subcomissão Permanente de Acompanhamento 
da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016 
cancelou a diligência que seria realizada na presente 
data na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, 
conforme consta no Requerimento nº 1.012, de 29 de 
agosto de 2013.

Sendo o que se apresenta para o momento, por 
oportuno, para renovar-lhe minhas expressões de con-
sideração e apreço.

Cordialmente, – Senador Valdir Raupp, PMDB/
RO.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – A Presidência recebeu o Ofício 
nº 244, de 2013, do Presidente da Câmara dos Depu-
tados comunicando a declaração de prejudicialidade, e 
arquivamento subsequente, da Medida Provisória nº 
394, de 20 de setembro 2007, que “Dá nova redação 
ao § 3º do art. 5º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003, que dispõe sobre registro, posse e comercia-
lização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema 
Nacional de Armas – Sinarm”.

A matéria vai ao Arquivo
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 244/13/SGM/P

Brasília, 26 de fevereiro de 2013

Assunto: Comunicação de declaração de prejudicia-
lidade da Medida Provisória nº 394, de 20 de setem-

bro de 2007, que “dá nova redação ao § 3º do art. 5º 
da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que 
dispõe sobre o registro, posse e comercialização de 
armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional 
de Armas – SINARM”.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, com funda-

mento no art. 163, I, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, declarei prejudicada a apreciação da 
Medida Provisória nº 394, de 20 de setembro de 2007, 
que “dá nova redação ao § 3º do art. 5º da Lei nº 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, 
posse e comercialização de armas de fogo e munição, 
sobre o Sistema Nacional de Armas – SINARM”, em 
virtude da promulgação da Lei nº 11.706, de 19 de ju-
nho de 2008, que “altera e acresce dispositivos à Lei 
nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe 
sobre registro, posse e comercialização de armas de 
fogo e munição e sobre o Sistema Nacional de Armas 
– SINARM e define crimes”, tendo, por conseguinte, 
determinado o seu arquivamento.

Atenciosamente,– Henrique Eduardo Alves, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – O primeiro orador inscrito é o 
Senador Paulo Paim, que fez uma permuta com o Se-
nador Rodrigo Rollemberg, do PSB do Distrito Federal.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Senador Rodrigo, se V. Exª 
me permite, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – Pela ordem, tem a palavra a 
Senadora Vanessa.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM. Pela ordem. Sem revisão da 
oradora.) – Sr. Presidente, quero só solicitar minha 
inscrição para fazer uma comunicação inadiável.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) – Prezada Senadora Vanes-
sa, Senador Pedro Simon, Senador Paulo Paim, Sr. 
Presidente, mais uma vez, não posso deixar de tratar 
desta tribuna, em nome da Liderança do Partido So-
cialista Brasileiro, das novas notícias veiculadas pelo 
Fantástico nesse domingo que dão conta de que as 
espionagens promovidas pela agência de segurança 
dos Estados Unidos, pelo governo americano, atingiram 
não apenas a Presidenta da República, os cidadãos 
brasileiros, mas também a Petrobras, o que demonstra 
claramente uma postura inaceitável de atentado gra-
ve à soberania brasileira, buscando, inclusive, adquirir 
segredos e informações fundamentais da Petrobras 
no que se refere às tecnologias desenvolvidas pela 
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Petrobras em prospecção de petróleo em águas pro-
fundas, reconhecidamente a tecnologia mais avançada 
do mundo, buscando saber também, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, o potencial dos campos de pe-
tróleo do pré-sal.

Isso se reveste de extrema gravidade, Senadora 
Vanessa – V. Exª propôs a CPI da Espionagem –, sob 
todos os aspectos e toma uma gravidade ainda maior 
porque estamos às vésperas de uma viagem oficial da 
Presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos, em 
outubro, e também do leilão da maior área do pré-sal, 
que é a área de Libra, o Campo de Libra.

Já tive oportunidade, na segunda-feira da sema-
na passada, de afirmar a minha posição aqui. E eu a 
reafirmo no sentido de que, no nosso entendimento, 
a Presidenta Dilma Rousseff deveria imediatamente 
informar, tornar pública a decisão de cancelar a sua 
viagem aos Estados Unidos. Esse é o gesto inicial. 
Não podemos ter outro gesto. Não consigo conceber 
como a Presidenta da República vai se reunir com o 
Presidente americano nesse ambiente de espionagem 
à própria Presidenta da República e à principal empre-
sa brasileira responsável pelo pré-sal.

Nesse sentido, quero cumprimentar a Presiden-
ta da República pela decisão de suspender a viagem 
da equipe preparatória, que faria os primeiros enten-
dimentos da visita da Presidenta. Mas entendo que, 
ainda hoje, devemos ir muito mais além, anunciando, 
de forma enfática, o cancelamento ou o adiamento 
dessa viagem oficial.

Por outro lado, Sr. Presidente, veja bem que es-
tamos às vésperas da licitação do Campo de Libra. 
Senadora Vanessa, esse é um dos maiores campos de 
petróleo, se não o maior campo de petróleo do Brasil 
da área do pré-sal. É muito provável que a espiona-
gem tenha recolhido informações estratégicas sobre 
esse campo, informações que outras empresas, que 
empresas de todo o mundo não têm e que apenas as 
empresas americanas teriam.

Portanto, quero propor ao Governo brasileiro outra 
questão: que estude a possibilidade de proibir a par-
ticipação de empresas americanas no próximo leilão 
que será realizado em outubro em relação aos cam-
pos do pré-sal. É fundamental que o Governo estude 
se é possível, dentro da legislação nacional e dentro 
da legislação internacional, tomar uma decisão dura 
como essa, porque nós estamos diante de atitudes 
do governo americano que exigem uma reação dura 
de toda a Nação brasileira, uma reação que deve ter 
o apoio de todos os brasileiros, independentemente 
de partido político, porque o que está em causa é a 
soberania nacional.

Portanto, quero registrar minha posição em rela-
ção a esse episódio inaceitável, que precisa ser refu-
tado de forma veemente. E só podemos responder à 
altura cancelando a viagem da Presidenta aos Estados 
Unidos e estudando a possibilidade de impedir a parti-
cipação de empresas americanas no leilão do pré-sal.

Quero também, Sr. Presidente, aqui registrar e 
lamentar episódios ocorridos em todo o Brasil quando 
da realização das comemorações em 7 de setembro, 
quando, em várias capitais brasileiras, houve mani-
festações exageradamente violentas provocadas pela 
Polícia Militar.

No Distrito Federal, nós comentávamos que, nas 
manifestações anteriores, a Polícia se comportou com 
rigidez, mas com tranquilidade e que não houve gran-
des episódios de violência. Aqui e ali, houve episódios 
isolados de excesso de violência. Mas, por relatos tra-
zidos pela mídia e por relatos trazidos por pessoas que 
participaram das manifestações anteontem, profissio-
nais da imprensa foram atacados. A Polícia Militar – 
alguns policiais militares, não a corporação como um 
todo – utilizou de violência excessiva contra fotógrafos 
e jornalistas que estavam trabalhando, que estavam 
identificados, que estavam realizando o seu trabalho.

É importante que o Governo do Distrito Federal 
e a Secretaria de Segurança Pública tomem as provi-
dências para identificar os responsáveis pelos exces-
sos cometidos pela Polícia. É claro que não podemos 
admitir – e não vamos defender em momento algum 
– violência dos manifestantes seja contra as pessoas, 
seja contra o patrimônio público ou contra o patrimônio 
privado. Cabe, sim, à Polícia, nesses casos, agir com 
firmeza, para evitar danos às pessoas ou ao patrimô-
nio. Mas não podemos admitir excessos individuais.

Muitas vezes, é importante registrar, a violência 
acaba estimulando mais violência. É importante lem-
brar que as manifestações de junho passaram a ter 
uma contundência muito maior após o uso excessivo 
da violência por parte da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo.

A Polícia Militar do Distrito Federal tem se com-
portado adequadamente na maioria das vezes. Durante 
as grandes manifestações de junho, houve, repito, um 
ou outro caso isolado, mas, de forma geral, houve uma 
atuação firme e sem violência excessiva por parte da 
Polícia Militar. Houve relatos especialmente em relação 
aos profissionais de imprensa e a alguns manifestantes 
que se posicionavam pacificamente. Nós não podemos 
concordar com isso. Para zelar pela própria imagem da 
corporação, é importante investigar, averiguar e punir 
os excessos cometidos por alguns policiais.

Eu não poderia, Sr. Presidente, deixar de fazer 
esse registro, dizendo da importância do momento que 
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o Brasil vive, da legitimidade das manifestações. Não 
concordamos, repito, com manifestações violentas, 
mas as manifestações são legítimas, e precisamos 
reconhecer essa legitimidade. Cabe, é claro, à Polícia 
Militar garantir a tranquilidade e a segurança tanto dos 
que se manifestam quanto dos demais, mas não pode-
mos admitir excesso especialmente contra os profis-
sionais de imprensa que estão trabalhando e contra as 
pessoas que estão se manifestando de forma pacífica.

Fica esse registro, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – Meus cumprimentos, Senador 
Rodrigo Rollemberg!

Passo a palavra agora, para fazer uma comuni-
cação inadiável, ao Senador Gim Argello, do Distrito 
Federal.

Na sequência, então, o Senador Paulo Paim fa-
lará como orador inscrito. Depois, será feita mais uma 
comunicação inadiável pela Senadora Vanessa Gra-
zziotin. Em seguida, falará a Senadora Ana Amélia. Se 
S. Exª não chegar aqui, falará o Senador Pedro Simon.

Com a palavra, o Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Senador Presidente Acir Gurgacz.

Muito obrigado, Senadora Vanessa Grazziotin, 
Senador Paulo Paim, Senador Pedro Simon, Senador 
Rodrigo Rollemberg, todas as Srªs Senadoras e os 
Srs. Senadores.

Uso a tribuna, neste momento, Sr. Presidente, 
para fazer uma referência, primeiro, ao discurso do Se-
nador Rodrigo Rollemberg, que colocou muito bem a 
questão da nossa gloriosa Polícia Militar do Distrito Fe-
deral. Da mesma forma, condeno também os excessos.

Mas o que me faz usar a tribuna nesta tarde de 
hoje são os comentários sobre uma medida provisó-
ria muito importante que está na Câmara Federal e 
com a qual ficamos durante 90 dias. Nós a debatemos 
com todas as Srªs Senadoras e os Srs. Senadores. O 
nobre Senador Acir Gurgacz, muitas vezes, passou 
pela nossa Comissão, bem como o Senador Cássio 
Cunha Lima e o Senador Francisco Dornelles. Todos 
os partidos foram representados. Aprovamos essa 
medida provisória na semana passada, por unanimi-
dade, naquela Comissão, com todos os membros lá 
presentes. Essa matéria foi discutida com vários tópi-
cos interessantíssimos.

Fiz questão de vir aqui hoje para dizer o seguinte: 
todos os itens colocados na medida provisória foram 
combinados com os Parlamentares daquela Comis-
são, com os nobres Srs. Deputados, com os nobres 
Srs. Senadores e, mais do que isso, com toda a parte 

do Governo. Nós combinamos a medida provisória no 
seu todo com o Ministério da Fazenda, em mais de 
dez reuniões; com a Casa Civil, em mais de seis reu-
niões; e com a Srª Presidente da República, no texto 
da matéria referente aos táxis.

Tenho de agradecer à Presidente Dilma Rousseff 
pelo texto da matéria referente aos táxis, que ela com-
preendeu, pedindo ao Ministro Adams que construís-
semos juntos aquele texto. Vários Senadores – quero 
citar aqui o Senador Renan Calheiros, que tem uma 
preocupação muito grande com isso; o Senador Euní-
cio Oliveira; o Senador Alfredo Nascimento; o Senador 
Eduardo Braga; o Senador Lindbergh Farias; o Senador 
Paulo Paim – preocuparam-se com o texto referente 
aos táxis. A Srª Presidente o autorizou. Conversamos lá.

Essa é uma medida provisória que não sofreria 
vetos. Se for aprovada na Câmara e chegar a tempo ao 
Senado, a medida provisória não sofrerá vetos, porque 
os vetos que poderiam existir nós os fizemos também.

Vejam vocês que até os destaques que seriam 
necessários... O PT realizaria, como realizou, três des-
taques, e o PMDB, por sua vez, fez três destaques, 
destaques com que concordei, porque a maioria deles 
se referia à correção de texto.

Alguns consertavam a redação de alguma coisa, 
Senador Gurgacz.

Então, por que vou comentar alguns artigos dessa 
medida provisória, como é o caso dos taxistas? Esse 
texto, que foi negociado com todo o Governo Federal 
e que nós aprovamos, aqui, duas vezes, foi vetado. 
Esse texto foi negociado e não vai sofrer veto algum.

De mesma forma, como no original, falam: “Mas 
você colocou itens a mais”.

A medida provisória é a forma mais fácil de se 
legislar, hoje, em nosso País, para algumas categorias 
que precisam dessa urgência, para alguns assuntos 
que precisam dessa urgência.

Quero dizer que a medida provisória chegou aqui 
com três itens diferentes, como o recebimento da sub-
venção da cana-de-açúcar do Nordeste e também o 
novo sistema, o arranjo de pagamento do Banco Central. 

Só no Banco Central, para vocês terem uma ideia, 
nós fizemos várias reuniões para ajustar a forma do 
novo arranjo de pagamento deste País, que “bancari-
za” mais de R$1 trilhão. Todos os cartões de crédito, 
todos os facilitadores de pagamento, todas as empre-
sas de cartão de crédito vão ser fiscalizadas, agora, 
pelo Banco Central, por essa medida provisória, que 
é importantíssima.

Também trazia, no seu bojo, a CDE, a parte 
energética, quer dizer, ela nasceu com três assuntos. 
Colocamos outros? Colocamos, sim, mas todos eles 
acertados pela comissão. Nós sofremos 104 emendas, 
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de vários Parlamentares. “Senador Gim, você aceitou 
a Timemania?” Aceitei, porque era uma questão de 
justiça. Essa emenda foi apresentada pelo nobre Se-
nador Francisco Dornelles. 

O assunto dos táxis é um assunto que, vocês 
sabem, me fala fundo. Nós fomos lá, negociamos e 
acertamos o texto.

O assunto dos templos do Distrito Federal. O 
único item que era regional era o item dos templos do 
Distrito Federal.

Como todos vocês sabem, o Distrito Federal cor-
responde a 138 fazendas, que foram desapropriadas 
para construí-lo. Muitas dessas ainda têm questões 
fundiárias sendo discutidas na SPU e na Terracap. 
Com isso, em relação aos templos religiosos, de to-
das as religiões – estão na faixa de 800 templos –, há 
discussão jurídica sobre eles.

O Governo local, quando o Judiciário manda, 
como foi o caso, há um mês, desmancha um templo 
que lá existia há 14 anos. Nós estamos falando de 
templos evangélicos, de templos católicos, de templos 
umbandistas, de todas as religiões.

O que aconteceu? Nós colocamos essa medida, 
negociamos na Secretaria de Patrimônio da União – e 
quero aqui, agradecer à Ministra Gleisi Hoffmann e à 
Ministra Miriam Belchior –, acertamos o texto, e esse 
texto, então, foi incorporado à medida provisória.

Todos os itens foram colocados, como o desen-
volvimento de proteção para mulher em situação de 
violência. 

Esse foi um texto que veio da Casa Civil, com o 
financiamento, dando condições para o Banco do Bra-
sil, Senadora Vanessa Grazziotin, fazer esse desen-
volvimento dos projetos para mulheres em situação de 
risco. É um negócio muito importante, porque elas não 
tinham condições para isso, e foi colocado.

A prorrogação de prazos. “Vejam vocês, já colo-
caram aqui a prorrogação de prazos de ZPEs – Zonas 
de Processamento de Exportação.” Esse Congresso 
Nacional já lutou tanto para fazer uma lei adequada 
para as ZPEs! Foi feita agora, mas o prazo de instala-
ção estava vencendo. Através da medida provisória, 
deu mais dois anos. Com isso, para vocês terem uma 
ideia, já foi inaugurada uma ZPE. Agora, no Ceará, 
nesse final de semana.

Eu queria falar também com vocês sobre o Re-
fis. Essa matéria discutida tantas e tantas vezes, o 
Refis da crise. Na crise de 2009, quase 70% daque-
les que ingressaram para ser refinanciados saíram, 
porque havia realmente uma crise gigantesca. Eles 
não conseguiram se manter. O que nós abrimos? Nós 
não abrimos Refis para quem está devendo 2012 ou 

2011, não. Abrimos o prazo do Refis da crise de 2009. 
Foi isso que foi feito, mas o texto também negociado. 

Quero aqui agradecer ao Presidente do Senado, 
Renan Calheiros; quero agradecer ao Presidente da 
Câmara, Henrique Eduardo Alves, que foi lá; ao Líder 
do PMDB, Senador Eduardo Cunha, que participou 
dessa negociação para reabrir o prazo do Refis da crise. 

Aproveitando que nós conseguimos negociar 
isso, o que aconteceu? O próprio Governo nos pediu, 
e nós aceitamos no texto, mais dois tipos de Refis: o 
Refis de instituições financeiras e seguradoras, texto 
da Fazenda; e o Refis das empresas estrangeiras, as 
empresas subsidiárias, as grandes empresas nacio-
nais que existem no exterior e que também pediram 
para reabrir. O Governo também mandou um texto da 
Fazenda para cá, o qual aceitamos, tendo em vista que 
isso é para melhorar, para dar condições ao empresa-
riado, àquele que não conseguiu se manter, que não 
conseguiu ter as certidões negativas, para que tenha 
essa condição. 

Abrimos, sim, o Refis da crise. Foi negociado o 
texto. Vocês, empresários, não se preocupem. Se a 
medida provisória hoje não passar – eu estou torcendo 
que passe pela Câmara hoje, que chegue ao Senado 
a tempo –, esse texto já está negociado. O Governo 
já concorda com isso. Vai ser colocado na próxima 
medida provisória.

Mas, agora, há outros temas importantíssimos, 
como o conflito de interesses. Vi vários Parlamenta-
res na Câmara falando sobre a quarentena do servi-
dor público. Foi um texto também vindo do Executivo, 
para regularizar a quarentena dos servidores públicos. 

Então, quero dizer que tudo o que foi colocado 
na medida provisória foi colocado e negociado com o 
Governo Federal e foi explicitado na nossa Comissão, 
a Comissão que cuida, que trata justamente das me-
didas provisórias, a Comissão Mista, que é realizada 
com Deputados Federais e Senadores. 

Na Comissão, quando colocamos os textos, as 
erratas necessárias, explicamos a cada um. Houve 
até fruto de acordo na bancada. Colocamos isso em 
votação, Senador Paulo Paim, e o texto dessa medida 
provisória foi votado por unanimidade, porque é uma 
medida provisória que faz o bem, que cuida do bem. 
Então, eu venho aqui hoje falar sobre ela.

“Gim, você colocou também um assunto referente 
ao farmacêutico.” Coloquei, sim. Farmacêutico. É uma 
correção na lei. É só o nome farmacêutico, para que 
possa fazer a fiscalização das farmácias. É um pedido 
do Conselho de Farmácias. E todos os outros foram 
frutos de emendas parlamentares ou de pedidos do 
Governo Federal. Tive e tenho muito orgulho de ser o 
Relator dessa matéria. 
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Então, vamos colocar todos esses tópicos.
Se a medida provisória passar na Casa, muito 

bem. Amanhã, vamos discuti-la aqui, no Senado. Se ela 
não passar, todos esses pontos vão ser recolocados 
em algumas outras medidas provisórias. Meu Bloco já 
avisou que serei o Relator da próxima medida provisó-
ria que nos incumbir. Eu volto com todos esses pontos, 
porque todos eles, digo novamente, foram negociados 
à exaustão e só estão lá porque foram frutos de muita 
negociação, de cessão de parte a parte.

Quero agradecer, novamente, ao Governo Fede-
ral, através da Ministra Gleisi Hoffmann e da Ministra 
Ideli. Quero agradecer a todos que participaram disso. 

Havia um único artigo que era capaz de sofrer 
veto, porque fui avisado. O Governo Federal não con-
corda com esse artigo, que era o de porte de armas 
dos agentes prisionais, que estavam aqui. Ficaram 
acampados aqui fora durante três meses. Mas eles 
conseguiram, na quinta-feira, que abrisse uma mesa 
de negociação. Eles estão, hoje ainda, às 15h30, ne-
gociando o porte de armas para esses agentes com o 
Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo. Eles estão 
numa mesa de negociação. Esse seria o único tópico. 
O Governo Federal disse: “Com esse, não há acordo, 
justamente porque o Ministério da Justiça não concor-
da”. Mas faz um destaque nesse artigo, na Câmara. 
Eles estão, agora, já abrindo essa roda de negociação, 
em que vão discutir parte a parte.

(Soa a campainha.)

O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – 
Queria agradecer, Senadora Presidente desta sessão, 
Vanessa Grazziotin, Senador Pedro Simon, Senador 
Paulo Paim, Senador Acir Gurgacz e todas as Srªs e 
Srs. Senadores, porque essas explicações precisavam 
ser feitas. Tudo em relação a essa medida provisória, 
estou pronto, na hora em que for necessário, para ex-
plicar cada caso. Digo a vocês, àqueles que participa-
ram: vão ser colocados esses textos em outras medidas 
provisórias. Quando eu for Relator, voltarei com todos 
os textos que não forem agraciados agora, nas Medi-
das Provisórias nºs 617, 618 e 619. Podem ter certeza!

Meu muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Gim, o Sr. Acir Gur-
gacz deixa a cadeira da Presidência, que é 
ocupada pela Srª Vanessa Grazziotin.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco 
Apoio Governo/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta 
V. Exª, Senador Gim Argello, pelo pronunciamento.

Dando sequência à relação dos inscritos, a Se-
nadora Ana Amélia. (Pausa.) 

Não está.

Então, convido para fazer uso da palavra o Sena-
dor Paim, que havia permutado. Senador Paim falará 
agora, dando sequência à lista de oradores.

Depois, falará, pela Liderança do PDT, o Sena-
dor Acir Gurgacz, que presidia a sessão até então. Eu 
vim substituí-lo.

Com a palavra V. Exª, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 

– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador) – Senadora Vanessa Grazziotin, hoje vou fa-
lar sobre um tema do Rio Grande, da região da Serra, 
de onde eu vim, onde estudei, onde cresci, onde tive 
a minha formação política e, por que não dizer, com 
responsabilidade social.

Srª Presidenta, nessa sexta-feira, eu estive no 
Festival Nacional do Vinho Colonial, na cidade de Bento 
Gonçalves, na Serra Gaúcha. Foi uma bela festa, típica 
da região. Um encontro em que famílias que produzem 
o vinho colonial – muitos dizem artesanal, mas eles 
preferem chamá-lo de colonial – apresentaram aquele 
vinho que é produzido na colônia mesmo. Um vinho 
que a família toma. É um vinho natural, feito de uva 
de fato, e não como alguns que encontramos por este 
Brasil e até pelo mundo.

Esse encontro, Srª Presidenta, foi uma realiza-
ção das famílias Vale dos Vinhedos. Pelo carinho com 
que fui tratado por todos eles, quando estive lá, um 
carinho que mexeu com as nossas emoções – tive a 
alegria de fazer um pronunciamento em que falei da 
minha origem, da minha caminhada pelas colônias, 
enfim, por toda aquela região –, faço questão de ci-
tar as famílias Vale dos Vinhedos, que patrocinaram 
aquele belíssimo evento ao som de músicas italianas, 
músicas gaúchas e uma culinária invejável, a qual tive 
oportunidade de experimentar. Foi muito, muito gosto-
so aquele momento que lá passei.

Então, cito aqui as famílias Vale dos Vinhedos: 
Família Carlos Alberto Batistelo, Família Maikon Panizi, 
Família Roque Lazzarotto, Família José Milani, Família 
Rui Todeschini, Família Zelavir Giordani, Família Pedro 
Valiati, Família Ivo Dalla Corte, Família Luiz Batistelo e 
filhos, Família Somensi e Zandonai, Família GenoÍno 
Pastorio e Família Crestani.

Famílias Faria Lemos: Família Moro, Família Jor-
ge Salton, Família Reginatto, Família Tansini, Família 
Selvino Framia, Família Ivo Bianchi, Família Zuchi, 
Família Paulo Buffon, Família Nono Vico Mejolaro e 
Família Pedro De Mari.

Famílias Tuiuty: Família Marcelo Postal, Família 
Rafael Tomasi, Família Claimar Zonta, Família Jurandi 
Possamai, Família Antônio De Mozzi, Família Dalcir 
Munari e Família Nei Tomasi.
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O evento contou com o apoio da Prefeitura Mu-
nicipal de Bento Gonçalves, Secretaria de Desenvol-
vimento da Agricultura, Secretaria de Turismo, contou 
com o apoio da SHRBS, IFRS, Emater e Embrapa.

Lá estavam, naquela noite gostosa, o Prefeito de 
Bento Gonçalves Guilherme Rech Pasin e o seu Vice, 
Mário Gabardo, que foi sindicalista durante muito tem-
po. Caminhamos juntos pelo Rio Grande e pelo Brasil. 
Hoje, é Vice-Prefeito da cidade. Seu próprio filho es-
teve aqui em Brasília, convidando-me para o evento.

Estava lá o Prefeito de Garibaldi Antonio Ceto-
lin; o Prefeito de Monte Belo, Lírio Tuni; o Vereador de 
Bento Gonçalves, Márcio Pilotti; o Diretor da Embrapa, 
Alexandre Hoffman. 

Ali assisti a um belíssimo coral: o Coral Vale dos 
Vinhedos.

Além dos vinhos coloniais, Srª Presidente, tam-
bém cito os variados pratos de uma culinária saborosa. 
Pude lá desfrutar salame, copa, queijo, pão colonial, 
polenta brustolada, frango de todos os tipos, geleias, 
uva e figo, grostoli, vitelo e carne de porco.

O vinho é um produto milenar e, como tal, sua 
elaboração está intimamente ligada à evolução de mui-
tos grupos sociais. Consequentemente, poucos são os 
produtos agropecuários tão fortemente associados à 
cultura de diferentes povos quanto o vinho. Os médicos 
dizem que o vinho, tomado com equilíbrio, de forma 
moderada – um copo por dia – só faz bem à saúde.

Se essa premissa é válida para sociedades for-
madas há milênios, no Brasil, mesmo sendo um País 
relativamente novo em sua vitivinicultura, esse fato 
também é observado e olhado com muito carinho.

A cultura do vinho esteve ou está presente em 
grande parte das comunidades da etnia italiana, prin-
cipalmente, sobretudo nos Estados das Regiões Sul 
e Sudeste. E essa presença explica, Sra Presidenta, 
o porquê de a evolução da vitivinicultura brasileira 
em escala comercial estar fortemente associada às 
regiões onde a vitivinicultura encontra-se arraigada à 
cultura local.

O fortalecimento de vinícolas de diferentes esca-
las de produção comercial, entretanto, não exclui, em 
muitas propriedades – estou me referindo aqui ao Sul 
do Brasil – da agricultura familiar, o saber fazer local, 
que resulta em vinhos chamados coloniais ou arte-
sanais. Essa constatação pode ser exemplificada ao 
visitarem-se regiões como a da Serra Gaúcha (RS), 
Vale do Rio do Peixe (SC), Metropolitana de Curitiba 
(PR) e Jundiaí (SP), onde não somente se mantiveram 
as tradições, as produções já existentes, como também 
nota-se um resgate de tradições anteriormente perdi-
das e que, gradativamente, voltam a ser valorizadas.

O crescimento do interesse do consumo pelo 
vinho e pela cultura a ele associada tem ampliado o 
mercado pela via do enoturismo. Rotas turísticas são 
criadas e aprimoradas, com o foco em vinícolas que 
crescem em qualidade, investimento, com profissionalis-
mo e reconhecimento pelo consumidor e pelos críticos.

Entretanto, persiste ainda um segmento importan-
te de consumidores que procuram adquirir o chamado 
produto colonial típico, que, na maioria das vezes, se 
trata de vinho colonial elaborado com uvas america-
nas e híbridas, com fortes características de aroma 
foxado, coloração intensa, entre outras propriedades.

Apesar de suas peculiaridades, os vinhos co-
loniais são produtos com alta variabilidade, pelo fato 
de serem elaborados com diferentes tecnologias, va-
riedades, estruturas de vinícola, entre outros fatores. 
Frequentemente, são vinhos elaborados seguindo uma 
tradição oral, com técnicas rudimentares e com baixa 
qualidade de matéria-prima.

Isso contrasta com uma exigência crescente de 
qualidade pelo consumidor, haja vista que o mesmo 
procura tipicidade, porém, requer produtos corretos, 
seguros, bem elaborados e com qualidade. Somente 
esse fato já caracteriza a demanda por qualificação de 
produtores e multiplicadores, não somente nas regiões 
tradicionais de produção, mas também onde a vinicul-
tura está sendo resgatada ou mesmo implementada a 
partir de agora, mais do que nunca.

A qualificação tem por objetivo colocar o produtor 
a par do conhecimento disponível para que o mesmo 
possa produzir uma matéria-prima de alta qualidade e 
adotar um processo de elaboração capaz de originar 
um produto seguro ao consumidor, em sintonia com a 
legislação e com as exigências do mercado.

Igualmente, é necessário enfrentar-se outro desa-
fio: somente parte das vinícolas coloniais ou artesanais 
está formalizada, e há dificuldades nítidas para que um 
agricultor familiar, que produz vinhos de qualidade, em 
pequena escala, e comercializa seus vinhos diretamen-
te ao consumidor final, tenha condições financeiras para 
arcar com o cumprimento de todos os requisitos legais 
e assim possa comercializar seus produtos livremente 
e submeter-se à fiscalização pelo Mapa.

Há que se considerar, ainda, que diversas políti-
cas públicas de apoio ao desenvolvimento agropecuário 
têm resultado em estímulo à adoção da vitivinicultura 
e da produção de vinhos coloniais como mecanismo 
de geração de renda adicional, inclusão social, e via-
bilização da agricultura familiar. 

Importante é ressaltar que a própria Embrapa Uva 
e Vinho, desde a sua criação, tem dado forte apoio ao 
surgimento de empreendimentos vinícolas familiares, 
por meio da capacitação de centenas de técnicos e 
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produtores, elaboração de publicações e consultorias 
tecnológicas a todo momento.

Esse apoio se fortaleceu na década de 1990 por 
demanda de produtores e se justifica pelo potencial de 
geração de emprego e renda da atividade e pela res-
ponsabilidade social que a missão da Embrapa acarreta.

Resultante dessas políticas, Srª Presidenta, pe-
quenas vinícolas vêm sendo criadas. Muitas evoluem 
para vinícolas registradas, porém, parte delas per-
manece com as limitações citadas anteriormente, em 
especial nas primeiras fases da implantação e conso-
lidação desse importante empreendimento.

Diante dessas considerações, consolidou-se, 
de forma cidadã e colaborativa, a constituição de um 
grupo de trabalho, composto por instituições como a 
Embrapa, Emater-RS, Ibravin, UFRGS, IFRS, ABE, 
SDR, Mapa, Centro Ecológico e outros, para propor 
estratégias que permitissem: a) facilitar a inclusão das 
vinícolas produtoras de vinhos coloniais/artesanais, em 
aderência à legislação; b) fortalecer o segmento de 
vinhos coloniais na agricultura familiar como fator de 
resgate e valorização da cultura do vinho, bem como 
de geração de renda e agregação de valor; c) forta-
lecimento do enoturismo com base no segmento de 
vinhos coloniais/artesanais; d) qualificar a produção 
de vinhos coloniais conforme a exigência do mercado 
consumidor.

Nesse contexto, Srª Presidenta, dois projetos 
de lei foram apresentados na Câmara dos Deputados 
com a finalidade de dar suporte legal a esse produto. 

Assim, foram propostos os PL nº 3.183/2012, de 
autoria do Deputado Federal Onyx Lorenzoni (DEM 
– RS), e PL nº 2.693/2011, de autoria do Deputado 
Federal Pepe Vargas (PT – RS), atual Ministro do De-
senvolvimento Agrário, que abordam a temática da 
produção e comercialização dos vinhos coloniais. 

Os projetos foram decisivos para dar publicidade 
ao tema e, certamente, induziram à discussão objetiva 
que trará impactos positivos para os produtores, seus 
familiares e consumidores. 

O PL nº 3.183/2012, foi apensado ao PL nº 
2.693/2011, com a relatoria do Deputado Alceu Mo-
reira (PMDB – RS). O projeto tramitou na Câmara até 
o início de setembro de 2013, passando pelas Comis-
sões de Agricultura e de Constituição, Justiça e Cida-
dania, com ajustes provenientes da Casa e também 
de subsídios fornecidos pelo grupo de trabalho, além 
de outras colaborações do setor. 

Neste momento, o substitutivo construído pelo 
Deputado Alceu Moreira, como relator, está sendo en-
viado ao Senado Federal e depende – Senador Acir 
Gurgacz, Senador Simon, ambos que conhecem bem 
o tema – da tramitação, conforme praxe, para que seja 

aprovado rapidamente e vá para sanção ou volte para 
a Câmara dos Deputados se houver alguma alteração. 

É decisivo, portanto, para que o público alvo des-
se projeto seja beneficiado pelo Censo Agropecuário 
2006/IBGE, estima-se que sejam beneficiadas mais de 
quatro mil famílias de agricultores familiares, especial-
mente no Sul e Sudeste do Brasil, que a tramitação 
desse PL se dê de forma ágil.

E esse é o pedido que eu faço. Eles até me per-
guntaram se eu não poderia ser o relator, e eu disse 
que não faço parte nem da CCJ nem da Comissão de 
Agricultura, pelas quais, provavelmente, o PL passará. 
Mas disse – como digo na questão do voto secreto – 
que o importante não é você ser o autor ou o relator. O 
importante é você ser um discípulo da causa; o impor-
tante é você ser um admirador e defender a causa. E 
lá me comprometi a fazer tudo o que for possível, aqui 
no Senado, conversando com o relator, conversando 
com o autor, conversando com Senadores, para que 
esse PL seja aprovado com rapidez, pois vai beneficiar 
pequenas e médias famílias que deram a vida para a 
produção no campo, especificamente no caso da uva 
e do vinho, permitindo que mais jovens continuem no 
campo, na área rural, e não se desloquem para os 
grandes centros, aumentando os cinturões em que o 
conflito, infelizmente, recrudesce de forma permanente. 

Enfim, vamos trabalhar para que a tramitação 
deste PL se dê de forma ágil, possibilitando a inclu-
são de um expressivo número de agricultores familia-
res que hoje se encontram à margem da legislação e 
que podem ter no vinho colonial ou artesanal – como 
queiram – um importante fator gerador de renda e per-
manência da nossa juventude – e, claro, as gerações 
com mais idade também – no meio rural.

A análise do citado grupo de trabalho, até o mo-
mento, permitiu identificar que os projetos de lei podem 
auxiliar na discussão do tema.

Além disso, ajustes a serem feitos tão logo o atual 
decreto que regulamenta a Lei do Vinho seja aprova-
do na Casa Civil podem abrir espaço para a previsão 
legal do registro de vinícolas de pequeno porte, que 
atendam aos princípios de Boas Práticas de Fabrica-
ção (conforme a IN 005/2000 do Mapa), devidamente 
adequadas a estabelecimentos de vinícolas com vo-
lume limitado...

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS) – ... de produção (15 mil litros/ano). Vamos tra-
balhar neste sentido: 15 mil litros/ano.

Tais ajustes devem ser implementados em parte 
pelo Mapa, responsável pela fiscalização da produção 
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de vinhos e, em parte, pelos órgãos da Receita de cada 
unidade da Federação.

Por fim, entende-se que o papel da Embrapa, da 
qual somos admiradores, neste momento, consiste em 
conferir o necessário suporte de conhecimento e tec-
nologia para as adequações na legislação e para as 
políticas públicas de incentivo à produção de vinhos 
coloniais ou artesanais, bem como na transferência de 
tecnologia para técnicos e extensionistas, com vistas 
à qualificação...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS) – Tais produtos, ao terem atendidos todos os 
requisitos legais, poderão manter sua tipicidade e va-
lorização da cultura identitária que lhe deu origem e 
poderão se constituir numa ferramenta de afirmação 
de imagem positiva junto ao consumidor.

Estima-se, Srª Presidenta, que, ao fim deste 
trabalho, a legalização dos produtores de vinhos co-
loniais ou artesanais, com base em dados do Censo 
Agropecuário 2006, beneficie um total de 4 mil famílias 
de agricultores familiares, especialmente no Sul e Su-
deste do Brasil. Quatro mil famílias, e se pensarmos no 
contexto nacional, serão mais do que seis mil famílias, 
com certeza absoluta.

Era isso, Srª Presidenta, fiz questão de falar na-
quela bela festa – que eu diria, uma festa colonial – e 
lá eu disse, Senador Simon, que muitos poderiam es-
tranhar o fato de eu ser Senador da República, um Se-
nador de origem africana – minhas raízes estão África. 
Ainda falava, hoje de manhã, que, quando moleque, 
quando eu sofria algum tipo de preconceito, como a 
autoestima da criança é fundamental, minha mãe di-
zia: “Não dá bola para esses caras que te ofenderam 
pela cor da pele; os teus antepassados eram os reis 
da África, e você é meu príncipe” – eu falava hoje de 
manhã na reunião, na linha de combate aos precon-
ceitos e à autoestima de cada um.

Mas disse lá que eu tinha muito orgulho de ser 
um Senador negro, filho da região italiana, Simon – da 
mesma região de V. Exª. E todos me trataram com mui-
to carinho lá. Eu tive que passar de família em família 
degustando – degustando, porque é só uma provinha 
– vinhos de enorme qualidade; e depois aquela mesa 
farta também, que não há nem como resistir. Aí me per-
guntam por que eu estou engordando. É o carinho do 
povo do Rio Grande, com que, naturalmente, nos trata.

Mas eu disse a eles que falaria hoje. E eu dizia, 
Senador Simon, que eu tinha certeza absoluta de que 
V. Exª, a Senadora Ana Amélia, o Senador Acir Gurga-
cz, todos haverão de trabalhar para que esse projeto 
seja aprovado aqui, beneficiando aqueles homens e 

mulheres que dão a sua vida e dependem, para terem 
uma renda decente, que o vinho chegue com qualida-
de – nesse caso – à nossa mesa. E não só o vinho, 
mas toda a produção do campo, Senador Acir, que é 
especialista na área; toda produção agropecuária que 
alimenta as nossas mesas.

Foi uma reunião, que eu diria simples,...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS) – ...estavam todos vestidos como se vestem no 
dia a dia (Fora do microfone.), muito tranquilos e num 
ambiente de muito, muito respeito e carinho para com 
todos. Vi que ali não estava em jogo somente o cifrão, 
mas estava o amor à causa e àquela produção. E, na-
turalmente – claro –, de forma correta, eles pensam 
também numa renda decente. Quem não pensa? To-
dos pensamos.

Então, muito obrigado àquele povo do interior 
de Bento Gonçalves. Foi numa colônia, estavam lá 
em torno de 500, 600 pessoas, que fizeram questão 
que eu falasse, Senador Simon, em nome do Senado. 
Assim o fiz, com muito orgulho. E disse a eles que, se 
dependesse do Senado, esse projeto seria aprovado 
com rapidez.

Era isso, minha Presidenta Vanessa Grazziotin.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco 

Apoio Governo/PCdoB – AM) – Saúdo V. Exª, Senador 
Paim, que faz um belo pronunciamento relembrando 
aqui a importância da migração italiana para o Brasil. 
Sem dúvida nenhuma, essa região do Estado do Rio 
Grande do Sul é não só bela, mas que tem uma parte 
da história e do desenvolvimento do nosso País.

Cumprimento V. Exª e o Senador Pedro Simon, 
que aqui está também.

Com a palavra o Senador Gurgacz, que fala no 
tempo cedido à Liderança do PDT.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos amigos que 
nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Sena-
do, ouvi atentamente a fala do Senador Paim sobre 
a questão agrícola do Estado do Rio Grande do Sul, 
um Estado já estruturado, que já tem uma história, já 
exportou muita gente também, não só o seu produto, 
mas muitas famílias para todo o País, principalmente, 
lá no nosso Estado de Rondônia, onde temos muitos 
gaúchos também.

Rondônia é um Estado jovem, tem trinta e poucos 
anos de emancipação política; a nossa Constituição 
Estadual fez 30 anos há poucos dias, portanto, é um 
Estado em que há tudo para se fazer. E um dos grandes 
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problemas que temos, que enfrentamos no Estado de 
Rondônia é a falta de asfaltamento, hoje, nas cidades 
e na zona rural também.

O Governo do Estado, através do nosso Gover-
nador Confúcio Moura e do Vice Airton, está fazendo 
mais de 500km de asfalto na zona urbana em todas 
as cidades do Estado – não haverá uma cidade sem 
asfalto urbano feito pelo Governo do Estado – e mais 
248km de asfalto nas estradas secundárias, as BRs, 
as ROs, como chamamos lá em Rondônia.

Falo isso, Senador Pedro Simon, porque a nossa 
economia é basicamente exclusiva da pecuária, bacia 
leiteira, do agronegócio, mas do pequeno agricultor. E 
esse agricultor está formando ainda a sua economia 
familiar, está ajudando a formar a economia dos Mu-
nicípios, a economia do Estado. E a nossa principal 
fonte de renda vem através do agronegócio. Por isso a 
nossa preocupação de sempre ajudar e colaborar com 
os nossos agricultores, aquelas pessoas que movimen-
tam a economia. Quando o campo vai bem, o comér-
cio fica uma beleza. Quando as coisas no campo vão 
mal, no comércio, as coisas não acontecem e é crise 
geral. É por isso a nossa preocupação de sempre es-
timular a agricultura do nosso Estado, estimular para 
que as pessoas permaneçam no campo, não venham 
para as cidades.

Mas não é através de discurso que nós vamos 
conseguir fazer isso. É melhorando a qualidade de vida 
das pessoas que moram no campo, fazendo com que 
eles possam produzir, e dessa produção, dar uma vida 
de conforto para as suas famílias.

É nesse sentido que nós fizemos, na última sexta-
-feira, um debate aqui no Senado, através da nossa 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, com os 
representantes do Governo Federal, da sociedade or-
ganizada, no sentido de debatermos o PAC Equipamen-
tos, do Governo Federal, que distribuiu equipamentos 
em todos os Municípios com até 50 mil habitantes. E 
também discutimos um programa novo, um programa 
que nós estamos debatendo para criar: o Programa 
de Estradas Vicinais.

Em 2012, no esforço de estimular o crescimento 
econômico brasileiro, o Governo Federal anunciou o 
chamado PAC Equipamentos, por meio do qual adqui-
riu veículos e equipamentos no valor de R$8,4 bilhões, 
entre os quais três mil patrulhas agrícolas, quatro mil 
retroescavadeiras e quatro mil motoniveladoras.

A entrega de máquinas agrícolas pelo Governo 
Federal às prefeituras e órgãos ligados à agricultura 
está sendo de um grande benefício para o setor, e são 
inegáveis os impactos positivos na agricultura e em toda 
a nossa economia. O que discutimos na Comissão de 
Agricultura foram as estratégias de uso desses equi-

pamentos. De que maneira eles estão sendo usados 
para verdadeiramente estimular a agricultura nos Es-
tados e nos Municípios, para melhorar as condições 
das estradas vicinais e para beneficiar diretamente os 
agricultores brasileiros.

Creio que avançamos. Demos um passo impor-
tante com a distribuição dessas máquinas, visto que 
as patrulhas agrícolas de muitas cidades brasileiras 
estão há muito tempo sucateadas. Muitas prefeituras, 
principalmente no nosso Estado de Rondônia, não 
possuíam – e nem possuem ainda, porque não recebe-
ram – motoniveladoras. Muitos prefeitos e agricultores 
estão vibrando com a chegada desses equipamentos 
nos seus Municípios.

Entendo, no entanto, que devemos agora dar 
mais um passo, iniciando um programa de adequação 
e de melhorias das nossas estradas vicinais. Primeiro, 
fazendo a readequação das estradas até as proprie-
dades rurais, combatendo a erosão, e, num estágio 
posterior, aplicando uma cobertura de asfalto nas prin-
cipais linhas rurais.

Esse é um debate que começamos no âmbito do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, no final do ano 
passado, e que abrimos para toda a sociedade, com o 
objetivo de coletar contribuições para que possamos 
adotar, o mais rápido possível, soluções alternativas 
para a melhoria e pavimentação das estradas rurais, 
das linhas que ligam as propriedades rurais às princi-
pais rodovias estaduais ou federais, por onde escoa-
mos essa nossa produção, que é a economia do nosso 
Estado de Rondônia.

A verdade é que hoje encontramos dificuldades 
até mesmo para a manutenção, a restauração ou a 
recuperação das rodovias federais, como temos en-
frentado lá em Rondônia para restaurar a BR-364, a 
BR-425; as pontes, bueiros e a conclusão do asfal-
tamento da BR-429, que liga Presidente Médici até 
Costa Marques; e a reconstrução da BR-319, que liga 
Porto Velho a Manaus, que, para a nossa economia, é 
muito importante. Porém, muito mais difícil é realizar 
a manutenção das estradas vicinais da área rural de 
todo o nosso País, em especial as do nosso Estado 
de Rondônia, visto que a grande maioria está sob a 
responsabilidade dos Municípios, que não possuem 
capacidade estrutural e nem financeira para resolver 
esse problema, principalmente neste momento, em 
que houve uma diminuição muito grande no repasse 
do FPM para todos os Municípios.

A proposta é que o Município e o Estado prepa-
rem a base da estrada, forneçam equipamentos e mão 
de obra, e o Governo Federal entre com os recursos 
financeiros para aquisição da matéria-prima para a 
produção do asfalto usinado, como a emulsão asfál-
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tica, o CBUQ e a pedra britada, que são necessários 
para formar o asfalto.

A ideia é que possamos estabelecer parcerias 
menos burocráticas e mais eficientes para resolver, 
com mais agilidade, esse problema...

(Soa a campainha.)

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – ... que é a situação caótica das estradas 
vicinais em todo o País, com a adoção de soluções 
alternativas, práticas e baratas para a pavimentação 
das vias e também a produção de bueiros e pontes. 
Já que nós não podemos mais sair por aí cortando 
árvores para fazer bueiros, nós precisamos de outra 
matéria-prima para colocarmos nas estradas vicinais.

O grande problema é que “o leite já chega quase 
coalhado aos laticínios”, para usar um termo popular 
que resume bem as dificuldades e os prejuízos que 
os agricultores têm para escoar seus produtos até a 
agroindústria, até as feiras, centros de distribuição ou 
mesmo até o comércio da cidade.

Além disso, em razão das condições precárias 
das estradas vicinais, o custo do frete também au-
menta e pesa no custo final do produto. Quanto pior a 
condição da estrada...

(Interrupção do som.)

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – ... mais caro é o frete e mais caro é o 
produto nas feiras e prateleiras dos supermercados. 
Portanto, ao melhorar as condições das estradas vi-
cinais, vamos melhorar a qualidade de vida do nosso 
produtor, que terá acesso facilitado aos centros urba-
nos, como também vamos melhorar o preço dos pro-
dutos nos supermercados.

Atualmente, essas estradas são construídas e 
conservadas precariamente pelas prefeituras ou pelos 
governos de Estado. Não existe uma política nacional, 
objetivando melhorar as condições dessas estradas, 
para manter o homem no campo, produzindo e tam-
bém tendo uma qualidade de vida melhor.

Esse é o foco do Programa Nacional de Estradas 
Vicinais e espero que possamos avançar na constru-
ção dessa parceria em favor do nosso País, em favor 
do homem do campo.

Outro assunto, Srª Presidente.
No final de agosto, comemoramos o 42º ani-

versário da Emater-RO. A data foi marcada por uma 
mudança histórica: a sua transformação em empresa 
pública, visto que, até então, a Emater-RO era uma 
associação da sociedade civil.

Este é, de fato, um momento histórico, pois se, 
como associação, a Emater desempenhou um papel 
importante no desenvolvimento de Rondônia, creio 

que, agora, como empresa pública, quando terá mais 
autonomia gerencial e financeira – assim como temos 
a Embrapa,e da mesma forma como a Embrapa tem 
autonomia e é uma empresa de pesquisa, nós tere-
mos também a nossa Emater com os seus recursos, 
com os seus orçamentos, para poder ajudar mais os 
nossos agricultores rondonienses –, será a cada dia 
mais reconhecida pela sociedade como referência em 
assistência técnica e extensão rural, voltada para o 
atendimento ao agricultor familiar.

(Soa a campainha.) 

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Gover-
no/PDT – RO) – Portanto, eram esses os temas que 
eu tinha para colocar, esperando que nós possamos 
avançar na questão de criar esse programa nacional 
de pavimentação das estradas vicinais.

Estamos discutindo no MDA, já há muito, para 
que isso passe a se tornar uma realidade. Estamos 
fazendo um laboratório para sabermos como vamos 
tratar esse assunto na prática. Como foi dito na sexta-
-feira, na Comissão, vamos fazer um arranjo oficial para 
construir e asfaltar as estradas vicinais, para melhorar 
a qualidade de vida de quem mora lá no campo e nos 
abastece, nós que moramos nas cidades brasileiras.

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

Apoio Governo/PCdoB – AM) – Cumprimento S. Exª, 
o Senador Acir Gurgacz.

Convido agora, para fazer uso da palavra como 
orador inscrito, o Senador Pedro Simon.

Senador Pedro Simon, bonita a festa, neste fi-
nal de semana, no Rio Grande do Sul, relatada pelo 
Senador Paim. Eu fiquei imaginando quão bela terá 
sido essa festa.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS. Intervenção fora do microfone.) – Festejei aqui 
em Brasília.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co Apoio Governo/PCdoB – AM) – Ficou em Brasília, 
trabalhando como sempre, atento.

O Senador Paim representou V. Exª lá. Essa 
Bancada do Rio Grande do Sul, eu não me canso de 
falar de sua unidade. Os dois Senadores e a Senado-
ra trabalham, quando o tema é o Rio Grande do Sul, 
extremamente unidos.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 

RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – É também a sua região, não é Presidente? 
Com a colonização italiana, se a senhora aparecer por 
lá, vai encontrar Grazziotins que não acabam mais.

Srª Presidente, são tantas coisas a falar! 
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Esse 7 de setembro não foi tão violento como 
alguns imaginavam, mas não foi tão tranquilo quanto 
nós esperávamos.

Mas o Fantástico de ontem, acredito eu que deve 
ter uma repercussão mundial. A conversa, o diálogo 
entre a nossa Presidente e o Presidente Obama, lá 
em São Petesburgo, na Rússia, onde Sua Excelência 
ficou de responder a nossa Presidenta, dando uma 
explicação até amanhã.

Mas eis que o Fantástico apresenta ontem: “Pe-
trobras foi alvo da espionagem americana”. Na terceira 
página: “Petrobras na mira. Maior empresa do País foi 
alvo de espionagem da Agência de Segurança Nacio-
nal dos Estados Unidos”. 

A argumentação do americano é que a linha de 
espionagem era necessária no sentido da defesa do 
país e no combate ao terrorismo. O que está parecendo 
é que, na verdade, a espionagem americana é usada 
como pirataria, inclusive para favorecer as empresas 
americanas em qualquer lugar do mundo onde elas 
tenham que concorrer com empresa de qualquer país. 

Doloroso! Eu vinha a esta tribuna diariamente, 
achava que o Presidente Obama era um clarear novo 
no horizonte americano, depois da tristeza que foi o 
seu antecessor. 

Foi tão interessante que, praticamente assumindo 
a presidência americana, antes de qualquer realização 
positiva, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Eu me 
lembro do que eu disse desta tribuna: admiro muito o 
Presidente, mas acho que o prêmio foi dado com mui-
ta antecedência. Deram o prêmio para aquilo que ele 
pretende fazer, porque, fazer, ele ainda não fez nada.

Não sei se já não é hora de pensar em devolver o 
prêmio, Sr. Presidente, porque, na realidade, isso que 
está acontecendo é realmente dramático.

A surpreendente denúncia veiculada pelo progra-
ma Fantástico, na Rede Globo, nesse domingo, de que 
os Estados Unidos espionam a Petrobras e podem ter 
acesso a dados vulneráveis com referência ao pré-sal 
é uma notícia de extrema gravidade. Fica claro agora 
que o governo norte-americano coleta também infor-
mações de ordem comercial e industrial de países, 
empresas, entidades e cidadãos. Proteger a seguran-
ça nacional é apenas uma das motivações da maior 
potência do Planeta.

Hoje, nem os mais ingênuos são capazes de 
considerar que esses dados, extremamente vitais para 
qualquer país, por envolver os negócios e a competição 
global, não serão utilizados para objetivos econômicos. 
Nessas circunstâncias, acho eu, Sr. Presidente, com 
toda a sinceridade... 

Eu já havia preparado um discurso para falar so-
bre o leilão de petróleo de Libra quando aconteceu, 

ontem, a denúncia escandalosa do Fantástico com 
relação à sabotagem na Petrobras.

Por isso que eu digo que, nessa circunstância, o 
mais prudente talvez seja suspender o leilão do cam-
po de petróleo de Libra, a maior descoberta do Brasil 
em 60 anos de Petrobras. Reparem: a sabotagem dos 
dados agora e o lançamento por parte do Governo Fe-
deral, na semana passada, sem esperar a avaliação 
prévia do texto pelo Tribunal de Contas da União, do 
edital para o leilão bilionário em 21 de outubro.

Trata-se de um dos maiores negócios envolvendo 
petróleo no mundo. Enfrenta as críticas de muitos se-
tores, dos engenheiros e trabalhadores da Petrobras, 
que consideram os termos do edital francamente pre-
judiciais aos interesses estratégicos, desrespeitando 
a legislação e ameaçando a soberania nacional. Isso 
antes da notícia da vistoria da Petrobras pelos ameri-
canos. Imaginem agora! 

Libra tem área de 1.547 quilômetros quadrados. 
Um mil, quinhentos e quarenta e sete quilômetros 
quadrados é o total da área com o nome de Libra de 
petróleo brasileiro. E as reservas de petróleo da área 
de Libra estão estimadas em cerca 8 a 12 bilhões de 
barris. Para entender o que significa uma área de 12 
bilhões de barris, essa imensidão de óleo é quase equi-
valente ao total das reservas brasileiras, calculadas 
atualmente em cerca de 15 bilhões de barris.

Até ontem tínhamos 15 bilhões de barris. Com 
as reservas de Libra que apareceram, somam-se mais 
8 a 12 bilhões de barris. É um verdadeiro oceano de 
petróleo, uma riqueza imensa descoberta graças aos 
investimentos, à excelência, à técnica e à ciência dos 
quadros brasileiros da Petrobras. Não teve tecnologia 
estrangeira, não teve auxílio, não teve absolutamente 
nada. É nossa, do nosso País, da nossa gente, da Pe-
trobras, que, estudo após estudo, campeões que nós 
já somos de águas profundas de busca de petróleo, 
esse foi o tento maior que ela conseguiu.

A Petrobras, resultado de uma luta nacionalista 
que mobilizou o País, é líder mundial na tecnologia de 
exploração em águas profundas. Uma tecnologia que 
custou caro ao Brasil e desperta a atenção e a cobiça 
de empresas de vários países.

Senador Suplicy, Presidente, o Brasil não rea-
liza leilões de reservas de petróleo desde 2008. De 
repente, agora, decidiu pisar no acelerador. Elaborou 
um edital, publicado em edição extraordinária do Diário 
Oficial da União, no dia 03 de setembro, cujos termos 
são contestados, de forma enérgica, por entidades e 
especialistas no assunto.

Para surpresa nossa, e para ver a importância do 
meu pronunciamento, é o ex-Presidente da Estatal, Sr. 
Sérgio Gabrielli, um dos mais contundentes críticos des-
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se leilão. O edital, diz Gabrielli, não atende aos termos 
de uma nova Lei da Petrobras, a Lei nº 12.351/2010.

Para evitar que chamem de um jogo de cartas 
marcadas, a Associação dos Engenheiros da Petro-
bras e o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro 
representaram junto ao Tribunal de Contas da União 
o pedido de suspensão do leilão, antes das denúncias 
de espionagem que saíram ontem no Fantástico. Antes 
disso, já havia esse pedido de suspensão do leilão. 

Ao mesmo tempo em que apontam as falhas e 
ilegalidades do edital, consideram que estamos diante 
de “graves ameaças ao patrimônio público nacional”. 
Um dos primeiros pontos do edital questionado pela 
representação ao Tribunal de Contas da União faz 
referência à exigência de um pagamento antecipado 
pelas empresas interessadas – inclusive a Petrobras, 
que já investiu e é a proprietária do poço!

Diz a representação da Aepet e do Sindipetro do 
Rio de Janeiro:

“Apesar de a União ter vendido o campo de 
Libra e outros seis blocos à Petrobras, a esta-
tal terá que desembolsar, de imediato, R$4,5 
bilhões se quiser ficar com 30% do campo, ou 
R$15 bilhões para ficar com 100% do campo 
que já pertencia a ela”.

É realmente impressionante! Se ela quer ficar 
com 30%, R$4,5 bilhões a Petrobras tem que dar. Se 
quiser ficar com a totalidade (100%), ela deve dar R$15 
bilhões. Mas o campo já pertencia a ela. Por que isso?

O edital também estabeleceu para a União 
um percentual mínimo de 41,65% do óleo 
lucro de um campo já descoberto, testado e 
comprovado, sem riscos exploratórios. É uma 
aberração, se considerarmos que os países 
exportadores ficam com uma média de 80% 
do petróleo produzido.

Oitenta por cento do petróleo produzido fica nos 
países, enquanto nós ficamos com 30% apenas.

Há ainda outro ponto. Há ainda outro item que 
vale ser destacado. O petróleo de Libra, Presidente 
Suplicy, explorado pelas multinacionais, será exporta-
do, o que será prejuízo para o País.

Só de impostos, a perda é de 30%, devido à isen-
ção de impostos de exportação pela Lei Kandir. Isto 
sem falar nos empregos perdidos aqui, em contraste 
aos gerados no exterior com a construção e operação 
de refinarias.

Enfim, esse é um assunto que diz respeito à 
soberania nacional, em termos de produção de uma 
riqueza finita, que não pode ser jogada no mercado 
de forma irresponsável. Estamos lidando com o desti-
no das próximas gerações, que dependem de nossa 

consciência e do impacto que nossos atos terão como 
determinantes do futuro do Brasil como nação.

Diante desses fatos, chamo a atenção do Con-
gresso Nacional para a necessidade de suspensão do 
leilão sob suspeita e que seja realizada, o mais breve 
possível, uma audiência pública ou sessão temática 
no Senado para discutir o assunto com a sociedade.

Reparem que essa é a posição do Sr. Gabrielli, 
presidente da Petrobras durante o governo Lula, que 
veio aqui depôs e foi o maior crítico. Reparem que, des-
de que o Sr. Gabrielli saiu da Petrobras – a Petrobras 
que, no tempo do Sr. Gabrielli, tinha manchetes posi-
tivas e mais positivas, de obras e realizações –, com 
todo o respeito e o carinho que tive e tenho pela atual 
presidente, que todos falam ser da maior competência e 
da maior seriedade, a verdade é que as manchetes da 
Petrobras, ultimamente, têm sido negativas: prejuízos; 
gastos exagerados, como lá em Pernambuco; compra 
por um preço e vende por 10%, como aconteceu nos 
Estados Unidos.

No meio disso tudo, em que essas coisas todas 
aconteceram, o Sr. Gabrielli se manteve num silêncio 
respeitoso. Mas, agora, ele veio e depôs, inclusive, 
aqui na Comissão, falando com todas as letras o ab-
surdo desse leilão e pedindo que ele seja suspenso. 
Acho que é uma pessoa que merece respeito, e é uma 
discussão que deve ser feita entre a atual presidente 
e o Sr. Gabrielli.

É diante desses fatos, repito, que chamo a aten-
ção do Congresso Nacional para a necessidade da 
suspensão de leilão sob suspeita; e que seja realiza-
do, o mais breve possível, uma audiência pública ou 
sessão temática no Senado para discutir o assunto 
com a sociedade.

O Brasil se encontra num momento histórico que 
suscita muita expectativa e grande otimismo. O País 
cresceu, está entre as maiores economias do mundo, 
participa de fóruns internacionais com uma voz ativa...

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – ... que é levada em conta pelas demais nações.

Nossa democracia também amadurece, surge, 
com vigor, um novo protagonismo político e social dos 
brasileiros. Essa nova condição requer grande respon-
sabilidade, tanto por parte da cidadania como do Es-
tado, para que possamos seguir em frente e construir 
um futuro de maiores oportunidades e maior igualdade 
para todos os brasileiros.

Não podemos permitir que as nossas riquezas, 
o nosso petróleo, que é uma das principais e mais 
estratégica das nossas riquezas ofertadas pela natu-
reza e transformadas pelo trabalho do homem, sejam 
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dilapidadas, consumidas ao sabor do imediatismo e 
do oportunismo de mercado. Nosso compromisso com 
as futuras gerações e com os destinos da Nação deve 
balizar as nossas decisões.

Por isso, Sr. Presidente, se eu já estava com esse 
pronunciamento alinhavado, depois principalmente de 
ver a manifestação do Sr. Gabrielli, com a responsabili-
dade de ex-presidente da Petrobras, sabendo da série 
de acusações que são feitas à sua gestão em equívo-
cos que ele teria praticado; e, mesmo assim, nunca se 
conseguiu do Sr. Gabrielli uma manifestação no sentido 
crítico disso ou daquilo, com relação à Petrobras, com 
relação à sua sucessora; porém, agora, de repente, 
vem o Sr. Gabrielli, e são os engenheiros, são os téc-
nicos, são as direções-gerais da Petrobras que dizem 
a mesma coisa. Não é possível! O edital já foi solicitado 
e, ao que me consta, o Tribunal de Contas da União já 
estaria fazendo a solicitação e suspenderam o edital.

Se tudo isso já existia até ontem, o que dizer de-
pois de ontem à noite, com a reportagem do Fantástico? 
O que dizer depois da publicada pelo O Globo? “Petro-
bras foi alvo da espionagem americana”. “Petrobras na 
mira”. “Maior empresa do País foi alvo de espionagem 
da Agência de Segurança Nacional dos EUA”.

A Presidente teve um encontro com o Presiden-
te americano, o Sr. Obama, e disse a ele que espera 
uma resposta por escrito até quarta-feira. Estamos 
esperando a resposta por escrito. Mas, quando ela 
falou e pediu a resposta por escrito, era sobre o que 
a gente conhecia: gravações e levantamentos feitos 
no geral, dentro da tese da busca dos terroristas. Mas 
a Petrobras?! A empresa mais importante do Brasil e 
uma das de maior importância no mundo, numa hora 
em que ela está em véspera de praticar o maior ges-
to de política econômica da história do Brasil, que é o 
leilão do Campo de Libra, com 8 a 12 bilhões de bar-
ris de petróleo?

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Não. A coisa é séria demais!

Eu acho, minha ilustre Presidente, que esse é 
um assunto sobre o qual ninguém pode explicar nada 
a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência é, cer-
tamente, quem mais conhece do assunto. Lá atrás, 
há oito anos, foi Secretária de Minas e Energia no Rio 
Grande do Sul; aqui, há cinco a seis anos, Ministra de 
Minas e Energia. Mesmo na Casa Civil, fazia parte do 
Conselho da Petrobras, tanto assim que, durante todo 
o tempo do governo Lula, os problemas referentes à 
Petrobras eram ligados a ela, os problemas referentes 
a minas e energia tinham a sua posição.

Lembro-me bem – e fui um dos que aqui estive-
ram sempre a favor da D. Dilma, a nossa Presidente 
– do duelo que se travou entre a Ministra-Chefe da 
Casa Civil, D. Dilma, ou a então Ministra de Minas e 
Energia, Dilma, e o PT, o PMDB e os outros partidos, 
que queriam pôr gente deles, um membro político no 
cargo. E à época Ministra Dilma, Chefe da Casa Civil, 
queria colocar técnicos, pessoas que faziam parte dos 
quadros. E essa luta ela fez. Inclusive, a Imprensa toda 
divulgou como uma grande vitória dela quando saiu 
o Sr. Gabrielli, que parecia sempre um grande presi-
dente da Petrobras, mas um fanático político do PT, e 
veio a atual Presidenta, a Srª Foster, uma pessoa de 
capacidade, que dedicou a vida toda à Petrobras e que 
absolutamente nunca pertenceu a partido nenhum.

Ninguém conhece mais do que a Presidenta Dil-
ma os problemas da Petrobras. Ninguém pode lhe dar 
orientação. Deve haver um mundo de coisas com que eu 
não sonho, que eu nem entendo, que eu nem compre-
endo e que ela deve estar sabendo de cor e salteado.

Por isso, Presidenta, suspenda esse leilão. Sus-
penda esse leilão para fazer novas provas, para re-
avaliar esse que está para ir à publicação depois de 
amanhã. É provável que a espionagem americana já 
tenha essas informações, e, com isso, as empresas 
americanas que estão se habilitando terão uma van-
tagem sobre as outras empresas.

Eu acho, Senhora Presidente, que seria um gran-
de gesto.

É claro que Sua Excelência deve estar magoada. 
Estão demorando tanto essas sessões. O chamado 
Pacto de Desenvolvimento está atrasado aqui e acolá, 
nas estradas, nas minas e energia, em vários lugares. 
E esse é considerado pela Presidente e pelo Governo 
um grande passo rumo à busca do desenvolvimento. 
E é importante porque ocorre no ano das eleições.

Consequentemente, para a Presidência, é muito 
importante – agora, a Presidente está se reabilitando; 
já nas duas últimas pesquisas, recuperou parte do que 
tinha perdido nas anteriores –, concordo, um gesto 
como esse. De repente, o Brasil pode fazer a maior 
negociação da história do mundo em termos de pe-
tróleo com oito milhões, dez milhões de barris. É muito 
importante para ela que isso se inicie, concordo. Mas 
Sua Excelência tem de ter a grandeza de ver que as 
coisas aconteceram. E ninguém está culpando Sua 
Excelência, que é a maior vítima, que tem razão de 
estar magoada. Ela está certa, isso machuca. Está tudo 
pronto para um grande ato. E acontece isso?

Mas acredite Sua Excelência que ninguém está 
fazendo isso torcendo contra ela. Não acredito que a 
Rede Globo tenha feito o que fez ontem por A ou por 
B. Ela o fez porque o cidadão que tem toda essa de-
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monstração dos atos de sabotagem americana deu 
esses papéis, que estão nas mãos da reportagem da 
Rede Globo.

Por isso, Senhora Presidenta, faço um apelo: 
retire esse leilão!

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 
Apoio Governo/PT – SP) – V. Exª permite que eu faça 
um breve comentário, mesmo da Presidência?

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Com o maior prazer. Eu estava até estranhando...

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 
Apoio Governo/PT – SP) – Primeiro, eu gostaria de 
mencionar que V. Exª se referiu ao encontro de cúpula 
do G20 em São Petersburgo, em que a Presidenta Dil-
ma Rousseff teve a oportunidade de conversar com o 
Presidente Barack Obama, dizendo a ele que esperava 
que, até quarta-feira, houvesse melhores informações 
sobre a denúncia de espionagem, inclusive quanto a 
conversas da própria Presidenta Dilma com seus au-
xiliares. Inclusive, houve espionagem ao candidato à 
Presidência do México, que foi eleito depois, quando 
lá ele dialogava com seus auxiliares.

A Presidenta, com muita assertividade, disse ao 
Presidente Barack Obama que, sim, aguardava expli-
cações, tendo em conta que está programada a sua 
ida aos Estados Unidos, a Washington, numa visita 
que vem sendo preparada já há alguns meses. Ob-
viamente, ela quer que esse assunto esteja superado 
antes de ali dialogar com o Presidente Barack Obama.

Ademais, na reunião do G20, discutiu-se o tema 
iminente e gravíssimo da possível intervenção bélica 
dos Estados Unidos na Síria.

Ainda na última quinta-feira, na Comissão de Re-
lações Exteriores, todos nós Senadores ali presentes 
recomendávamos ao Presidente Barack Obama que 
não usasse do meio bélico para intervir na Síria, dian-
te de tanto poder que têm os Estados Unidos, com o 
apoio até, por exemplo, do Parlamento do Reino Unido, 
que preferiu que não houvesse a intervenção bélica, 
e, certamente, de toda a comunidade dos povos do 
mundo, atendendo até ao apelo do Secretário-Geral 
da ONU, Ban Ki-moom, para que não se fizesse uma 
ação bélica na Síria sem antes haver a consulta ao pró-
prio Conselho de Segurança da ONU. Por exemplo, os 
Governos da China e da Rússia não estão favoráveis.

Então, imagino que a Presidenta Dilma pôde tam-
bém ali dizer da preocupação do Governo brasileiro 
para o Presidente Barack Obama. Mas a Presidenta 
Dilma ainda não conhecia essa denúncia registrada no 
Fantástico na noite de ontem quando conversou com 
o Presidente Barack Obama.

Então, avalio que, com a informação que V. Exª 
aqui acrescenta, é importante que possamos ouvir, 

sim, a Presidenta Graça Foster, quem sabe, na Co-
missão de Infraestrutura e na Comissão de Assuntos 
Econômicos o quanto antes, para sejam esclarecidos 
os pontos que V. Exª aqui apresenta.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Seria interessante se ela pudesse vir junto com 
o Sr. Gabrielli.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 
Apoio Governo/PT – SP) – Exato.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – O Sr. Gabrielli é quem está apontando a crítica.

Foi o requerimento a que dei entrada. O reque-
rimento já está sobre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 
Apoio Governo/PT – SP) – Proponho a V. Exª que 
possamos fazer o convite a ambos o quanto antes. 
Está bem?

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Exatamente!

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, a Srª 
Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo 
Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 
Apoio Governo/PT – SP) – Com respeito às denúncias 
sobre espionagem, a CPMI presidida agora pela Se-
nadora Vanessa Grazziotin vai a fundo nessa questão, 
inclusive sobre o que aconteceu na Petrobras.

Muito obrigado, Senador Pedro Simon.
Pergunto se V. Exª quer presidir um pouco a ses-

são, pois eu me programei para ir ao Palácio do Planalto 
para participar da cerimônia que acaba de se iniciar e 
que trata da sanção da lei sobre os royalties do pré-sal.

Muito obrigado, Senador Pedro Simon. Parabéns!

O Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/
PMDB – RS) – Solicito ao Senador Suplicy que peça 
ao Planalto que espere mais um pouquinho, que a Se-
nadora Vanessa, depois de falar, vai para lá.

Senadora Vanessa, fale rápido, que a estão aguar-
dando lá!

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-
verno/PCdoB – AM. Para uma comunicação inadiável. 
Sem revisão da oradora.) – É um momento importante, 
Sr. Presidente, para o Brasil, quando acontece o ato 
no Palácio do Planalto quanto à sanção da lei que es-
tabelece a destinação dos recursos do petróleo para a 
área da educação. Sr. Presidente, eu gostaria muito de 
ter vindo a esta tribuna para falar disso, um assunto im-
portante, um assunto que a Nação brasileira comemora 
muito – é um reforço, sem dúvida alguma, de recursos 
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públicos para a educação brasileira, e todos nós sabe-
mos que os países que alcançaram um elevado grau 
de desenvolvimento econômico, social e humano foram 
os países que investiram maciçamente na educação 
–, mas, infelizmente, como fez V. Exª, Senador Pedro 
Simon, como fez o Senador Rodrigo Rollemberg, eu, 
neste momento em que venho à tribuna, não poderia 
falar de outro assunto, na sua principalidade, que não 
as notícias divulgadas desde o último domingo. Aliás, 
parece-me que, a cada semana, teremos uma nova 
notícia, uma notícia dada a conta-gotas.

Quero dizer que, na última sexta-feira, estivemos 
no Rio de Janeiro, o Senador Roberto Requião e eu. 
Lá tivemos uma conversa, numa manhã toda e em boa 
parte da tarde, com o jornalista Glenn. Conversamos 
com ele a respeito das notícias que têm sido divulga-
das, dos documentos que estão sob sua posse, da 
importância ou não de uma segurança pessoal muito 
mais forte para ele e para seu companheiro, David. Sa-
ímos de lá, tanto o Senador Requião quanto eu, com 
a nítida impressão de que esse jornalista americano 
que vive no Brasil está, sim, com muita disposição de 
continuar divulgando dados que lhe foram repassados 
por Snowden, que está asilado já há algum tempo na 
Rússia – aliás, é bom que se diga, o asilo é provisório, 
de um ano apenas. Foi uma conversa extremamente 
produtiva. Ele se colocou à disposição para estar co-
nosco na CPI. Logo mais, teremos um contato, e ele vai 
dizer da melhor data para aqui estar e colaborar com 
esse trabalho de investigação, que não é um trabalho 
simples, Senador Pedro Simon, que é um trabalho 
delicado, um trabalho político, mas técnico também.

Estamos diante de um problema que não afeta 
apenas o Brasil, mas também varias nações do mun-
do. A Rússia tem uma investigação em curso. O Par-
lamento europeu tem uma investigação em curso, e 
nós precisamos ver como podemos pegar todas as 
informações e trabalhar de forma conjunta com elas.

No que diz respeito ao Brasil, Sr. Presidente, Se-
nador Pedro Simon, faço questão de repetir muito aquilo 
que o senhor já falou. Primeiro, quero dizer para aque-
les que afirmam que espionagem é tão velha quanto 
o Planeta, Sr. Presidente, que, de fato, espionagem é 
algo que acontece desde que a história do mundo vem 
sendo escrita. Entretanto, a espionagem, hoje, toma 
um caráter, uma feição completamente diferente da 
espionagem de ontem. Creio que este momento, Sr. 
Presidente, é um momento marco, é um momento cha-
ve, porque vem à baila e à tona até onde um serviço 
de informação de espionagem pode chegar.

Quero repetir um pouco o que diz a matéria, que 
mostra que a Presidenta Dilma, dias antes, lá de São 
Petersburgo, na Rússia, em uma coletiva à imprensa 

para falar ainda de uma reportagem anterior, que dava 
conta de que ela, como Presidenta da República, havia 
sido espionada, havia tido suas comunicações inter-
ceptadas, quando foi falar a respeito desse assunto, 
levantou: “Não podemos ser ingênuos de achar que a 
espionagem não tenha um interesse também indus-
trial e comercial; a espionagem é geopolítica”. E citou 
exatamente a Petrobras e o leilão próximo do pré-sal, 
que V. Exª – tive de dar uma saída, não fiquei em ple-
nário – sugeriu aqui que fosse cancelado. Penso que 
isso é algo que tem de ser trabalhado pelo Governo 
Federal e pela direção da Petrobras. É preciso analisar 
e avaliar a segurança. A Petrobras tem condições de 
avaliar a sua segurança, para aí tomar uma decisão 
mais concreta: se mantém ou se não mantém o leilão. 
Mas não há dúvida de que estamos diante do maior 
leilão da história do petróleo do nosso País, que é o 
de Libra, com US$15 bilhões iniciais.

Mas, enfim, a reportagem mostrou como os Es-
tados Unidos promovem também espionagem em em-
presas, mostrou que a Petrobras, assim como outras 
empresas no mundo, tem sua rede privada de com-
putadores invadida pela NSA e que isso, segundo a 
própria reportagem, contradiz a afirmação do governo 
americano publicada no jornal The Washington Post, 
pois o governo americano teria confirmado que não 
fazia espionagem econômica de nenhum tipo.

Senador Pedro Simon, quando as primeiras no-
tícias saíram, foi o próprio governo americano que 
soltou uma nota dizendo que espionagem econômica 
não há, não existe, e que também não é do interesse 
do governo americano roubar segredos de empresas 
estrangeiras, segredos industriais, segredos comer-
ciais. Entretanto, esse novo documento que o programa 
Fantástico, da Rede Globo, divulgou no último domin-
go – documento publicizado pela televisão cuja fonte 
é Edward Snowden, que está na Rússia –, se referia a 
uma demonstração dentro da Agência de Segurança 
americana, uma apresentação cuja classificação rece-
bida foi ultrassecreta e que ocorreu no ano passado, 
em 2012. E lá está a Petrobras, com alguns números e 
com algumas palavras tapados. Tudo indica – e há uma 
confirmação disso – que aquilo não era um exemplo 
somente; aquilo de fato aconteceu. E ali a Agência de 
Segurança explicava como fazia, qual o meio adota-
va para poder interceptar redes particulares de com-
putação. Nós precisamos conhecer mais isso, a CPI 
precisa conhecer mais isso, o Brasil precisa conhecer 
mais isso, o Governo brasileiro precisa conhecer mais 
isso que vem acontecendo.

E mais, diz que, para cada alvo, há uma pasta, 
lá na Agência de Segurança americana, no Estado de 
Utah, salvo engano, uma construção gigantesca, enor-
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me, maravilhosa, com centenas e centenas, milhares 
de servidores lá, Senador Pedro Simon. Ou seja, para 
cada empresa, cada país ou cada governo, existiam 
pastas, inclusive com números de IPs. Nós precisamos 
saber também como é que isso se operou.

Eu disse que não é simples; é difícil, mas um 
fiozinho da meada, quem sabe, nós podemos pegar 
e chegar a descobrir ou, então, fazer com que Snow-
den, que talvez tenha essas informações, as divulgue, 
porque nós estamos diante de um momento em que 
precisamos obter mais informações.

E a Petrobras, todos nós sabemos, além de sua 
rede de computadores, tem, no mínimo, dois mega-
computadores que trabalham as informações mate-
máticas acerca da exploração de petróleo em águas 
profundas. A Petrobras não é só uma das grandes em-
presas petrolíferas do mundo, não. A Petrobras é líder 
em extração de petróleo em águas profundas. Nenhum 
outro país que tem maior capacidade tecnológica que 
o Brasil alcançou o que a Petrobras alcançou. Então, 
até que ponto estão vulneráveis esses supercomputa-
dores da Petrobras, que não só guardam as informa-
ções das prospecções, das pesquisas sísmicas, mas 
que promovem também os cálculos que têm que ser 
promovidos, Sr. Presidente?

Isso é muito grave, porque, a partir dessas infor-
mações, é que o Governo brasileiro e a própria Petro-
bras devem decidir se mantêm ou não o leilão. É óbvio 
que, se houver um mínimo de insegurança, concorda-
rei com V. Exª. Se houver um mínimo de insegurança, 
concordarei que não é possível manter um leilão em 
que as cartas já seriam conhecidas por alguns dos 
concorrentes, Sr. Presidente.

E mais, penso que é grave também que o docu-
mento apresentado no último domingo mostre que a 
informação é ultrassecreta e só poderia ser disponi-
bilizada para os países que compõem, segundo sigla 
deles próprios, os Five Eyes – cinco olhos –, que são 
todos os países de língua inglesa e com uma grande 
influência dos Estados Unidos, ou seja, além dos Esta-
dos Unidos, a Inglaterra, o Canadá, a Austrália e a Nova 
Zelândia, Sr. Presidente. Isso é extremamente grave.

Há, também, o registro de que dois programas 
estariam sendo utilizados – o Flying Pig e o Hush 
Puppy – para interceptar essas informações da Pe-
trobras, para alcançar a rede privada de informação 
e de computadores da Petrobras. Isso é muito grave, 
Sr. Presidente.

Chamou-me a atenção, no final da reportagem, 
Senador Pedro Simon, uma parte em que os jornalis-
tas diziam o seguinte: que a TV Globo, a Rede Globo 
havia recebido uma nota da NSA dizendo que jamais 

pratica essa espionagem a fim de roubar os segredos 
industriais.

Eu liguei em seguida, Sr. Presidente, para a Rede 
Globo aqui de Brasília. Eu conversei, pelo telefone, 
com o diretor de jornalismo da TV Globo Brasília, Dr. 
Ricardo Villela, que foi extremamente atencioso comi-
go, e lhe solicitei – e farei um agradecimento em nome 
da nossa CPI – que, se possível, nos enviasse a nota 
que ele recebeu da NSA.

Presidente, Senador Pedro Simon, Srs. Senado-
res, está aqui a nota. Ele a mandou. É uma nota oficial 
da agência, é uma nota oficial da oficina do diretor da 
inteligência norte-americana. É a declaração desse 
diretor, James Clapper, sobre a acusação relativa à 
espionagem econômica.

Vejam V. Exªs, Srs. Senadores, Senador Ran-
dolfe, a gravidade: esta é a nota oficial da NSA, que, 
num primeiro momento, repito, dizia que a espionagem 
só era relativa a questões ligadas ao terrorismo, para 
prever terrorismo.

Num segundo momento, diante de novas revela-
ções, de novos documentos – nenhum deles negados 
pelos Estados Unidos, nem o ex-Embaixador americano 
no Brasil negou... Num primeiro momento, convidado 
que foi pelo Governo Federal, juntamente com os Mi-
nistros, para falar sobre o tema, ele chegou perante o 
Governo brasileiro, perante ministros do nosso País, 
e disse que não sabia de nada, que ia se inteirar do 
assunto e que voltaria. 

Dias depois, a imprensa brasileira publica docu-
mento assinado por ele próprio, agradecendo o rece-
bimento de mais de 100 relatórios da Agência de Se-
gurança Americana e que teriam sido muito úteis para 
os Estados Unidos durante uma reunião de um fórum 
multilateral, salvo engano, das Américas – salvo engano.

Então, ele disse uma coisa num dia; dias depois, 
a imprensa divulgou um outro documento. Mas, na se-
quência, com novos documentos, os Estados Unidos 
também, oficialmente, reconheceram que há espiona-
gem cibernética e que isso é para a defesa cibernética, 
ou seja, a defesa das informações dos Estados Unidos.

E, agora, por fim, após a divulgação da matéria 
do último domingo, qual a nota que eles divulgaram, 
repito, recebida na Rede Globo, que teve a gentileza 
de me repassar a cópia? Veja – e repito –, assinada 
pelo Diretor de Inteligência James Clapper, em que diz 
o seguinte: não é segredo que a comunidade de inteli-
gência coleta informações sobre assuntos econômicos 
e financeiros além do financiamento do terrorismo. “Co-
letamos essas informações para muitas razões impor-
tantes”, e eu estou lendo a nota, repito – dois pontinhos: 
“por um lado, poderia fornecer aos Estados Unidos e 
aos nossos aliados” – acho que aí ele se refere aos 
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outros quatro países que compõem os cinco olhos, Ca-
nadá, Austrália, Nova Zelândia e Inglaterra, que ajuda 
muito nessa questão – ou seja, “poderia fornecer aos 
Estados Unidos e aos nossos aliados alerta precoce 
de crises financeiras internacionais que podem afetar 
negativamente a economia global”.

É bom repetir isso, Presidente? Seria importante? 
Ele escreve: “coletamos essas informações para muitas 
razões importantes: por um lado, poderia fornecer aos 
Estados Unidos e aos nossos aliados alerta precoce 
de crises financeiras internacionais que podem afetar 
negativamente a economia global. Ele também pode 
fornecer informações sobre a política econômica ou 
comportamento que poderia afetar os mercados glo-
bais e outro país”.

Qual foi a última crise econômica, cujos efeitos 
ainda vivemos nos dias atuais? Onde foi o início? Nos 
Estados Unidos. Foi lá que começou uma profunda cri-
se financeira, que logo se espraiou para todo o mun-
do, atingindo em cheio, depois, a Europa. E até hoje 
vivemos problemas, Senador Pedro Simon.

Então, está aqui esta nota, que solicitei à Rede 
Globo, que foi quem recebeu da NSA. Pela hora daqui, 
21h53. Imagino que tenha sido logo depois da repor-
tagem ou até mesmo durante ela que eles tiveram co-
nhecimento e receberam essa nota, em que não mais 
os Estados Unidos negam a espionagem econômica 
e financeira. E a justificativa que dão agora é alertar, 
prevenir problemas de crise financeira internacional.

Concedo um aparte a V. Exª, Senador Randolfe.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Governo/

PSOL – AP) – Senadora Vanessa, eu cumprimento V. 
Exª, Presidenta da Comissão Parlamentar de Inquéri-
to. A cada dia, aumenta a responsabilidade de V. Exª 
nessa CPI diante das informações que vêm à tona. Eu 
acredito, Senadora Vanessa, que, após a reportagem 
de ontem do Fantástico, as mais recentes revelações 
do Sr. Snowden, através do jornalista Greenwald, que 
dão conta, agora, de que a nossa empresa de petróleo, 
a quarta maior empresa de extração e exploração de 
petróleo do Planeta, foi espionada, e com essa ativi-
dade tendo sido reconhecida, inclusive, pela própria 
NSA, porque a nota que a senhora acaba de ler, que 
foi lida, ontem, inclusive, na Rede Globo, pelo Fantás-
tico, é um reconhecimento de culpa. Ela deixa claro 
que a espionagem que é feita não tem sentimento e 
sentido somente “antiterrorista” – abre e fecha aspas. 
Tem sentimento também militar, político e econômico. A 
matéria de ontem sobre os dados que o Sr. Greenwald 
nos revela, a partir dos dados coletados do Sr. Snow-
den, deixa claro que o interesse nas informações da 
Petrobras está diretamente relacionado aos interesses 
sobre o nosso pré-sal. Logo, estão diretamente relacio-

nados aos interesses no campo de Libra. Logo, está 
totalmente viciado o leilão marcado para o próximo 
dia 10 de outubro. Logo, Senadora Vanessa, esse lei-
lão não tem condição de existir. Não está sob a nossa 
governabilidade, sob a minha ou sob a sua, ou sob a 
do Senador Pedro Simon, determinar ao Presidente 
Obama que ele tem que parar de espionar, o que ele 
tem que fazer. Isso não está sob nossa governabilidade. 
Nós podemos nos indignar. Nós podemos nos levantar. 
Nós podemos, inclusive, sugerir que a Presidenta – e a 
própria Presidenta pode fazer unilateralmente – tome 
a medida de não ir ao encontro de outubro. Isso tudo 
nós podemos fazer. Isso está sob a governabilidade do 
Brasil. Mas não está dizer à maior potência do Planeta: 
parem! Dizer à maior potência do Planeta o que eles 
têm ou não têm que fazer. Existe um fato determina-
do: eles estão fazendo, ou melhor, eles fizeram. Eles 
estão de posse de informações que são estratégicas 
para nós. Diante dessa constatação, agora a medida 
é nossa. A decisão é nossa. A ação cabe a nós. E não 
me parece, Senadora Vanessa, que, neste momento, 
caiba outra medida ao Estado brasileiro senão ime-
diatamente cancelar a realização desse leilão, porque 
ele está viciado. Empresas já sabem desse leilão. Em-
presas já sabem onde está a parte lucrativa do campo 
de Libra e vão adquiri-la ao preço que querem. Isso, 
Senadora Vanessa, está sob a nossa governabilidade. 
E me parece que essa medida cabe a nós, Parlamen-
tares, e cabe, obviamente, à Comissão Parlamentar 
de Inquérito que V. Exª preside. Cumprimento-a por, 
já nesta segunda-feira, vir a esta tribuna e se indignar, 
como nós todos estamos fazendo, cada vez que mais 
revelações vêm à tona sobre a atuação e a espionagem 
americana que fere frontalmente a nossa soberania. 
Mas, além disso, precisamos começar a ter gestos e 
ações a partir das agressões que estamos sofrendo.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Agradeço o aparte de V. Exª, 
mas, antes de conceder o aparte ao Senador Moka, 
quero dizer que outros Senadores já ocuparam a tri-
buna, Senador Randolfe, falando e tratando do mes-
mo assunto. O Senador que preside a nossa sessão, 
Senador Pedro Simon, fez um belo pronunciamento – 
infelizmente, não pude assistir a todo ele –, que sei vai 
exatamente em direção do que V. Exª levanta. 

Eu quero ser um pouco mais cautelosa. Isso não 
é muito comum no meu desempenho político, mas creio 
que a Petrobras deve, sim, juntamente com o Governo 
Federal, fazer uma análise profunda...

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/
PMDB – RS) – Senadora Vanessa, V. Exª me permite?

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Pois não.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maio-
ria/PMDB – RS) – O Senador Randolfe e eu não esta-
mos determinando que se faça a suspensão. Estamos 
dizendo que as condições que vemos levam absoluta-
mente... Se a Presidenta tem uma resposta garantida, 
se ela garantir que não há problema, se ela sabe que 
não há problema, o problema é dela. Agora, o que 
nós achamos, e a ela damos solidariedade, é que se 
ela entender que a situação é grave, fazer um leilão 
nessas condições é... Concorda V. Exª que o Gabrielli 
é quem teria o maior interesse em ver? Se ele pede 
para não fazer, é não fazer. Agora, entendo que esse 
é o pontapé inicial da Presidenta na reeleição. Nessa 
caminhada final, de atos, de voltar, esse é o grande 
passo dela. Eu estaria apaixonado também e V. Exª. 
É natural que ela esteja vendo isso com ansiedade. E, 
de repente, ficar no vazio, é duro. Agora, ela via ter que 
pensar e refletir. E os amigos dela terão de orientá-la 
nesse sentido. Agora, concordamos com V. Exª: nem 
V. Exª nem eu estamos dizendo o que ela tem de fa-
zer. Não somos técnicos. Estamos vendo o que está 
aparecendo aí, dentro de uma lógica racional. Agora, 
se ela garantir que não, tudo bem.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Eu concordo com essa li-
nha, Senadores. 

Acho que é muito mais do que uma questão polí-
tica, é uma questão de Estado. É o nosso futuro. Afinal 
de contas, é o maior leilão da maior atividade econô-
mica que tem o Brasil. Não é pouco coisa!

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maio-
ria/PMDB – RS) – Da história do mundo, em termos 
de petróleo.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-
verno/PCdoB – AM) – Exatamente, da história! Então, 
eu não tenho dúvida de que esse leilão só deve ocor-
rer se houve a extrema, absoluta, absoluta, absoluta 
certeza de que os dados de Libra não foram vazados.

Porque também tenho a informação de que os 
computadores para esse estudo são isolados da rede. 
Mas tem de haver a absoluta, absoluta, absoluta cer-
teza e garantia de que essas informações não foram 
acessadas por essa via da espionagem.

Concordo com V. Exªs. Vamos ouvir.
Senador Randolfe, quero concordar quando V. 

Exª diz, pois tenho ouvido muito por aí: “Mas que po-
der tem uma CPI? Que poder tem o Brasil? O Governo 
brasileiro vai fazer o quê? Declarar guerra contra os 
Estados Unidos?”.

É claro que não! Os Estados Unidos são parceiros 
econômicos do Brasil; os Estados Unidos são a maior 
potência mundial não econômica, mas bélica. Nós 
queremos romper com essa relação? É claro que não. 

Mas há providências internas a serem tomadas. Não 
há dúvida quanto a isso. Há muitas providências inter-
nas a serem tomadas, e não é também uma questão 
política, de governo A ou de governo B. É uma ques-
tão de Estado. Diante das dificuldades econômicas 
por que passa o Brasil, o que nós preferiríamos? Tem 
que colocar o dinheiro na educação, tem que colocar o 
dinheiro na saúde... Aí, a segurança cibernética fica lá, 
fica lá, fica lá... E não temos uma política! Não temos 
uma política de segurança da informação até agora, 
uma lei aprovada, uma lei estabelecida. Então, são 
essas providências que temos de tomar.

Os Estados Unidos têm leis. Eles legalizaram – 
desde o primeiro mandato de Obama, segundo eles 
– a espionagem e atenderam a um clamor do povo 
norte-americano, que já não suportava mais ser perma-
nentemente invadido, ter a sua privacidade quebrada 
sem autorização judicial, sem nada. Aprovaram uma 
lei – é o Ato Patriótico, como eles chamam. A lei diz o 
quê? Que, para o cidadão americano ser intercepta-
do, tem de haver decisão de um tribunal, mesmo que 
o cidadão não tenha direito a defesa – e é assim que 
acontece. Mas tem de haver decisão do tribunal. Po-
rém, se o cidadão não for americano, ele não precisa 
de tribunal, não precisa de nada. Precisa de uma ca-
netada: “Intercepte-se”, e acabou-se. Já está feito. E aí, 
entram no Brasil, entram nos países, fazem e desfazem.

Vamos agir tal como. Vamos agir tal como. O que 
eles fazem quando uma empresa mantém uma rela-
ção econômica com um país que não seja seu aliado? 
Botam a lei para funcionar: retaliação à empresa que 
fez aquela transação com a qual eles não concordam. 
O que a lei deles não prevê: retaliação. O que o Brasil 
faz quando, por exemplo, está comprovada a partici-
pação de uma empresa em atos ilegais? Nada. Não 
faz nada. Vamos fazer!

Eu estou lendo, estou ouvindo. Nós todos deve-
mos ler, ouvir, tudo que se propõe. Ontem – não me 
lembro exatamente de quem – surgiu uma proposta de 
que os BRICS criassem, no âmbito mundial, uma rede 
de internet. Os BRICS. Aliás, em reunião, os cinco pa-
íses emergentes – Brasil, China, África do Sul, Rússia 
e Índia – compararam as atividades de espionagem 
a atividades de terror, a atividades de terrorismo. Não 
sou eu que estou dizendo. Eles compararam, na reu-
nião dos BRICS. Então, as propostas estão vindo, e 
nós precisamos abraçá-las, Senadores, muito, porque 
este é o momento.

Acho que nós estamos diante... Vivemos na era 
da informatização, não há dúvida. Mas quando, em ou-
tro momento da nossa história, as notícias foram tão 
contundentes, os documentos foram tão reveladores 



61542 Terça-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013

como agora? Pelo grau que pode atingir esse tipo de 
espionagem.

E qual é a nossa preparação para isso? Qual 
é a preparação dos outros países? Porque nós não 
somos o único alvo, não. O Brasil é muito importante, 
porque é a sétima economia do mundo; temos um po-
sicionamento geopolítico que faz com que tenhamos 
a possibilidade de exercer uma liderança com vários 
outros países, sobretudo da América Latina e do Ca-
ribe. Então, é para isso.

Acho que, neste momento, temos de ter muita 
maturidade, muita responsabilidade, mas para fazer 
o que tem de ser feito, como diz o Senador Pedro Si-
mon, temos de fazer o dever de casa.

Senador Moka, com a benevolência do nosso 
Presidente, concedo o aparte a V. Exª.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – 
MS) – Serei muito rápido. Senadora Vanessa, acho que 
seria ingenuidade nossa e de qualquer país do mundo, 
no momento de uma globalização, com toda a inter-
net à disposição, e, daqui para frente, será cada vez 
mais... Será que, se esse jornalista, ou o agente, não 
tivesse vazado, nós saberíamos disso? Será que os 
outros países... Porque a informação que temos é de 
que há até uma parceria com a Grã-Bretanha. Então, 
imagino que isso, na verdade, é uma prática já, não 
é uma coisa específica dos Estados Unidos. Eles até 
dizem: “Nós fazemos melhor que os outros e, por isso, 
porque vazou, estamos sendo cobrados”. A CPI tem 
de se preocupar exatamente com isto: como fazer para 
montar um sistema – se isso é possível – no sentido 
de nos proteger. Agora, a cada dia que passa, a cada 
avanço que passa, as informações... A não ser que dei-
xem de estar em computador, deixem de estar como é 
hoje, tudo digitalizado. Eu diria que isso é muito difícil, 
daqui para frente, a não ser que se invista, realmente, 
maciçamente, em sistemas que tenham esse tipo de 
proteção. E a proteção tem que ser muito bem feita, 
porque, a cada dia que passa, temos informações de 
que hackers invadem sistemas, e, em princípio, sis-
temas que deveriam ter uma proteção muito grande. 
Agora, imagina a CIA ou alguma agência de inteligência 
norte-americana ou mesmo da Grã-Bretanha... Então, 
acredito que a CPI – V. Exª está na Presidência, mas 
o foco V. Exª acabou dizendo – não é no sentido de 
cobrar dos Estados Unidos ou achar que o resultado 
vai ser esse. Não. É no sentido de dotar o País de um 
sistema que invista aqui no Brasil, no sentido de nos 
proteger. Agora, achar que essa coletânea de informa-
ções, sobretudo na área empresarial, não está sendo 
feita, é um pouco de ingenuidade do Governo brasileiro. 
Neste momento, não só o Brasil como todo e qualquer 
país – não só os Estados Unidos –, onde for possível 

obter informações, não tenho a menor dúvida, todos 
os países que dominam essa técnica são capazes de 
extrair esse tipo de informações. Neste momento, estão 
fazendo, e continuarão a fazer, Senadora Vanessa. Te-
mos que nos preparar e arrumar um sistema capaz de 
nos proteger o máximo possível, se isso é realmente 
possível. Espero estar sendo claro no meu raciocínio.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Perfeitamente. Agradeço o 
aparte e o incorporo ao meu pronunciamento.

Concordo com V. Exª. O que precisamos fazer é 
isso, Senador. E também acho que chegou a hora, fica 
cada dia mais claro, de mudanças em paradigmas das 
relações internacionais. A internet tem sede na Cali-
fórnia, nos Estados Unidos; a empresa que gerencia 
a internet no mundo é dos Estados Unidos. Não pode! 
Todos os países, inclusive o Brasil, há muito tempo, 
diante de organismos internacionais, pleiteiam uma 
governança multilateral. Quem sabe, todas essas di-
vulgações não façam com que isso se acelere. É pre-
ciso haver regras internacionais, sim. Tem de haver. A 
Presidenta Dilma já disse que vai colocar essa questão 
nas próximas reuniões internacionais que forem rea-
lizadas. Não só ela, mas os países do BRICS reagi-
ram de forma contundente. É óbvio que uma posição 
nossa, aqui, fortalece, porque mostra que não é uma 
questão de situação e de oposição, é uma questão de 
Brasil, Senador Taques, de empresas, de gente bra-
sileira. E não basta pedir desculpas, tem que mudar 
a forma de agir.

Concedo o aparte a S. Exª, Senador Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT 

– MT) – Senadora Vanessa, parabéns pela sua fala, 
vim ouvindo pela Rádio Senado. E é uma ingenuida-
de, uma infantilidade, algo pueril, juvenil, entender 
que, entre os países, um não espione o outro. Desde 
que existe a diplomacia. Aliás, a diplomacia surge no 
sentido de espionagem. Espionagem existe, sim. Nós 
seríamos aqui ingênuos, abilolados, se entendêsse-
mos que outros países não nos espionam, por vários 
motivos. Hoje, sobretudo, depois do término da Guer-
ra Fria, mais em razão dos aspectos econômicos, 
dos aspectos empresariais, comerciais, a questão do 
pré-sal, a questão da compra de aeronaves. Esse é 
um ponto. Contudo, cabe à República Federativa do 
Brasil e à Comissão Parlamentar de Inquérito, que 
V. Exa preside e da qual faço parte, não querer ouvir 
Barack Obama. Não é isso. Nós não queremos ouvir 
Barack Obama. Nós não somos idiotas a esse ponto, 
de não entender de soberania, mas temos que traba-
lhar para que a República Federativa do Brasil possua 
instrumentos de contraespionagem. Isso é possível. 
E na busca de uma governança internacional na rede 
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mundial de computadores. Não é possível o contro-
le da rede mundial de computadores. Seria mais ou 
menos como controlar o ar. Isso não é possível, mas 
nós temos que nos preocupar com a nossa casinha. 
A nossa casinha é buscar instrumentos que evitem e 
impeçam, no limite, ao menos se isso for possível, a 
espionagem de outros Estados. E sempre lembrando: 
as pessoas têm amigos, e os Estados – no sentido 
técnico-jurídico do termo –, os países têm interesses, 
sobretudo comerciais. Não adianta nós entendermos 
que, quando o Presidente Barack Obama cumprimenta 
a Presidente Dilma e, quando a Presidente Dilma cum-
primenta outros chefes de Estado, há amizade. Quem 
tem amigos são as pessoas. Os países têm interesses, 
sobretudo interesses comerciais; hoje, o que move 
essas relações. Espionagem sempre existiu, existe e 
sempre existirá. Cabe a um Estado que se diz sobera-
no, a um Estado que se diz independente, a um Estado 
cuja Constituição estabelece, no art. 4º, nas relações 
internacionais, a independência nacional, e, no art. 1º, 
a soberania, buscar instrumentos para evitar que isso 
ocorra. Sem infantilidades, porque infantilidade é bom 
numa fase da nossa vida. 

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-
verno/PCdoB – AM) – Eu também agradeço o aparte. 
Quero dizer que V. Exa, como Vice-Presidente da Co-
missão, sem dúvida, dará uma grande contribuição. 
Não tenho dúvida alguma, não só na parte investi-
gativa, que é a formação de V. Exa, mas também nas 
saídas, naquilo que nós temos que apresentar como 
proposições importantes. 

Não vamos nos esquecer de que essas intercep-
tações não ocorrem via internet, não. Elas ocorrem 
também via telecomunicações. E isso é muito grave, 
muito grave. Precisamos saber se, no Brasil, existem 
empresas que colaboram, que cedem, porque, pelo 
que tudo indica, pelas pessoas que já ouvimos, tem 
de haver, nesses casos de telecomunicações, parceria.

Essas informações...
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT 

– MT) – Permita-me?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 

Governo/PCdoB – AM) – Pois não, Senador.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT 

– MT) – O assunto é palpitoso. Toda espécie de co-
municação, toda espécie de interlocução entre dois 
viventes é passível de interceptação. Se você quiser 
dizer algo que não deva ser ouvido em público, faço-o 
pessoalmente, sempre lembrando que segredo com 
mais de um só matando o outro, não é? Não existe 
segredo, notadamente em assuntos públicos, haja 
vista a internet, as formas de comunicação. O que as 
pessoas têm a dizer em público, digam-no ao telefone.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Senador.

Enfim, penso que nós estamos diante de um as-
sunto extremamente delicado. Não só o Parlamento, 
mas o Brasil, como Nação, e o mundo têm claro aqui-
lo que todos dizem. Acabamos de ouvir aqui o que já 
sabíamos, mas não podemos aceitar. Não é porque 
existe que está correto; de jeito nenhum. Não é porque 
existe que está correto. Pelo contrário. Eu acho que 
devemos estabelecer regras para evitarmos ao máxi-
mo que haja esse descompasso, esse favorecimento 
cada vez maior àqueles que são ricos, enquanto os 
que disponibilizam de menos recursos e, portanto, 
menos condições tecnológicas continuem sendo alvo 
desses absurdos que não só o nosso País, a nossa 
gente, mas também as empresas, como a Petrobras, 
vêm sendo vítimas.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/

PMDB – RS) – Muito obrigado, Srª Senadora. A infor-
mação que eu tenho é que ainda dá tempo de a se-
nhora chegar à solenidade, se for ligeirinho ao Palácio.

Senador Alvaro Dias, o senhor com a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Pedro Simon, Srs. Senado-
res, embora o tema abordado até este momento seja 
da maior importância, pretendo mudar o foco.

Recebi hoje um comunicado da Justiça Federal 
do Rio de Janeiro, dando conta de que a interpelação 
judicial que promovi contra Fernando Cavendish foi 
arquivada. Eu creio que ainda se lembram de que o 
Sr. Fernando Cavendish, em matéria da revista Veja, 
denunciou o Congresso Nacional e, em determinado 
momento, afirmou que é possível comprar um Senador 
por R$6 milhões. E nós, exatamente porque não citou 
nomes, o interpelamos judicialmente.

E o que recebo é inusitado: afirmar-se que o Sr. 
Fernando Cavendish não foi encontrado e, por isso, a 
interpelação judicial foi arquivada. Ora...

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maio-
ria/PMDB – RS) – É debochar da gente.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – 
PR) – É deboche Senador Pedro Simon.

Ou nós estamos tão despreparados para a função 
judicial? Como não se encontra o Fernando Cavendish 
se ele esteve aqui na CPI do Cachoeira, depondo? Era 
fácil o oficial de Justiça vir até a CPI e intimá-lo dian-
te das câmeras, inclusive, de TV. Ou será que, no Rio 
de Janeiro, o Sr. Cavendish usa aquela máscara que 
usam os vândalos nas manifestações públicas efetua-
das para protestar contra a situação vigente no País?
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É incrível! Se não encontram o Sr. Fernando Ca-
vendish, que é um homem da elite carioca...

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maio-
ria/PMDB – RS) – O senhor me desculpe, mas eu não 
estou entendendo. Foi arquivada a ação...

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – 
PR) – É uma interpelação judicial que eu promovi...

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maio-
ria/PMDB – RS) – Mas o processo geral dele ainda 
está em discussão?

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – 
PR) – Não. Essa ação foi arquivada exatamente por-
que ele não foi encontrado. Poderiam encontrar outra 
justificativa, menos essa. Essa subestima a inteligên-
cia de todos nós. O Sr. Fernando Cavendish poderia 
ser intimado, inclusive, através de edital publicado na 
imprensa do Rio de Janeiro. Na verdade, não se de-
sejou dar prosseguimento a essa interpelação judicial.

O Senador Pedro Simon acompanhou a sabatina 
do Dr. Rodrigo Janot quando nós fizemos um apelo, e 
outros Senadores da mesma forma, para que o Minis-
tério Público desse prosseguimento às investigações 
que estimularam a instalação da CPI do Cachoeira, 
porque a parte essencial, que é a investigação dos 
desvios do dinheiro público, especialmente através 
da empresa Delta do Sr. Fernando Cavendish, ainda 
não aconteceu. A Polícia Federal investigou Goiás, o 
envolvimento do Sr. Carlos Cachoeira com o crime no 
Estado de Goiás e não extrapolou as fronteiras, no que 
diz respeito à corrupção na Administração Pública, o 
envolvimento de Governo da União, Governos estadu-
ais, Governos municipais, num gigantesco esquema 
de desvios de recursos públicos, tendo à frente a em-
presa Delta, com coadjuvantes espalhadas em vários 
pontos do País. Monumental esquema de corrupção; 
ficamos assustados com a grandiosidade desse es-
quema de corrupção.

Encaminhamos relatório paralelo ao da CPI ao 
Ministério Público Federal com aquilo que poderíamos 
chamar o caminho das pedras para uma investigação 
de profundidade. Indicamos, através do cruzamento 
efetuado por técnico qualificado desta Casa, o passeio 
do dinheiro desde os cofres públicos até a empresa 
Delta e as coadjuvantes, quase sempre empresas la-
ranjas, constituídas apenas para lavagem de dinhei-
ro, ocultação de patrimônio, enfim, a consumação do 
desvio do dinheiro público, a fim de que chegasse até 
os beneficiários finais.

Esse esquema de corrupção está desenhado. É 
claro que o Ministério Público precisará de um verda-
deiro mutirão – é um esquema ampliado, gigantesco 
–para chegar às conclusões sobre os responsáveis por 
esse monumental esquema de corrupção. E esperamos 

que, em razão do que o Senado Federal encaminhou – 
o relatório oficial, que foi pífio, mas também relatórios 
paralelos –, se não com a chancela oficial da maioria 
da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas sim com o 
esforço individual ou partidário, com material de prova 
suficiente com indícios significativos, essa investiga-
ção tenha prosseguimento; é importante que ela tenha 
prosseguimento.

Nós estamos nesta Casa há bom tempo, tanto 
o Senador Pedro Simon quanto eu – o Senador Pe-
dro Taques é mais recente –, mas confesso que não 
vi nada igual em matéria de valores e de envolvimen-
to de agentes públicos e privados. Desde que eu me 
encontro no Senado, participando inclusive de várias 
CPIs, não vi nada semelhante a esse esquema de cor-
rupção, que ainda não foi devassado. Essa devassa 
precisa ser realizada.

Ainda hoje, a imprensa divulga a devassa que 
a Polícia Federal realizou no Ministério do Trabalho, 
prendendo vários agentes públicos que se envolve-
ram num esquema de corrupção naquela Pasta. Eu 
me lembro bem. Àquela época, tentamos instalar a 
CPI da Corrupção no Senado Federal e fomos impe-
didos pela maioria do Governo. O Governo desejava 
manter a sujeira debaixo do tapete. A Polícia Federal, 
mais uma vez, cumpre o seu papel e promove essa 
devassa, revelando um desvio milionário de recursos 
públicos através do Ministério do Trabalho.

Nós esperamos que – esta é uma tarefa maior 
– seja feita a devassa desse escândalo de corrupção 
da empresa Delta, em aliança com Cachoeira e várias 
empresas, empresas constituídas apenas para com-
por essa engrenagem criminosa. É uma tarefa difícil 
de que deve se incumbir o Ministério Público, e nós 
esperamos que agora, com o ânimo de quem inicia, 
o Procurador Rodrigo Janot, que provavelmente será 
aprovado por este Plenário amanhã, possa liderar esse 
processo investigatório, para que o País possa conhe-
cer, conhecer em profundidade, os meandros dessa 
corrupção gigantesca a partir da empresa Delta, com 
os laços que solidificou com os Governos, tanto da 
União quanto de Estados e de Municípios.

Mas, Sr. Presidente, quero também registrar nes-
te dia o encontro que tive há pouco com os conse-
lheiros federais da Ordem dos Advogados do Brasil, 
que aprovaram pela manhã uma moção de apoio – e 
aprovaram por unanimidade – à PEC que o Senado 
Federal aprovou e que se encontra na Câmara dos 
Deputados, instituindo voto aberto nos casos de cas-
sação de mandato parlamentar.

Essa proposta está em análise na Comissão 
Especial. Já transcorreram algumas sessões – regi-
mentalmente, exige-se o transcurso de sessões para a 
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apresentação de emendas –, e esse prazo regimental 
se esgota na próxima quarta-feira. Portanto, depois de 
amanhã, o Relator, Deputado Vanderlei Macris, pode-
rá já oferecer o seu parecer favorável a essa propos-
ta, e ela estará habilitada a ser votada no plenário da 
Câmara dos Deputados na próxima quarta-feira. Se 
houver vontade política, essa proposta de emenda 
à Constituição, já aprovada pelo Senado, poderá ser 
votada na próxima quarta-feira na Câmara dos Depu-
tados e promulgada em seguida. Teríamos, assim, um 
instrumento legal para que, já na próxima votação de 
cassação de mandato parlamentar, o voto se trans-
formasse em aberto, acabando com essa covardia 
do anonimato, da traição, que possibilita, inclusive, a 
farsa do discurso, contrariando a prática, e obrigará 
que alguém que queira ser cúmplice de criminosos e 
de prisioneiros mostre a cara ao País através do voto 
aberto. Se houver vontade política da Câmara dos 
Deputados, essa proposta poderá ser votada já na 
próxima semana, sem excluir o debate, sem anular o 
debate que pode ser travado no Senado Federal em 
relação à PEC aprovada pela Câmara dos Deputados 
recentemente e que ampliou a abertura do voto para 
outras deliberações, inclusive, referentes a vetos e à 
nomeação de autoridades para os tribunais superiores, 
para a Procuradoria da República e para embaixadas 
do Brasil no exterior.

Esse é um debate que devemos travar, sim, no 
Senado Federal. A aprovação da outra não exclui essa. 

A aprovação da outra é celeridade, é objetivi-
dade, é pragmatismo e é, sobretudo, retirar a eiva da 
suspeição que pesa sobre a Câmara dos Deputados, 
de estar tentando protelar a aprovação dessa matéria 
em nome da proteção a mensaleiros que, brevemente, 
estarão sentados no banco dos réus do Conselho de 
Ética da Câmara dos Deputados, com seus mandatos 
parlamentares em jogo.

Eu não quero acreditar que seja essa a estraté-
gia, Senador Pedro Simon, da Câmara, uma estratégia 
de proteção dos mensaleiros – ganhar tempo, protelar, 
para que eles possam ser julgados pelos parlamenta-
res através do voto secreto. Nós não queremos que se 
repita o episódio desastrado dos últimos dias, em que 
parlamentares absolveram o presidiário, numa tragédia 
que colocou no chão a imagem do Congresso Nacional, 
pisoteada por parlamentares que deveriam respeitar as 
aspirações do povo brasileiro, e não o fizeram.

Portanto, nós imaginamos que podemos, sim, 
aguardar, e vamos desejar ardorosamente que a Câ-
mara proceda dessa forma, eliminando qualquer possi-
bilidade de suspeição em relação à postura adotada ao 
encaminhar ao Senado Federal uma proposta ampla, 
em vez de dar prioridade à outra, que teria certamen-

te maior celeridade. Mas ainda há tempo para essa 
celeridade, para essa deliberação.

Para concluir, Sr. Presidente, quero apenas re-
gistrar que, nessa reunião da Ordem dos Advogados 
do Brasil, coloquei que seria uma bandeira essencial 
para este momento a Ordem assumir o combate de 
frente do sistema vigente no Brasil, que é esse siste-
ma promíscuo que estabelece essa relação desonesta 
do Poder Executivo especialmente com o Legislativo, 
com partidos políticos e políticos de modo geral, com 
a instalação do balcão de negócios, que estabelece a 
picaretagem política permanente, através da barganha, 
cooptação, loteamento de cargos, aparelhamento do 
Estado, esgotamento da energia financeira do Poder 
Público, incapacidade de investir em setores funda-
mentais como saúde, educação, segurança pública, 
etc., em razão desse sistema que é a matriz de gover-
nos corruptos, incompetentes, fábrica de escândalos.

Eu vou repetir incansavelmente, até porque é 
preciso que isso ocorra. A classe política precisa as-
sumir de frente essa realidade. Nós não podemos nos 
conformar com essa tese de que o balcão existe em 
nome da governabilidade, que ele é imprescindível. 
Seria como aceitarmos a corrupção como imprescin-
dível, inevitável.

Nós estamos destruindo esperanças. O Brasil 
está patinando economicamente, há desvios monu-
mentais em recursos públicos. Uns avaliam US$80 
bilhões por ano; a Federação das Indústrias de São 
Paulo avalia prejuízos de R$500 bilhões por ano com 
a incompetência administrativa e com a corrupção. 
Consequência! Isso tudo é consequência. A causa é 
o modelo. A causa é o sistema que foi assimilado su-
prapartidariamente e foi transplantado para Estados 
e para Municípios.

Nós estamos, ao longo do tempo, engordando 
as estruturas administrativas, estabelecendo parale-
lismos desnecessários, ações superpostas, gastan-
do exageradamente os recursos oriundos do imposto 
pago com sacrifício pelo povo brasileiro, gastando em 
custeio – as chamadas despesas correntes. E esse 
sistema estabelece a corrupção, de um lado – portas 
abertas para a corrupção –, porque a barganha polí-
tica impõe um esquema corrupto; e, de outro lado, a 
incompetência administrativa, a desqualificação dos 
quadros técnicos; por exemplo, quando se fala em 
espionagem na Petrobras.

A Petrobras é caixa preta. Eu não sei se essa es-
pionagem é capaz de revelar as mazelas administrativas 
da Petrobras. Nós é que iríamos espionar a Petrobras, 
através de uma CPI para revelar as falcatruas existen-
tes, os escândalos de corrupção. Até hoje não os re-
velamos. A oposição protocolou 19 representações na 
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Procuradoria-Geral da República. Só num escândalo, 
o último, o prejuízo foi de mais de US$1 bilhão, nessa 
negociata de Pasadena, no Texas.

Será que os Estados Unidos espionaram a corrup-
ção da Petrobras? Nós não conseguimos espioná-la, 
com CPI, com requerimentos, com apelos. O Tribunal 
de Contas se queixa de que a Petrobras não permi-
te acesso a documentos, a informações, à realidade 
administrativa da empresa. Mas a Petrobras é vítima 
desse sistema que estamos condenando. A Petrobras 
é vítima do sistema que criou o mensalão, que deu 
origem ao mensalão.

O mensalão é um instrumento emblemático desse 
sistema. O mensalão, condenado pelo Supremo. Men-
saleiros, provavelmente, presos. Mas o sistema vivo, 
presente na vida brasileira, afetando a Petrobras, gran-
des empresas públicas, empresas estatais, tomando 
conta da administração direta, desgovernando o Brasil, 
promovendo a corrupção desenfreada.

Eu concedo um aparte ao Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT 

– MT) – Senador Alvaro, a espionagem democrática 
recebe o nome de transparência. Quantas vezes nós 
já buscamos informações da Petrobras e só sabemos 
dessas informações pela imprensa? Eu penso que 
cada Senador, cada Deputado, cada parlamentar te-
nha na sua função constitucional a espionagem. Aliás, 
a Constituição da República, no art. 53, §6º, determi-
na que, se uma pessoa passa uma informação para 
um parlamentar, esse parlamentar não tem o dever 
de fornecer a sua fonte, como o jornalista. Portanto, a 
transparência na Petrobras é que é necessária. Qual 
foi o prejuízo da Petrobras nos últimos tempos? Muitas 
vezes, os Estados Unidos estejam em busca de aquila-
tar não os campos de petróleo, mas os prejuízos que a 
Petrobras sofreu nos últimos tempos. Agora, acreditar 
que um país como os Estados Unidos não espione é 
ser criança. É acreditar que coelho bota ovo de Pás-
coa, não é, Senador?

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – 
PR) – É verdade.

O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT 
– MT) – Qualquer país sério busca informações a res-
peito de outros, mesmo dos seus aliados. Cabe a nós, 
cabe à República Federativa do Brasil buscar um siste-
ma de contrainformação, de contrainteligência. Aliás, a 
Abin serve para isso. Mas, ao que consta, a Abin está 
encostada. Nós precisamos que a Abin exercite a sua 
função legal. E o Senado, o Senado da República tem 
grande atribuição nesse sistema porque aqui, no Se-
nado, existe uma comissão para isso, e essa comissão 
precisa funcionar.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) 
– Senador Pedro Taques, V. Exª tem razão. Se esse 
é o nome, espionagem, vamos acatá-lo como nome, 
mas é uma realidade a existência da busca de infor-
mações sigilosas por todos os governos, inclusive o 
nosso, o brasileiro. 

Se essa espionagem que alegam ter havido em 
relação à Petrobras foi uma espionagem criminosa, 
é preciso provar. Se há provas, ótimo! É muito serio, 
é muito grave, é uma afronta, e nós temos que ver o 
nosso Governo adotando as providências mais rigo-
rosas possíveis. Mas, se a Presidente Dilma não anu-
lar esse leilão anunciado para brevemente, ela estará 
atestando que não houve espionagem criminosa, não 
houve espionagem criminosa. Ou a Presidente Dilma 
cancela, suspende esse leilão, ou estará oferecendo 
um diploma de boa conduta aos norte-americanos em 
relação a essa questão da espionagem. 

Sr. Presidente, eu agradeço a concessão do tem-
po. Muito obrigado. 

E nós, certamente, teremos a oportunidade de 
debater esse sistema vigente no Brasil, que tive a feliz 
possibilidade hoje, junto aos conselheiros federais da 
OAB, oriundos de todos os Estados brasileiros, de co-
locar como a questão crucial para o futuro da Nação, 
porque nós não acreditamos que o Brasil alcançará 
índices de desenvolvimento compatíveis com as suas 
potencialidades e a sua grandeza se preservar esse 
sistema corrupto vigente. E coloquei, Senador Suplicy, 
como uma bandeira excepcional para que a Ordem 
dos Advogados do Brasil possa empalmar doravante.

Muito obrigado a V. Exª.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr. 
Pedro Simon deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 
Apoio Governo/PT – SP) – (Fora do microfone) Obri-
gado, Senador Alvaro Dias. 

Já o Senador Pedro Simon, aqui, havia coloca-
do a importância de o Congresso Nacional, o Senado, 
examinar, com a devida atenção, o caso da apuração 
dos fatos com respeito ao fato de a Petrobras ter sido 
espionada pela Agência de Segurança Nacional dos 
Estados Unidos. Eu acredito que será importante que...

Já havia o Senador Pedro Simon comentado 
essa denúncia, feita pelo Sr. Edward Snowden e pelo 
jornalista norte-americano sobre como a Agência de 
Segurança Nacional dos Estados Unidos havia reali-
zado espionagem sobre as operações da Petrobras, 
e é muito importante que nós venhamos, no Senado, 
a nos debruçar sobre isso.
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Tem a palavra o Senador Randolfe Rodrigues, 
pelo PSOL do Amapá, Líder do PSOL no Senado.

O microfone havia caído.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 

Governo/PSOL – AP. Como Líder. Sem revisão do ora-
dor.) – Caríssimo Presidente Senador Eduardo Suplicy, 
obviamente, venho à tribuna continuar, na linha dos 
colegas que me antecederam, a tratar dos notórios 
acontecimentos, das revelações de ontem feitas pelo 
programa Fantástico da Rede Globo, através de dados 
revelados pelo Sr. Snowden, transferidos através de 
reportagem e pesquisa do jornalista Glenn Greenwald, 
transmitidos ontem, ineditamente, em uma série de 
reportagens, inicialmente feitas pelo jornal O Globo e 
ontem no programa Fantástico da Rede Globo.

Os dados de ontem dão continuação ao estar-
recimento com aquilo de que nós temos sido vítimas, 
demonstram a extensão da espionagem americana 
sobre o nosso País.

Na semana passada, as revelações davam conta 
de que a própria Presidenta da República havia sido 
espionada. E não só a Presidenta, como seus princi-
pais assessores. Ontem, a reportagem fundamentada 
do Fantástico trouxe algo que já era de desconfiança 
nossa. Obviamente, quando a primeira revelação so-
bre esses fatos ocorre, feita por reportagem do jornal 
O Globo de junho deste ano, nos traz uma primeira 
constatação.

Qual o interesse que a NSA, a agência de in-
teligência norte-americana, tinha em investigar um 
país que tem mais de dois séculos de tradição de 
independência e não tem nenhum tipo de relação 
com atividades terroristas? Se o intuito, o interesse 
da espionagem americana é proteger os cidadãos 
americanos de atividades terroristas, de Estados que 
protegem atividades terroristas, de organizações ter-
roristas, a primeira questão que vem à tona é: qual é 
o interesse em espionar o Brasil? Um país que, desde 
a sua independência, desde a sua República, não tem 
nenhum tipo de tradição, de relação com algum tipo 
de organização ou Estado que tenha tradição desse 
tipo? Um país que, tradicionalmente, ao longo da sua 
história, sempre manteve uma relação cordial com 
os Estados Unidos. Obviamente, vem uma conclusão 
em decorrência disso, o interesse na espionagem em 
relação ao nosso país não tem nada de interesse, e 
isso é apontado nos dados da NSA, que nos são re-
velados pelo Sr. Snowden, os interesses da NSA em 
Estados estrangeiros são em atividades terroristas, 
em atividades políticas, em atividades militares e em 
atividades econômicas.

Obviamente, não há nenhum interesse terrorista 
em relação ao nosso País e não há nenhum interesse 

militar em relação ao nosso País. Obviamente que o 
interesse político em relação ao nosso País e ao con-
tinente latino-americano existe já há algum tempo, 
desde a Guerra Fria, porque a localização geopolíti-
ca da potência americana compreende o continente 
latino-americano dentro da geopolítica de influência 
estadunidense. Obviamente que o principal interesse 
em acessar os dados e as informações brasileiras é, 
em especial, o interesse econômico. 

Claro que no decorrer de todas as revelações que 
temos tido desde as primeiras reportagens do jornal O 
Globo, desde os primeiros documentos revelados pelo 
Sr. Glenn Greenwald, desde os primeiros acontecimen-
tos e eventos que passam, desde a prisão, a detenção 
arbitrária do companheiro do Sr. Glenn Greenwald, na 
Grã-Bretanha, passando pelas revelações de documen-
tos, inclusive na vinda do Sr. Glenn Greenwald aqui, à 
Comissão de Relações Exteriores do Senado, e nas 
últimas duas reportagens da Rede Globo, do programa 
Fantástico, começa a ficar claro qual era o interesse 
norte-americano, Senador Pedro Taques.

Os documentos que temos visto revelam que, 
além de Governo e de diplomatas, os americanos têm 
interesse em espionar companhias aéreas, companhias 
de energia e organizações financeiras. 

É dito textualmente nos documentos da NSA que 
50% a 80% do que a NSA consegue coletar nas redes 
privadas de tráfego de dados, 50% a 80% de tudo que 
é coletado nas redes privadas por parte da agência, 
são importantes para esta agência de espionagem 
norte-americana.

O Presidente Obama e seus diplomatas, a im-
prensa americana, inglesa e de outros países, tentam 
justificar essa espionagem, como já disse, em nome do 
combate ao terrorismo. O próprio Presidente americano 
disse que espiona o mundo para melhor conhecê-lo.

Cada brasileiro sabe que ter acesso à tecnologia 
é primordial para ser poderoso, seja em tempos remo-
tos, seja, principalmente, no mundo atual. A pergunta 
inevitável é: que ações terroristas estariam infiltradas 
na Petrobras, em sua rede privada? Que ações ter-
roristas estariam infiltradas nos computadores, nas 
pesquisas e na tecnologia de extração de petróleo em 
águas profundas da nossa empresa, que é a quarta 
empresa petrolífera do Planeta? 

Logo após as revelações de espionagem, al-
guns ministros foram convocados por esta Casa. Nas 
audiências realizadas, fiz questão de lembrar que o 
relatório europeu de 2001 detectou que o sistema de 
espionagem denominado Echelon foi usado pelos Es-
tados Unidos para colaborar com a empresa americana 
Raytheon, por ocasião da disputa lançada pelo Governo 
brasileiro por serviços e equipamentos para o Sistema 
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de Vigilância da Amazônia, o Sivam. Os americanos, 
obviamente, venceram a disputa. 

Então, vejam, meus senhores, minhas senhoras: 
logo no começo dessa década, nos primeiros anos 
deste século, existia claramente um compartilhamento 
dos dados, que eram buscados pela CIA e pela NSA 
com as empresas privadas norte-americanas para 
que as empresas privadas norte-americanas fossem 
beneficiadas das concorrências realizadas por gover-
nos estrangeiros. O caso do Sivam é o mais notável 
neste sentido.

Diante desses fatos, mesmo antes de terem ocorri-
do, mesmo antes das revelações de ontem, do programa 
Fantástico, da Rede Globo, existia uma pergunta ine-
vitável, óbvio: Se nós não temos atividades terroristas, 
se nós temos uma relação cordial com o governo dos 
Estados Unidos da América, se não existe de nossa 
parte ameaça militar ao governo norte-americano, qual 
o interesse em nos espionar?

Fica latente que o único interesse é econômico. 
Obviamente, a primeira pergunta que fiz aos ministros, 
quando estiveram aqui na Comissão de Relações Ex-
teriores, ao Ministro Celso Amorim, ao Ministro-Chefe 
da Segurança Institucional da Presidência da Repú-
blica e ao então Ministro das Relações Exteriores An-
tonio Patriota, era qual a garantia que tínhamos, se 
tínhamos alguma garantia do risco de vazamento de 
informações estratégicas do futuro leilão do campo 
de Libra, marcado para o próximo dia 10 de outubro.

De tudo que pode haver sobre espionagem, da 
espionagem que houve sobre a Presidente da Repúbli-
ca, da espionagem que houve sobre os assessores da 
Presidente da República, essas com todo o respeito, 
são informações que menos interessam a essa altura.

O que interessa a nós brasileiros, o que interessa 
ao Estado brasileiro, o que interessa ao povo brasileiro 
é saber quais informações que os americanos, que a 
NSA americana teve sobre a Petrobras e sobre o leilão 
do campo de Libra. Foi isso que perguntei ao Ministro 
Celso Amorim e ao Ministro Antonio Patriota quando 
os convocamos aqui, quando das primeiras revelações 
do Sr. Glenn Greenwald, quando das revelações dos 
primeiros documentos do Sr. Snowden. Faço questão 
aqui de trazer a pergunta que fizemos e a resposta do 
Ministro Celso Amorim naquela ocasião.

A pergunta que fiz: Essas informações dão conta 
de outra questão, da vulnerabilidade das nossas infor-
mações diante da NSA? Faço, inclusive ao General José 
Elito, ao Ministro Celso Amorim, ao Ministro Patriota, 
por exemplo: qual a garantia que nós temos, se não 
temos garantia nenhuma, se temos vulnerabilidade nas 
nossas empresas, nas nossas informações estratégi-
cas? Qual a garantia que nós temos? Que informações 

estratégicas como, por exemplo, a do próximo leilão 
do pré-sal, previsto para outubro, riqueza estratégica 
nossa para o futuro? Essas informações não estão 
vulneráveis? Não estão vulnerabilizadas para empre-
sas norte-americanas? Qual a segurança que temos 
para o próximo leilão? É a pergunta que faço, foi feita 
há duas semanas ao General José Elito, ao Ministro 
Celso Amorim, ao Ministro Antonio Patriota. O General 
José Elito não respondeu. O Ministro Patriota, o en-
tão Ministro das Relações Exteriores, não respondeu.

O Ministro Celso Amorim, respondeu o seguinte: 
Senador Randolfe Rodrigues, em primeiro lugar, 

obrigado pelas palavras; em segundo lugar, queria dizer 
que a questão que V. Exª levantou é muito pertinente. 
Quero dizer lendo informações que inclusive estão dis-
poníveis até na Internet sobre esses programas; eles 
sim visam também a informações econômicas, eles 
visam a obter informações sobre contratos aparen-
temente. Não tenho nenhuma informação reservada 
que diga isso, as próprias informações disponíveis na 
Internet demonstram isso. Eu queria só reiterar – con-
tinua o Ministro –, algo que eu disse no início, nem o 
Brasil, o nosso Centro Cibernético, nem nenhum outro 
país têm capacidade de proteger de maneira absoluta 
todas as informações. Eu acho que o exemplo que V. 
Exª mencionou... Bem uma rápida divergência, nós não 
temos acesso às informações estratégicas sobre as re-
servas de pré-sal americanas. Nós não temos acesso, 
a nossa Petrobras, que eu saiba, não tem acesso às 
informações estratégicas sobre reservas de petróleo 
americanas ou de outra nação.

O que me foi dito então é que não temos garantia 
de que eles não podem ter acesso às nossas informa-
ções estratégicas. Ou seja, nós não temos acesso às 
informações deles e eles podem ter acesso às nossas 
informações.

Continua o Ministro:
Nem talvez de espionar tudo, se bem que o tal 

programa que mencionei aqui tinha essa ambição, 
mas de qualquer maneira não há essa possibilidade. 

Eu acho que o que nós temos... Acho que isso 
cabe muito ao gabinete de segurança institucional, 
por isso não vou entrar, difundir uma consciência e a 
necessidade de proteger a informação pelos meios de 
que nós podemos dispor. Criptografia... Que alguém já 
perguntou se ela era absoluta? É difícil dizer, mas você 
vai criando dificuldades para que isso exista. Compor-
tamentos que garantam menor vazamento desse tipo 
de informação, por exemplo, sobre esse tema que V. 
Exª mencionou do leilão do pré-sal.

Eu quero dizer que, mesmo num cenário ideal, 
mesmo que o nosso centro de defesa cibernética ve-
nha a se desenvolver muito, ele não vai ter condição 
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de criar um escudo sobre todas as informações do 
Brasil. Essa foi a resposta do Ministro Celso Amorim, 
pessoa por quem tenho profundo respeito e considero 
pessoa adequada para o posto que ocupa no Ministério 
da Defesa, mas foi a resposta clara sobre a fragilidade 
que existe, sobre as informações relativas ao nosso 
pré-sal e sobre o leilão do campo de Libra.

Óbvio está que, mais cedo ou mais tarde – não 
tenho nenhum dom de profeta para ter feito essa per-
gunta, não tenho nenhum dom, não tenho nenhuma 
vocação –, parece que qualquer lógica dedutiva suge-
riria que... Qual era o interesse norte-americano em 
espionar o Brasil?

Quando fiz essa pergunta há duas semanas, repi-
to, não tenho nenhum dom profético, Senador Eduardo 
Suplicy, estava óbvio e patente que o interesse da NSA 
americana aqui era claramente econômico. Ontem a 
reportagem do Fantástico só veio a concretizar o que 
nós já suspeitávamos.

Portanto, Senador Suplicy, meus senhores e mi-
nhas senhoras, todos os alertas foram feitos e estava 
patente, o próprio Ministro nos disse, da fragilidade que 
havia sobre as informações relativas ao nosso pré-sal. 
Mesmo assim, o Governo brasileiro insistiu em lançar 
um edital para licitação do campo do petróleo da área 
do pré-sal, mesmo o Estado brasileiro à mercê de es-
pionagem de uma potência internacional.

O edital de licitação do pré-sal foi lançado. Mas 
é mais do que isso. Segundo a ANP, as recentes des-
cobertas no campo de Libra, mostram um volume de 
óleo, de gás existente em uma região, esperado de 26 
bilhões a 42 bilhões de barris. Com uma recuperação 
estimada em 30% do volume total, a perspectiva é que 
Libra seja capaz de produzir de 8 bilhões a 12 bilhões 
de barris de petróleo, o que pode nos dar a autossufi-
ciência na produção de petróleo.

Nós estamos diante de um bilhete premiado para 
o nosso futuro; nós estamos diante de uma riqueza 
indefinida sobre o seu valor; e nós estamos diante de 
uma constatação: o nosso País, essa riqueza, esse bi-
lhete premiado, onde estão localizados esses campos 
estratégicos, foi espionado. Foram verificadas essas 
informações pelas empresas e pelo Estado norte-
-americano. Mais do que isso: nós temos a informação 
de que o Estado norte-americano, a NSA trabalhou, 
atuou em cooperação com as suas empresas privadas, 
como no caso Sivam. Tudo indica que isso deve estar 
ocorrendo também com as suas empresas de petróleo 
nesse caso específico. Até as mais profundas pedras 
da costa brasileira sabem que nos computadores da 
Petrobras se encontram duas joias raras imensamen-
te cobiçadas por seus concorrentes: a tecnologia de 

exploração em águas profundas e os locais há mais 
óleo na área do pré-sal.

Pois bem. Essas duas joias raras que estão nos 
computadores da Petrobras foram acessadas, pelas 
informações que nós obtivemos, pela empresa de es-
pionagem norte-americana.

Hoje já devem ser informações que estão de 
posse de empresas norte-americanas; hoje já são in-
formações que estão de posse das empresas petrolí-
feras norte-americanas.

Mais do que isso: os documentos revelados pelo 
Fantástico não somente confirmam que a Petrobras 
foi espionada, mas também afirmam que tais infor-
mações são socializadas com o que eles chamam de 
Five Eyes, ou seja, os cinco olhos, as cinco nações 
as quais os Estados Unidos definem como principais 
aliados. São estes os cinco olhos: Inglaterra, Canadá, 
Austrália e Nova Zelândia. Coincidência ou não, nos 
Estados Unidos, Inglaterra, Austrália e Canadá estão 
localizadas as principais empresas petrolíferas do 
mundo. São essas empresas que devem estar, neste 
momento, inscrevendo-se para participar do leilão no 
próximo dia 10 de outubro do campo de Libra. São es-
sas empresas que já devem ter tido acesso às informa-
ções da NSA, que foram criminosamente capturadas 
dos computadores da Petrobras. São essas empresas 
que, neste momento, já podem ter tido acesso às infor-
mações estratégicas da Petrobras e que vão participar 
do leilão do campo de Libra no dia 10 de outubro com 
informações privilegiadas.

Por isso, Sr. Presidente, por essas circunstâncias, 
algumas medidas cabem a nós a partir de agora. Se o 
governo americano nos espiona, essa medida, essa 
atitude é do governo americano. Nós podemos nos 
indignar, como tenho visto a indignação de muitos co-
legas Senadores aqui. Se o Estado norte-americano 
nos espiona para acessar os dados da Petrobras e 
compartilhar esses dados com as suas empresas e 
com as outras empresas que são consorciadas da 
Austrália, da Nova Zelândia e do Canadá, essa é uma 
atitude deles. Eles devem ter, como o próprio Presi-
dente Obama já disse, as suas atitudes e medidas de 
salvaguarda e defesa dos seus interesses nacionais.

Agora, cabem a nós brasileiros, cabem ao Esta-
do brasileiro as medidas de defesa e salvaguarda dos 
nossos interesses – cabem, agora, as nossas medidas.

A Presidente da República pode, neste momen-
to... Nós estamos a mais ou menos um ano da eleição 
presidencial, e eu não quero que a Presidente da Re-
pública tome medida populista ou eleitoralista. Mas a 
Presidente da República pode tomar uma medida de 
estadista. Neste momento em que a Nação é agredi-
da, em que uma riqueza nossa está sob a temerária 
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condição de estar à mercê de ficar vulnerável à cobiça 
e aos interesses estrangeiros, a Presidente da Repú-
blica pode tomar a medida de líder nacional, de esta-
dista e, imediatamente, pedir, determinar à Petrobras 
a suspensão do leilão do campo de Libra, marcado 
para o próximo dia 10 de outubro. É o primeiro apelo 
que faço aqui desta tribuna. Não há condições morais 
ou políticas de o leilão do próximo dia 10 de outubro, 
do campo de Libra, ocorrer. Esse leilão já está vicia-
do, esse leilão não corresponde ao interesse nacional. 
Nós já sabemos quem vencerá esse leilão: as empre-
sas norte-americanas, os trustes norte-americanos. 
As grandes empresas americanas e seus associados 
australianos e canadenses já sabem onde está o filé-
-mignon desse leilão, é um leilão com carta marcada, 
é um leilão do qual alguns vão participar com informa-
ções privilegiadas. Não há condição de ele ser realiza-
do, não há como ele ser realizado. Então, o primeiro 
apelo que faço desta tribuna é para que a Senhora 
Presidente da República determine, de imediato, a 
suspensão desse leilão.

Mas não posso ficar aqui da tribuna, como agen-
te público, a fazer só um apelo, não é meu dever só 
fazer um apelo porque pecaria por omissão. Estou 
protocolizando um requerimento. Vou conversar hoje 
com o Presidente da Comissão de Assuntos Econô-
micos do Senado e com o Presidente da Comissão de 
Relações Exteriores, Senadores Lindbergh e Ricardo 
Ferraço respectivamente. É urgente convocarmos aqui 
a Presidente da Petrobras, convocarmos aqui o Minis-
tro das Relações Exteriores e convocarmos aqui, se 
necessário, o Ministro da Defesa e o Ministro-Chefe 
da Segurança Institucional da Presidência da Repú-
blica. É necessário que a nossa CPI, como já disse 
há pouco, tome posição em relação a isso e aprove 
também uma moção pela suspensão imediata do lei-
lão do campo de Libra.

E mais do que isso: é necessário que haja uma 
manifestação, inclusive jurídica. O nosso partido vai 
buscar inclusive os meios jurídicos, se assim for ne-
cessário. No meu entender cabe, e é necessário, um 
urgente mandado de segurança junto ao Supremo Tri-
bunal Federal, em nome da soberania nacional, para 
suspender a realização desse leilão do próximo dia 
10 de outubro.

Esse leilão se encontra, Sr. Presidente – e falo 
isso já para concluir – completamente viciado. Aliás, 
esse leilão já era, por si só, uma concessão ao merca-
do. Não me parece que seria necessário começarmos 
tão cedo a exploração dessa importante reserva, muito 
menos entregá-la à exploração das vorazes empresas 
dos Five Eyes por alguns trocados para equilibrar a 
nossa balança de pagamentos. Se, antes dos primei-

ros dados da espionagem americana, estava patente 
e evidente para todos nós o interesse econômico des-
sa espionagem, ficaram mais claros e patentes quais 
são os interesses da espionagem americana em Ter-
ritório nacional.

A Presidente e o Governo brasileiro têm reagi-
do bem até agora, e com firmeza, no meu entender, 
Senador Wellington Dias, diante das agressões que 
temos sofrido. Eu acho que é o momento de termos 
uma reação definitiva diante dos dados mais recentes 
que têm sido revelados.

Senador Wellington, é com prazer enorme que 
ouço o aparte de V. Exª.

O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Sou eu que agradeço a V. Exª e ao Sena-
dor Suplicy por esta oportunidade. Primeiro, quero lhe 
dizer que estávamos agora, com o Senador Suplicy, 
tratando exatamente do momento em que a Presidenta 
sancionou – Senador Suplicy, V. Exª participou deste 
trabalho, e destaco aqui a importância do trabalho do 
Senado – a regulamentação de recursos dos royalties 
e da participação especial, de pré-sal e de pós-sal, 
de gás e de petróleo voltados para a educação e tam-
bém, por uma vontade do Congresso Nacional, para 
a saúde. A Presidenta Dilma encaminhou um projeto 
em que a ideia era destinar 100% da parte relaciona-
da a resultados do fundo social e da parte de recursos 
da própria União de área já licitada para a educação, 
mas ela compreendeu. E aqui houve uma negociação 
com o Ministro Aloizio Mercadante, o Ministro Padilha, 
a Ministra Ideli e outros que representaram aqui o Go-
verno, em que tivemos a aprovação – pela Câmara, 
depois pelo Senado e depois pela Câmara novamente 
– da destinação de recursos na ordem de 75% para 
a educação e de 25% para a saúde. E o que isso tem 
a ver? Isso tem a ver com o que V. Exª coloca, que 
é o leilão do campo de Libra. E ela citava, há pouco, 
Libra, Lula e outros que são campos que estão entre 
os maiores do mundo. Os lotes, os blocos de petróleo 
estão dentre os maiores em vazão prevista do mundo. 
É uma reserva muito grande. Pois bem. Certamente, eu 
acho que o próprio Governo está indo a fundo sobre a 
espionagem. É claro que se trata de algo com que pre-
cisamos ter cuidado. O cancelamento de uma licitação 
internacional, aguardada há tanto tempo pelo Brasil, 
principalmente de interesse dos brasileiros... Eu mesmo 
aqui venho cobrando isso sistematicamente, porque 
é uma fonte de recurso. Aliás, será uma das grandes 
fontes para a saúde e para a educação, porque é um 
recurso próprio da União, é todo da União; a fonte dali 
retirada é toda da União. O fato, Senador Randolfe, é 
que o Governo está analisando com o pensamento...

(Soa a campainha.)
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O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) –... de V. Exª, aqui, hoje, e o Senador Pedro 
Simon também fez um pronunciamento nessa direção. 
Como Líder do PT e Líder de um Bloco de partidos 
nesta Casa – também tenho a honra de partilhar essa 
responsabilidade com o PSOL –, podemos ter a clare-
za de examinar qual é o prejuízo, qual é a informação 
vazada de forma ilegal, via espionagem, por exemplo, 
que poderia permitir uma desigualdade na concorrên-
cia, além de permitir que alguém obtivesse mais in-
formação do que os outros que estariam participando 
dessa concorrência e favorecer quem quer que seja, 
inclusive investidores americanos ou investidores do 
seu interesse. Então, é por essa razão que é vital este 
momento. Aliás, estamos vivendo um momento... Eu, 
que gosto muito de cinema, confesso que não tinha 
noção de que pudesse chegar a essa agressividade 
que se viu. Normalmente vemos, em filmes de espio-
nagem, um país tecnologicamente avançado, de Pri-
meiro Mundo, investigando um país pequeno; ou, du-
rante muito tempo, nessa luta entre Rússia e Estados 
Unidos, quem espiona mais o outro. O fato concreto é 
que é algo que marca a história do mundo. Isso abre 
um debate. A Presidenta participou agora de um evento 
internacional em que ela, como uma estadista, como 
representante do Brasil, mostrava, pela soberania do 
País, a indignação com o que aconteceu. Ela, inclusive, 
estuda a possibilidade de não ir aos Estados Unidos 
numa missão que já estava agendada. Isso interfere 
profundamente numa nova relação do Brasil com países 
da Europa e de outras partes do mundo que também 
foram espionados, como a França e vários outros, para 
que haja medidas que permitam um controle eficiente.

(Soa a campainha.)

O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Não basta só: “Sim, desculpe-me”. E para 
frente, como é que vai ser? Então, é algo que real-
mente marca muito. Se nós avançamos com satélites, 
com formas de comunicação, nós precisamos avançar 
na democracia do uso desses instrumentos de co-
municação. Então, queria aqui dizer a V. Exª, através 
da Rádio Senado e da TV Senado, e a todos os que 
nos assistem que, da parte do Governo da Presiden-
ta Dilma, não tenham dúvidas, não haverá um leilão, 
uma licitação, se ela não tiver plenas condições de 
igualdade. Se houver um mínimo de possibilidade de 
alguém tirar proveito de informações, informações 
feitas de forma criminosa, certamente essa será uma 
medida a ser tomada, apenas para que se tenha a 
checagem da realidade. Qual é o lado bom? O Brasil 
já tem acesso às informações que permitirão deduzir 
a verdade desses fatos. Deverá, nas próximas horas, 

nos próximos dias, anunciar uma posição. Queria pa-
rabenizar V. Exª, como Parlamentar, como brasileiro, 
repito, a exemplo do Senador Pedro Simon. Ainda há 
pouco conversava com o Senador Suplicy, enquanto 
estávamos lá na solenidade com a Presidenta Dilma, e 
tratávamos exatamente desse tema. Não tenha dúvida, 
a posição do Governo brasileiro, a posição de nossa 
Bancada, de nosso Bloco, será a mesma, no sentido 
de que se tenha total correção, retidão, enfim, isenção 
nesse processo. Muito obrigado.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Caríssimo Líder, Senador 
Wellington Dias, não poderia esperar de V. Exª atitude, 
iniciativa diferente pela postura de V. Exª, pelo com-
promisso social de V. Exª e pela defesa do interesse 
nacional. Quero reiterar...

(Soa a campainha.)

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – E falo isso, Senador Suplicy, 
para concluir o meu pronunciamento.

Os dados colocados – o que foi revelado –, desde 
o início, desde as primeiras informações reveladas pelo 
jornal O Globo, mostram claramente qual o interesse 
de espionagem que havia em nossa nação – de tradi-
ção pacífica, com nenhuma cooperação em atividade 
terrorista internacional –, por parte da maior potência 
política, militar, bélica, econômica e internacional.

Acredito que a reportagem de ontem responde a 
essa questão. O interesse é fundamentalmente econô-
mico. É por isso que, no meu entender – obviamente, 
ouço e respeito a posição de V. Exª, Senador Wellington 
–, creio que a Presidente da República está apurando 
todas as informações e quero acreditar que terá todas 
as informações necessárias para tomar a única posição 
que é possível neste momento: resguardar os interes-
ses nacionais, com a imediata suspensão do leilão do 
próximo dia 10 de outubro, do leilão do campo de Li-
bra. A imediata suspensão! E, para isso, é fundamental 
que também nós do Parlamento busquemos os meios 
necessários para auxiliarmos nessa medida.

Por isso, compreendo necessário, fundamental 
e indispensável ouvirmos aqui a Presidente da Petro-
bras. E considero necessário tomar todas as medidas 
necessárias e urgentes… Esse leilão, no meu enten-
der, já está viciado, porque as informações desse lei-
lão hoje já, lamentavelmente, não são mais de posse 
da Empresa Brasileira de Petróleo; elas hoje, lamen-
tavelmente, já são de posse da Shell, já são de posse 
das empresas norte-americanas, já são de posse das 
empresas australianas…

(Soa a campainha.)
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – … das empresas canaden-
ses, enfim, já são de posse das grandes empresas 
de petróleo, que já querem participar desse leilão com 
interesse de abocanhar o nosso bilhete premiado, de 
abocanhar as nossas riquezas.

Portanto, a única medida possível, nesse momen-
to, é a suspensão imediata desse leilão em defesa dos 
interesses do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio 
Governo/PT – SP) – Senador Randolfe Rodrigues, se 
V. Exª quiser presidir um pouco a sessão, eu agradeço.

Mas antes eu quero aqui registrar um requeri-
mento que encaminhei à Mesa, nos termos do art. 218, 
inciso II, e art. 221, inciso I, do Regimento Interno do 
Senado Federal, de inserção em ata de voto de pe-
sar pelo falecimento, na madrugada da última quinta-
-feira, aos 64 anos, do Prof. Carlos Ramiro de Castro, 
o Carlão, ex-presidente do APEOESP, meu primeiro 
suplente de Senador, bem como a apresentação de 
condolências a sua mulher, Márcia Cristina, e aos fi-
lhos, Marília, Julia Helena e Thomaz.

Eu conheci Carlos Ramiro de Castro desde os 
anos 80, quando ingressou no Partido dos Trabalhado-
res. Professor de Ciências e Biologia da rede estadual 
de ensino desde 1971, Carlos Ramiro de Castro – o 
Prof. Carlão, como era conhecido e tão querido – nas-
ceu em Braúna, no interior do Estado de São Paulo. 
Carlão iniciou sua trajetória política nos anos 70, ainda 
no movimento estudantil.

Em 1979, ingressou como professor efetivo da Es-
cola Estadual Salvador Moya, no Jabaquara, Zona Sul 
da cidade de São Paulo. Também lecionou no Município 
de Peruíbe. Carlos Ramiro de Castro foi eleito Presidente 
do Sindicato Estadual dos Professores (APEOESP), em 
2002, reelegendo-se em 2005. Presente na APEOESP 
desde 1978, ele foi secretário-geral da organização e 
também de organização do interior. Como sindicalista, 
entre 1997 e 2000, ocupou o cargo de secretário-geral 
da CUT no Estado de São Paulo. Em 2000, exerceu 
o cargo, também na CUT estadual, de secretário de 
Política Sindical e era vice-presidente da Central, em 
São Paulo, onde presidiu o SINP (Conselho de Política 
e Remuneração do Funcionalismo Público Estadual).

O velório foi realizado no Auditório Florestan 
Fernandes, na sede da APEOESP, no final da tarde 
e noite da sexta-feira para sábado passado, na Praça 
da República, e, depois, durante a manhã, seguiram 
os seus familiares e amigos para a cidade de Braúna, 
onde nasceu o Prof. Carlão. Centenas de professores, 
amigos e companheiros de Carlão ali estavam para 
abraçar a sua companheira Márcia Cristina, bem como 
os filhos Marília, Júlia Helena e Thomaz.

O Prof. Carlão, prezado Líder Wellington Dias, era 
um extraordinário companheiro nosso, do Partido dos 
Trabalhadores e da CUT, uma pessoa que, inclusive 
no último ano, estava trabalhando com o Ministro Aloi-
zio Mercadante, da Educação, e, até os seus últimos 
dias de vida, deu o máximo de si para contribuir para 
a melhoria da educação de todos os meninos e meni-
nas, de todos os jovens, dos adultos que não tiveram 
boas oportunidades de educação. Foi um batalhador 
notável na defesa da dignidade e da carreira dos pro-
fessores do Estado de São Paulo.

É o seguinte o Requerimento, na íntegra:

REQUERIMENTO 
NO 1.039, DE 2013

 Requeiro, nos termos do art. 218, inciso II, e art. 
221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento na 
madrugada desta quinta-feira, aos 64 anos, do profes-
sor Carlos Ramiro de Castro, o Carlão, ex-presidente 
da APEOESP e meu Suplente, bem como a apresen-
tação de condolências à sua mulher Márcia Cristina, 
e aos filhos Marília, Julia Helena e Thomaz.

Justificação

Conheci Carlos Ramiro de Castro desde os anos 
80, quando ingressou no PT. Professor de Ciências e 
Biologia da rede estadual de ensino desde 1971, Car-
los Ramiro de Castro o professor Carlão, como era 
conhecido nasceu em Braúna, no interior do Estado 
de São Paulo. Carlão iniciou sua trajetória política nos 
anos 70, ainda no movimento estudantil.

Em 1979, ingressou como professor efetivo da 
Escola Estadual Salvador Moya, no Jabaquara, Zona 
Sul da cidade de São Paulo. Também lecionou no mu-
nicípio de Peruíbe. Carlos Ramiro de Castro foi eleito 
presidente do Sindicato Estadual dos Professores, a 
APEOESP, em 2002, reelegendo-se em 2005. Presente 
na APEOESP deste 1978 Carlão foi secretário-geral 
de Organização e também de Organização do Interior. 
Ainda como sindicalista, entre 1997 e 2000, ocupou 
o cargo de secretário geral da CUT no estado de São 
Paulo. Em 2000 exerceu o cargo, também na CUT es-
tadual, de secretário de Política Sindical. Atualmente, 
era vice-presidente da Central em São Paulo e presi-
de o SINP (Conselho de Política e Remuneração do 
Funcionalismo Público Estadual). 

O velório foi realizado no Auditório Florestan 
Fernandes, na sede da APEOESP (Praça da Repú-
blica, 282). 

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2013. – Se-
nador Eduardo Suplicy.



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 10 61553 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 
Apoio Governo/PT – SP) – A Presidência encaminha-
rá o voto solicitando. 

O requerimento lido vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 

Apoio Governo/PT – SP) – Agradeço, Senador Welling-
ton Dias, se V. Exª puder presidir por alguns instantes 
e, depois, eu presidirei com o maior prazer para que 
V. Exª faça o seu pronunciamento.

O Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Wellington Dias.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco 
Apoio Governo/PT – PI) – Passo a palavra ao Sena-
dor Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Querido Presidente e Líder do 
Partido dos Trabalhadores Wellington Dias, estivemos 
há pouco numa cerimônia muito importante em que 
a Presidenta Dilma Rousseff – presentes na mesa o 
Ministro Edison Lobão, de Minas e Energia; o Ministro 
da Saúde Alexandre Padilha; o Ministro Aloizio Mer-
cadante, da Educação; além do Vice-Presidente Mi-
chel Temer, do Presidente da Câmara dos Deputados 
Henrique Alves – sancionou a lei relativa à destinação 
dos recursos dos royalties decorrentes da exploração 
do petróleo na camada pré-sal do Oceano Atlântico e, 
sobretudo, com as características de que 50% desses 
resultados econômicos serão destinados à educação 
e 25% à saúde.

Trata-se de algo, conforme salientaram os Minis-
tros Alexandre Padilha e Aloizio Mercadante, funda-
mental para que o Brasil dê um salto de qualidade e 
possa proporcionar à sua população a melhor quali-
dade possível de educação e, assim, também para a 
melhoria dos serviços de saúde.

Presidente Wellington Dias, eu avaliei que o artigo 
publicado pelo Dr. Drauzio Varella, no último sábado, 
na Folha de S.Paulo, ainda que contenha críticas ao 
nosso Governo, traz uma ponderação de alguém que 
conhece muito a área de saúde, o Sistema Único de 
Saúde, e acredito que ele tenha feito um artigo que 
merece ser objeto de nossa reflexão.

Por isso, resolvi lê-lo hoje, aqui, para dialogar-
mos a respeito dessas importantes reflexões sobre a 
questão do programa Mais Médicos.

Diz o Dr. Drauzio Varella:

A questão dos médicos estrangeiros caiu na 
vala da irracionalidade.
De um lado, as associações médicas cobrando 
a revalidação dos diplomas obtidos no exterior; 

de outro, o governo que apresenta o programa 
como a salvação da pátria.
No meio desse fogo cruzado, com estilhaços de 
corporativismo, demagogia, esperteza política 
e agressividade contra os recém-chegados, 
estão os usuários do SUS.
Acompanhe meu raciocínio, prezado leitor.
Assistência médica sem médicos é possível, 
mas inevitavelmente precária. Localidades sem 
eles precisam tê-los, mesmo que não estejam 
bem preparados. É melhor um médico com 
formação medíocre, mas boa vontade, do que 
não ter nenhum ou contar com um daqueles 
que mal olha na cara dos pacientes.
Quando as associações que nos representam 
saem às ruas para exigir que os estrangeiros 
prestem exame de revalidação, a meu ver co-
metem um erro duplo.
Primeiro: lógico que o ideal seria contratarmos 
apenas os melhores profissionais do mundo, 
como fazem americanos e europeus, mas 
quantos haveria dispostos a trabalhar isolados, 
sem infraestrutura técnica, nas comunidades 
mais excluídas do Brasil?
Segundo: quem disse que os brasileiros forma-
dos em tantas faculdades abertas por pressão 
política e interesses puramente comerciais são 
mais competentes? Até hoje não temos uma 
lei que os obrigue a prestar um exame que 
reprove os despreparados, como faz a OAB.
O purismo de exigir para os estrangeiros uma 
prova que os nossos não fazem não tem sen-
tido no caso de contratações para vagas que 
não interessam aos brasileiros.
Esse radicalismo ficou bem documentado nas 
manifestações de grupos hostis à chegada dos 
cubanos, no Ceará. Se dar emprego para mé-
dicos subcontratados por uma ditadura bizarra 
vai contra nossas leis, é problema da Justi-
ça do Trabalho; armar corredor polonês para 
chamá-los de escravos é desrespeito ético e 
uma estupidez cavalar.
O que ganhamos com essas reações equivo-
cadas? A antipatia da população e a acusação 
de defendermos interesses corporativistas.
Agora, vejamos o lado do governo acuado pe-
las manifestações de rua que clamavam por 
transporte público, educação e saúde.
Talvez por falta do que propor nas duas pri-
meiras áreas, decidiu atacar a da saúde. A 
população se queixa da falta de assistência 
médica? Vamos contratar médicos estrangei-
ros, foi o melhor que conseguiram arquitetar.
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Não é de hoje que os médicos se concentram 
nas cidades com mais recursos. É antipatrióti-
co? Por acaso, não agem assim engenheiros, 
advogados, professores e milhões de outros 
profissionais?
Se o problema é antigo, por que não foi en-
caminhado há mais tempo? Por uma razão 
simples: a área da saúde nunca foi prioritária 
nos últimos governos. Você, leitor, lembra de 
alguma medida com impacto na saúde pública 
adotada nos últimos anos? Uma só, que seja?
Insisto que sou a favor da contratação de médi-
cos estrangeiros para as áreas desassistidas, 
intervenção que chega com anos de atraso. 
Mas devo reconhecer que a implementação 
apressada do programa Mais Médicos em 
resposta ao clamor popular, acompanhada 
da esperteza de jogar o povo contra a classe 
médica, é demagogia eleitoreira, em sua ex-
pressão mais rasa.
Apresentar-nos como mercenários que se recu-
sam a atender os mais necessitados, enquanto 
impedem que outros o façam, é vilipendiar os 
que recebem salários aviltantes em hospitais 
públicos e centros de atendimentos em que 
tudo falta, sucateados por interesses políticos 
e minados pela corrupção mais deslavada.
A existência no serviço público de uma minoria 
de profissionais desinteressados e irresponsá-
veis não pode manchar a reputação de tanta 
gente dedicada. Não fosse o trabalho abnega-
do de médicos, enfermeiras, atendentes e ou-
tros profissionais da saúde que carregam nas 
costas a responsabilidade de atender os mais 
humildes, o SUS sequer teria saído do papel.
A saúde no Brasil é carente de financiamento 
e de métodos administrativos modernos que 
lhe assegurem eficiência e continuidade.
Reformar esse mastodonte desgovernado, a 
um só tempo miserável e perdulário, requer 
muito mais do que simplesmente importar mé-
dicos, é tarefa para estadistas que enxerguem 
um pouco além das eleições do próximo ano.

Ora, eu quero aqui primeiro dizer que, pela con-
sideração, respeito, e até por ser amigo do Dr. Drau-
zio Varella, achei importante ler esta contribuição. Até 
porque ele conhece muito o sistema de saúde e o pró-
prio sistema de saúde público brasileiro, além de ser 
uma pessoa que dedicou boa parte de sua vida, por 
exemplo, a examinar a condição dos presidiários no 
sistema penitenciário brasileiro e, em especial, ali no 
Carandiru. Seu livro Estação Carandiru constitui um 
depoimento formidável, e ele continua se dedicando a 

questões tão graves quanto a dos presidiários, a dos 
que têm sido atingidos pela Aids e de como evitá-la. 

Pois bem, eu quero aqui notar que, ao longo de 
nossa história, nós tivemos alguns ministros da saúde, 
nos mais diversos governos, de extraordinário desta-
que. Eu vou citar aqui alguns dos principais ministros 
que tivemos desde a Nova República, desde 1985: 

Carlos Correa de Menezes Sant’anna; Roberto 
Figueira Santos; Luiz Carlos Borges da Silveira; Seigo 
Tsuzuki; Alceni Guerra; José Goldemberq; Adib Jatene; 
Jamil Haddad – três nomes de excepcional destaque, 
reconhecidos por tantos; Saulo Moreira; Henrique San-
tillo; Dr. Adib Jatene, que voltou a ser ministro (de 12 
de fevereiro de 92 a 2 de outubro de 92, e, outra vez, 
1º de janeiro de 95 a 6 de novembro de 96); José Car-
los Seixas; Carlos Albuquerque; José Serra (de 31 de 
março de 98 a 20 de fevereiro de 2002); Barjas Negri; 
nosso colega Senador Humberto Sérgio Costa Lima 
(de 1º de janeiro de 2003 a 8 de julho de 2005); José 
Saraiva Felipe; Agenor Álvares; José Gomes Temporão 
(de 10 de março de 2007 a 31 de dezembro de 2010); 
e nosso Ministro Alexandre Padilha, que é Ministro da 
Saúde desde 1º de janeiro de 2011.

O Ministro Alexandre Padilha está realizando um 
trabalho de extraordinário valor e, certamente, é um 
dos responsáveis, junto à Presidenta Dilma Rousseff, 
para tentar resolver esse problema da carência de mé-
dicos, sobretudo nas áreas mais distantes. Municípios 
que, muitas vezes, não dispõem de médicos, agora 
vão poder receber médicos da Espanha, de Portugal 
ou de Cuba, que chegaram com tão boa vontade e 
entusiasmo para colaborar com o Sistema de Saúde 
público brasileiro. 

Eu tenho convicção de que o Brasil está para dar 
um salto de qualidade na área da saúde, quem sabe até 
respondendo a esse enorme desafio, colocado pelo Dr. 
Drauzio Varella, sobre a importância do Sistema Único 
de Saúde se tornar algo de extraordinária qualidade 
para a população brasileira, universalizando, assim, o 
sistema público de saúde para os 201 milhões de bra-
sileiros, lado a lado com a universalização da qualida-
de da boa educação para toda a população brasileira.

Assim, caro Senador Wellington Dias, eu achei 
que essa contribuição do Dr. Drauzio Varella era algo 
que mereceria ser objeto da nossa reflexão, inclusive 
da de nosso querido Ministro Alexandre Padilha e da 
própria Presidenta Dilma Rousseff, que sei que tem 
pelo Dr. Drauzio Varella grande respeito.

Com muito prazer, vou agora presidir a sessão, 
para que V. Exª dê a sua contribuição.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco 
Apoio Governo/PT – PI) – Eu agradeço e parabenizo V. 
Exª. E digo também da importância do que traz, porque 
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nesse debate é preciso haver contraditório. E no que 
V. Exª traz da posição do Dr. Drauzio Varella, o que há 
de importante é exatamente o fato de ele reconhecer 
o que sofrem as pessoas que vivem em lugares onde 
não há médico nenhum.

Essa realidade, eu conheço com muita profun-
didade. Vou tratar aqui exatamente de um roteiro que 
acabo de fazer, de muitos Municípios lá do meu Esta-
do. E lá a grande reclamação é por que só 19 foram 
para o Piauí, por que não temos mais.

Então, com muito prazer, passo a V. Exª a palavra. 

O Sr. Wellington Dias deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 
Apoio Governo/PT – SP) – Muito obrigado, Senador 
Wellington Dias, a quem agora passo a palavra, como 
orador inscrito. 

Líder do Partido dos Trabalhadores no Senado 
Federal, do Piauí, o Senador Wellington Dias tem a 
palavra.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Go-
verno/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, meu querido Se-
nador Eduardo Suplicy, eu gostaria de dividir a minha 
fala em dois pontos. O primeiro em relação ao que V. 
Exª já mencionou. 

Há pouco, participamos, no Palácio do Governo, 
do lançamento, com a presença da Presidenta Dilma, 
do Ministro Aloizio Mercadante, do Ministro Alexandre 
Padilha, de outros ministros e ministras, do nosso Vice-
-Presidente, Michel Temer, do Presidente da Câmara, 
Henrique Alves, e de outras lideranças ali presentes, 
Parlamentares, estudantes. Quero aqui registrar a pre-
sença da União Nacional dos Estudantes, da União 
Brasileira dos Estudantes, de diversas entidades, es-
tudantes do Instituto Federal de Ensino Superior, pro-
fessores, secretários municipais, secretários estaduais 
de educação, prefeitos, vice-prefeitos, governadores, 
vice-governadores. 

Ali, naquele momento, a Presidenta sanciona-
va a lei. Ou seja, a partir da publicação, de hoje para 
amanhã, nós teremos a lei que regulamenta a desti-
nação de receitas oriundas de royalties e participação 
especial do pré-sal, e fruto do que discutiu esta Casa, 
também do pós-sal. Portanto, áreas que não apenas 
venham a ser licitadas, mas áreas ainda não licitadas 
– permita-me fazer essa observação –, o que mostra 
que isso não é alteração de contrato, como se debateu 
aqui durante um longo período. 

A Presidenta encaminhou a esta Casa projeto que 
destinava 100% dos recursos de royalties de participa-
ção, a partir de resultados, inclusive, da aplicação do 

fundo social, para a educação. A palavra da Presidenta 
tem minha plena concordância e defesa. O petróleo, 
assim como o gás, são riquezas finitas, são riquezas 
que, em algum momento, vão se acabar. 

Quantas regiões do mundo já não estão com re-
servatórios esgotados? A nossa vizinha Argentina, para 
citar um exemplo, tem hoje raras áreas sendo explora-
das. Nos Estados Unidos da América, várias regiões 
que, na época da descoberta do petróleo, ainda nos 
tempos do faroeste, como a gente vê nos primeiros fil-
mes de bangue-bangue, o petróleo disputado na bala, 
mesmo, em terras americanas. Ali há vários desses 
lotes que já se esgotaram, na Califórnia, no Arizona, 
e outros que foram descobertos, inclusive em mar, 
como no Golfo do México, e em várias outras regiões.

Ali, naquele ato, o que me chamou a atenção é 
que a Presidenta compreendeu o que fez o Congresso 
Nacional. Ao destinar 75% dos recursos provenientes 
e livres para a educação e 25% para a saúde, a gente 
abre uma possibilidade de o Brasil dar conta de duas 
grandes cobranças na história deste País. A primeira 
delas, da educação, ou seja: há necessidade de am-
pliarmos recursos para a educação? Sim. É possível 
isso no curtíssimo prazo? 

Bom, sempre que alguém compreende a neces-
sidade de fazermos isso, há que se perguntar se o 
dinheiro que o povo brasileiro paga de impostos, que 
é a receita administrada por quem é Presidente da 
República do Brasil, se alguma despesa volumosa, 
especialmente como essa, algo em torno de R$200 
bilhões, é a estimativa que se deseja. Qual é o objeti-
vo? Dobrar investimentos na educação. Se aplicamos, 
hoje, algo em torno de R$200 bilhões em educação, 
para dobrar precisamos de mais R$200 bilhões em 
educação. Então, onde vamos cortar?

Quando olho o Orçamento que aqui votamos, 
quando examino especialmente a aplicação, o total 
dos investimentos do Orçamento próprio da União, dá 
algo em torno de R$600 bilhões. Então, tirar um terço 
dessa receita a mais, além do que se aplica hoje em 
educação, significaria cortar de algum lugar.

Fui membro, ano passado ,da Comissão do Or-
çamento e não vejo que haverá entendimento para 
cortar da saúde, se já está faltando; da segurança, se 
já está faltando; do social. 

Enfim, por essa razão, acredito que o que tivemos 
de novo, inteligente e corajoso foi trabalharmos uma 
riqueza, que não é um imposto novo – a sociedade não 
iria tolerar – para garantirmos a condição de, com uma 
fonte como essa, termos uma meta de dobrarmos a 
receita para a educação.

Há pouco esteve aqui o Senador José Pimen-
tel, nosso Líder do Governo no Congresso, relator do 
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Plano Nacional da Educação, que teve essa missão. 
Ele já apresentou o seu relatório, que já aprovamos na 
Comissão de Educação, na de Constituição e Justiça 
e na de Assuntos Sociais e está pronto para ser vota-
do pelo Plenário, destinando recursos para educação, 
o equivalente a 10% da receita bruta, que equivale a 
18% da receita corrente líquida.

Hoje o Brasil tem a tarefa de alcançar 10% do PIB 
de toda a riqueza que o País produz para a educação. 
Apenas para termos uma ideia, porque às vezes falamos 
10% do PIB e não fazemos um raciocínio mais simples, 
todos os tributos do Brasil, Estados, Municípios e União 
somam – e gritamos muito por isso – algo em torno de 
35% a 36%. Ora, destinar 10 pontos percentuais, ou 
seja, algo em torno de um terço, significa ter-se uma 
fatia considerável das receitas comprometidas com 
uma única área. Então é por isso que precisávamos 
de uma fonte nova de recursos.

Aqui debati e fui o autor de um projeto que regu-
lamenta parte do que vai para os Estados e Municípios. 
Aliás, disse a Presidenta que é um ponto também que 
temos que dar solução. Primeiro, depois de sancionada 
a lei, como foi feita hoje, temos agora que trabalhar as 
condições de garantir a aprovação do Plano Nacional 
de Educação, plano decenal, de 2014 até 2023, junto 
com isso, em 10 anos também, garantir as condições 
de se dobrarem os investimentos em educação, hoje 
algo em torno de 5% ou 6% PIB, e elevar para algo em 
torno de 10% do PIB, ou seja, sair de R$200 bilhões, a 
dinheiro de hoje, para algo em torno de R$400 bilhões. 
E para quê? Acho que essa é a grande pergunta. 

Fiquei muito feliz, Senador Suplicy, em ver a Pre-
sidenta do nosso País, que, como diz o ditado, é quem 
tem a caneta para decidir agora a aplicação desses 
recursos, assumir o compromisso hoje com o Brasil, 
ou seja, dinheiro para melhorar salário de professores 
e trabalhadores em educação, dinheiro para infraestru-
tura necessária para investimentos em educação. Ou 
seja, como vi na viagem que estarei relatando daqui a 
pouco, para cidades que não têm nenhuma creche, e 
precisam ter creches; não têm nenhuma escola pública 
de ensino infantil, e precisam ter uma ou mais escolas 
de ensino infantil de acordo com o tamanho da cida-
de, de poder garantir as condições de estruturação da 
escola, pois a escola não é só um prédio com sala de 
aula. As escolas precisam ter ensino de tempo integral. 

A Presidenta colocou que a meta é o Brasil al-
cançar todas as escolas de tempo integral. Aliás, fui 
um dos primeiros governadores do Brasil a trabalhar 
esse conceito de ensino de tempo integral, até para 
ocupar de forma sadia a população do nosso Piauí 
com educação, com ensino técnico, com cultura, com 
esporte, com lazer, nos diversos níveis. Aliás, as pri-

meiras 18 escolas que implantei no Piauí, as primeiras 
do Brasil, na área estadual pública, o resultado é que 
são as melhores escolas do Brasil.

Ainda hoje estivemos em Piripiri, uma cidade do 
norte do Estado. Na última sexta-feira estive em Uru-
çuí e ali pude constatar que as melhores escolas são 
as de tempo integral, onde o professor é exclusivo, dá 
suas 40 horas de aula, dedica-se pela manhã, à tar-
de e outros vão à noite, garantindo a condição de um 
aprendizado com maior qualidade, desde a alfabetiza-
ção, para as escolas municipais de ensino fundamental, 
nesse caso da creche, passando pelo ensino infantil 
já a partir dos 4 anos.

A Presidenta tem essa meta para o Brasil, que 
é fundamental. Ampliar a rede de ensino técnico é 
outro avanço considerável, aliás, como fazemos com 
o Pronatec, inclusive com a participação do Instituto 
Federal das Escolas Técnicas Estaduais e Municipais, 
mas também com a presença do setor privado, como 
o Sistema S: SESC, SENAC, SESI e SEBRAE, poden-
do pactuar com universidades e faculdades que ofe-
reçam bons cursos, necessários à profissionalização 
do nosso povo. 

Ampliar a rede em ensino técnico.
Visitei, em Uruçuí, o Instituto Federal – de que 

vou tratar aqui. Para compreendermos a importância 
desse momento que vivenciamos hoje, essa região, 
uma das regiões que mais crescem no Brasil, Senador 
Suplicy, cresce em média 27% ao ano desde o ano de 
2001. Em média cresce 27%! Houve ano que cresceu 
35%. O Produto Interno Bruto dessa cidade, Uruçuí, o 
per capita, que era um dos mais baixos do Brasil, hoje 
é um dos maiores do Brasil, R$22 mil per capita, para 
uma cidade do Estado do Piauí. Mas, ainda desigual. 
É preciso cuidar para evitar a desigualdade. Chegam 
indústrias, como a Bunge Alimentos, beneficiamento 
do arroz, beneficiamento da soja, beneficiamento de 
outros produtos e outras áreas de serviços, mas há 
necessidade de maior igualdade. 

Quem pode fazer essa igualdade? Em primeiro 
lugar, a educação – é a educação. Eu costumo dizer, 
Senador Eduardo Suplicy, e é por isso que eu afirmo a 
importância desse momento hoje. Se temos recursos, 
eles são colocados, já a partir do próximo ano, vão 
crescer gradativamente; e se nós temos as condições 
para que esses recursos sejam aplicados com esses 
objetivos, o que eu tenho defendido com a Presiden-
ta? Primeiro, que possamos alcançar a geração da 
próxima década. Toda essa geração que encontramos 
no começo deste século com quatro, cinco, seis anos, 
quando completar seus vinte, vinte e cinco anos, ter 
no mínimo a educação básica, ter no mínimo o ensino 
médio, de preferência já – quem sabe alguns, uma boa 
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parte – ingressando na universidade. Quem já tiver ter-
minado a universidade, fazendo pós-graduação. Para 
isso, a necessidade da descentralização.

Meu Estado só tinha ensino superior, e não faz 
muito tempo, ali na capital, Teresina, e em Parnaíba. 
Quer dizer, à época, de 222 Municípios, apenas em 
dois. Um mil e quinhentos quilômetros de extensão e 
apenas em dois havia ensino superior. Hoje nós temos 
a presença de ensino superior em 140 Municípios, 
com aproximadamente 45 Municípios polos com en-
sino presencial, universidade estadual, universidade 
federal, instituto federal, faculdades e também, nesse 
misto – a distância e presencial – especialmente com 
a universidade aberta e o e-Tec.

Ora, o que eu aprendi? Sempre olhando pela mi-
nha própria história e a história da minha família. Eu 
fui o quarto da minha família, a vida inteira, a chegar, 
a entrar em uma universidade. Aprendi que a educa-
ção é um investimento de uma vez só, é um esforço 
que a sociedade faz para garantir que as pessoas al-
cancem um determinado patamar porque, se o pai, 
se a mãe alcança o ensino médio, alcança o ensino 
superior, ele não permite que os seus filhos tenham 
menos que isso. Podem até ter mais um curso de gra-
duação, de um curso técnico, pós-graduação, menos 
não. Nunca! Nunca!

Então, a minha mãe – e foi das primeiras da fa-
mília dela a alcançar o ensino fundamental – dizia: “Os 
meus vão ter no mínimo o ensino básico”. E passaram 
a ter, todos, ensino superior. Ensino Superior! 

O que eu quero dizer com isso? Os nossos filhos, 
meus e dos meus irmãos, vão ter no mínimo ensino 
superior. 

Eu cito esse exemplo concreto para dizer que 
isso é uma realidade de todas as famílias, de todas 
as famílias, a presença do ensino descentralizado, 
Senador Suplicy. Eu tenho uma tia, Almira Alice. Ela 
terminou a escola normal. O sonho dela era fazer um 
ensino superior. Mas veio um casamento muito cedo. 
Dizia que para criar os filhos, depois para trabalhar; 
terminou não prosseguindo nos estudos. Por quê? 
Porque a oportunidade de ensino superior, para ela, 
mais próxima ficava 400 a 500 km de onde ela morava. 
Então, era impossível para ela e para tantas mulheres 
no Brasil essa possibilidade.

Por isso que a Presidenta Dilma quer a creche de 
tempo integral, quer a escola de ensino infantil, quer 
a escola de tempo integral. Até para libertar mais as 
mulheres para terem a condição de trabalhar e de es-
tudar, dentre outras oportunidades.

Digo isto para mostrar a importância da educação. 
Pois esta minha tia, – eu quando governador, 

descentralizamos para Simplício Mendes – morava em 

uma cidade a 48 km, Paes Landim – nome colocado 
em homenagem ao pai do Deputado Paes Landim. 
Pois bem! Ela, com 56 anos, fez vestibular; passou e 
concluiu aos 61 o ensino superior. 

Então, isso mostra que primeiro a educação não 
tem idade. Agora quantas pessoas estão paradas 
porque não têm uma oportunidade para estudar em 
um local mais próximo. Lá hoje, no Município dela, há 
uma base da universidade aberta, que eu espero te-
nha vestibular agora no final do ano, e também uma 
escola técnica, também, trabalhadas ainda quando eu 
fui governador.

São exemplos como esses que eu digo que mo-
dificam. Estou falando de coisas concretas na vida 
de pessoas do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, 
do Sul, do Sudeste, de qualquer região do Brasil. Em 
São Paulo certamente quantas pessoas não param 
de estudar por falta de uma oportunidade, ali próximo 
de onde reside. 

Então, essa é uma realidade. 
Por isso que eu comemoro com muita alegria esse 

feito, além dos recursos para a educação, e também 
para a saúde. 

Creio que o que estamos alcançando é uma con-
dição de garantir para todo o Brasil, no médio prazo 
– repito, aqui também não tem enganação –, nós va-
mos ter um volume menor, quer dizer, a previsão do 
Governo é colocar para a educação, no Brasil, sair de 
aproximadamente R$188 bilhões – por isso que falo 
em R$200 bilhões, arredondando – para alcançar em 
torno de R$200 bilhões em 2014 – e, desse valor, R$4 
bilhões vêm dessa fonte do pré-sal. Mas isso vai cres-
cer, principalmente a partir de 2015, 2016, 2017, 2018, 
quando novas áreas do pré-sal e do pós-sal entrarem 
em funcionamento, inclusive no meu Piauí, em mar e 
em terra. E minha posição é a mesma.

Nesse ponto, o que quero aqui chamar a aten-
ção? Que também, do recurso para a saúde, nós es-
tamos discutindo, com essa fonte, junto com parte das 
emendas parlamentares e junto com receita própria da 
União, para garantir mais recursos para a saúde. Mas 
temos que definir para quê. Assim como, na educação, 
tem que definir para quê, também na saúde, tem que 
definir para quê. É para colocar médico em cada re-
gião que não tem? Então, vale a pena. É para garantir 
condições de termos uma qualidade na média com-
plexidade? É para equipar? É para estruturar? É para 
garantir qualificação? É para ampliar a própria forma-
ção, nessa área, dos profissionais todos da saúde? É 
para ter um sistema de gestão mais eficiente? Então, 
acho que vale a pena. 
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Na prática, vamos sair de R$83 bilhões, da saúde, 
para algo em torno de R$125 bilhões nesses próximos 
anos. E isso é fundamental.

Eu quero aqui, Sr. Presidente, já encerrando, di-
zer, ao comemorar aqui essa importante vitória, que 
também ela é visível, quando a gente viaja pelo meu 
Estado. Eu estive agora, semana passada, em São 
Raimundo Nonato, onde tive o prazer de estar lá com 
V. Exª, inclusive na cidade de Guaribas – aliás, agora, 
em setembro, a Presidenta deve autorizar o início do 
asfaltamento da obra de Caracol, Guaribas até sair em 
Bom Jesus. É uma BR, a 235, a BR que vem de João 
Pessoa, na Paraíba, em direção à Região Norte. Ela 
corta o Brasil, da Região Nordeste em direção à Re-
gião Norte. Pois bem, agora eu estive no Município de 
Baixa Grande do Ribeiro, ali com o Prefeito Ozires e 
sua esposa, os vereadores, as lideranças, presidentes 
dos sindicatos dos trabalhadores rurais, associações. 

Ali na Câmara Municipal, como sempre faço, fi-
zemos uma audiência pública na qual tratei dos temas 
importantes para aquele Município, para aquela região.

Depois visitei o ex-Prefeito Aldir, e ali, com o 
Partido dos Trabalhadores e com outros partidos, foi 
possível perceber a importância de uma obra que me 
cobravam muito tempo atrás, que dizia respeito a ener-
gia. Foi feito ali um linhão, uma subestação em Ribeiro 
Gonçalves, uma subestação em Baixa Grande do Ri-
beiro, e agora eles estão comemorando a conclusão 
para as serras, onde está essa região de grande pro-
dutividade, onde empresas querem se implantar, onde 
indústrias querem se implantar, mas faltava energia. Ali 
me foi pedido para concluirmos o Programa Luz para 
Todos, que tinha parado por conta de uma decisão 
judicial já resolvida. 

Ali eu ouvi o depoimento do prefeito, que, com as 
máquinas que recebeu da Presidenta Dilma, do Gover-
no Federal, mesmo com o aperto por que passam os 
Municípios, já fez 100 quilômetros de recuperação de 
rodovias vicinais em seu Município. É algo realmente 
espetacular! Aliás, é um Município bem organizado, 
com uma equipe muito interessada. 

Ali me foi cobrado... Por exemplo, na Câmara, 
onde era realizada a audiência, não há calçamento na 
porta próxima à área da cidade onde está o cemitério. 
Então, ali eu me comprometi a trabalhar por recursos 
para essa área. 

A garantia da rodovia. Deixei o projeto, o Gover-
nador Wilson licitou e devemos ter agora a obra da ro-
dovia em direção à serra, essa parte do platô em cima 
da serra, para viabilizar o escoamento da produção. 
Ali foram liberados, pelo Ministério da Saúde, quatro 
unidades básicas de saúde, que é uma carência do 
Município, para onde vão, inclusive, médicos do Mais 

Médicos. O Município tem cerca de 6 mil habitantes e 
tem apenas um médico residente, os outros são mé-
dicos que vão e voltam, não permanecem na cidade. 

Ali tivemos a presença do Deputado Assis Carva-
lho, do Deputado Merlong, Deputada Rejane, do Pre-
feito Luciano, lá de Bertolínia, do Superintendente do 
Incra, o Lima, e do Professor Oscar, que é ex-Prefeito 
de Floriano e também nos acompanhou – com o meu 
xará, o ex-Prefeito de Rio Grande José Wellington e 
outras lideranças daquela região que nos acompa-
nharam. Esteve ali também o prefeito Agamenon, de 
Ribeiro Gonçalves. 

Os pleitos. Eles querem que trabalhemos aqui 
para a liberação da creche, que depende desse dinheiro 
de que estamos falando aqui; das escolas de ensino 
infantil, com os equipamentos; das escolas técnicas; 
das escolas em tempo integral. A pauta que está co-
locada em Baixa Grande do Ribeiro, assim como em 
Antônio Almeida, em Porto Alegre do Piauí, em Landri 
Sales, em Marcos Parente e em Uruçuí é a mesma. O 
que cobram é isso. Então, não há jeito. Se não tivermos 
uma fonte nova desta, não vai acontecer.

Assim como acontece com o sistema de abas-
tecimento de água dessas cidades. Ali, são cerca de 
sete milhões. 

Há necessidade de mais duas escolas, com seis 
salas de aula cada uma, o que eles cadastraram.

Ainda me pediram que viabilizássemos uma agên-
cia da Caixa Econômica ou do Banco do Nordeste, que 
vamos encaminhar ao Ministério. 

Ali, também liberei uma emenda para a Acade-
mia de Saúde.

Em Uruçuí, houve um encontro no Instituto Fe-
deral...

(Soa a campainha.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – ... onde querem a ampliação de cursos, 
mais ônibus escolar. Querem ali melhor estrutura, 
equipamentos e ampliação, tanto na área de ensino 
técnico, como na área de ensino superior. 

Eu queria destacar, em Uruçuí, o Alison, que é o 
líder estudantil, juntamente com a Profª Dayse, que é 
diretora do Instituto Federal, e o estudante Juscelino, 
o Prof. Alexandre, o estudante Eduardo, Khalil, Lídia, o 
Prof. Agmar, Eliza, o Zé Humberto. Ali, vou tratar com 
o Reitor Paulo Henrique, do Instituto Federal, para 
viabilizarmos essa pauta importante. Eles realizam ali 
um importante festival de música. Eles têm um traba-
lho importante, Mulheres Mil, que atende a cerca de 
cem mulheres num programa de geração de renda. 

Pude ali, Sr. Presidente, ver que está em anda-
mento para conclusão...
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(Interrupção do som.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Já concluindo.

Estão em andamento novos trechos de asfalta-
mento.

Pude ver os avanços em todas essas cidades 
que citei aqui.

Com os prefeitos, com as suas lideranças, tanto 
em Porto Alegre, como em Antônio Almeida, com o 
João Batista, em Porto Alegre, com o ex-Prefeito Már-
cio, mas também com quem concorreu com ele, mas 
também com o Avelino Neiva, que nos recebeu, com 
os vereadores, com o Pedro, que é o vice, enfim, com 
todas as lideranças, tivemos a oportunidade de garantir 
a condição de agilidade em projetos que são funda-
mentais para esses Municípios e, ao mesmo tempo, 
pudemos ouvir, em audiências públicas, a pauta que 
vai nortear a nossa Bancada aqui, na Câmara e no 
Senado, na discussão do Orçamento Federal. 

Então, eu queria aqui ainda, por último, registrar 
o evento importante que ali realizamos...

(Soa a campainha.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) –...de que participamos em Uruçuí, no Clube 
dos Dirigentes Logistas, com palestras importantes, 
com a presença da Federação da Indústria e de orga-
nizações do comércio, da Federação do Comércio. E, 
naquele instante, também recebi reivindicações. Aliás, 
no dia em que lá fui, nós tivemos um problema de falta 
de energia na cidade de Uruçuí, que, como eu disse 
aqui, é uma das cidades que mais cresce.

Como eu disse, já acionei a Eletrobras do Piauí, 
que está trabalhando para garantir as condições de 
investimentos naquela subestação, em razão do cres-
cimento do consumo. Ou seja, a subestação já não 
suporta mais o consumo de energia naquela região. 
E haverá investimentos nessa área.

Era isso, Sr. Presidente, que eu queria relatar aqui.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 

Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Se-
nador Wellington Dias, Líder do PT, não apenas por 
fazer análise dos atos importantes hoje da Presidenta 
Dilma, para garantir recursos para saúde e educação, 
mas também por relatar a sua peregrinação pelos Mu-
nicípios do Estado do Piauí, como Senador daquele 
Estado e ex-Governador.

Tem a palavra agora o Senador Valdir Raupp, que 
é hoje o Presidente do PMDB.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 
RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Eduardo Suplicy; 

Srªs e Srs. Senadores, quero, antes de iniciar o meu 
pronunciamento, agradecer ao nobre Senador Cícero 
Lucena por me conceder o tempo, permutando comigo, 
pois tenho compromisso daqui a pouco.

Parabenizo a Presidente Dilma, Sr. Presidente, 
pela sanção da Lei dos Royalties do Petróleo, garantindo 
50% desses recursos para a educação. Creio que, se 
não no curtíssimo prazo, mas no médio e longo prazo, 
teremos investimentos para turbinar a educação em 
nosso País, que é o que a grande maioria dos países 
desenvolvidos fez.

Eu sempre cito a Coreia do Sul, que, nos últimos 
30 anos, deu um salto e saiu do terceiro mundo para 
o primeiro mundo, investindo em educação. E assim 
está acontecendo com a China, com a Finlândia e com 
tantos outros países. E o Brasil acerta, neste momento, 
ao destinar 50% da verba do pré-sal para a educação 
e 25% para a saúde, ajudando também a reforçar os 
investimentos na área da saúde pública do nosso País.

É claro que uma parcela desses recursos tam-
bém irá para Estados e Municípios para ajudar nossos 
sofridos Estados e Municípios.

Entro agora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, no meu pronunciamento para parabenizar os 
administradores. 

No dia 9 de setembro, comemoramos no Brasil o 
Dia do Administrador. E é com muita alegria, Sr. Pre-
sidente, que venho aqui prestar minhas homenagens 
a todos aqueles que se dedicam a essa atividade tão 
rica, tão instigante e tão essencial ao desenvolvimen-
to do País.

Orgulho-me, Srªs e Srs. Senadores, de minha 
condição de bacharel em Administração de Empresas. 
Não é por acaso que os cursos de Administração se 
encontram atualmente entre os mais procurados nas 
instituições de ensino superior brasileiras, ao lado dos 
cursos de Direito, de Pedagogia e das Engenharias. 
Afinal, as potencialidades da profissão são enormes, 
representando uma excelente opção para nossos jo-
vens. Esse nível de demanda se mostra ainda mais 
expressivo, Sr. Presidente, se levarmos em conta que a 
ciência da Administração, em nosso País, tem história 
relativamente recente, pelo menos quando comparada 
à de outras nações.

Com efeito, foi somente em 1952 que a Fundação 
Getúlio Vargas criou a primeira instituição dedicada 
ao ensino da matéria em território nacional, a Escola 
Brasileira de Administração Pública. Muito antes disso, 
entre o final do século XIX e o começo do século XX, 
eram consolidadas nos Estados Unidos as bases da 
Administração Científica. Ao mesmo tempo, na Fran-
ça, era elaborada a Teoria Clássica da Administração. 
Quem não se lembra de Taylor e Fayol? 
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De forma que, naquela década de 50, Srªs e Srs. 
Senadores, quando o Brasil começava a engatinhar no 
assunto, os Estados Unidos, por exemplo, já formavam 
por ano 50 mil bacharéis, 4 mil mestres e 100 doutores 
em Administração.

O que importa, porém, é que, nesses pouco mais 
de 60 anos, conseguimos recuperar o tempo perdido. 
Em 9 de setembro de 1965 – e eis a razão pela qual 
comemoramos nesta data o Dia do Administrador –, é 
promulgada a Lei n° 4.769, que dispõe sobre o exer-
cício da profissão de administrador.

A partir daí, diversos fatores – com destaque para 
o rápido processo de industrialização experimentado 
pelo País e os enormes desafios do mercado interno 
e de comércio internacional – vão fazendo com que 
os profissionais da área se tornem cada vez mais re-
quisitados, cada vez mais imprescindíveis.

No início da década de 1990, tínhamos no Brasil 
cerca de 350 cursos de Administração, o que já repre-
sentava um avanço significativo. Mas hoje, Sr. Presi-
dente, são mais de 2.300 cursos, espalhados por todos 
os rincões deste nosso enorme território.

A cada ano, ingressam em nossas faculdades 
centenas de milhares de estudantes interessados pela 
ciência da Administração, dispostos a dar sua con-
tribuição nesse ramo do conhecimento humano que 
exige dos iniciados uma ampla gama de habilidades 
técnicas e relacionais.

Essa ávida procura pela carreira faz com que o 
curso tenha o maior número de estudantes matricu-
lados em todo o País: mais de 850 mil. O número de 
concluintes a cada ano também é o mais elevado entre 
todos os cursos: 130 mil.

São profissionais, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, que têm prestado uma inestimável contribui-
ção ao Brasil nas mais diversas áreas: na indústria, no 
comércio, no setor de serviços e no agronegócio; nos 
campos da saúde, da educação e da infraestrutura; nos 
sistemas de informações e de recursos humanos; na 
Administração Pública e na iniciativa privada.

E a esses colegas que, com tanto empenho, aju-
dam a forjar o progresso do País quero levar o meu 
abraço, o meu reconhecimento e a minha admiração.

Aproveito a oportunidade para solicitar o empenho 
dos Deputados Federais para a aprovação do Proje-
to de Lei nº 6.954, de 2010, de autoria do Deputado 
Sandro Mabel – companheiro do PMDB do Estado de 
Goiás –, que estabelece o piso salarial do administra-
dor. Com certeza, a aprovação da matéria pelo Con-
gresso representará uma grande conquista para todos 
os administradores.

Era essa, Sr. Presidente, a homenagem que 
queria deixar neste dia a todas as administradoras e 

a todos os administradores do Brasil, de todos os ra-
mos da Administração. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Cícero Lucena (Bloco Minoria/PSDB – PB) 

– Senador Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 

RO) – Concedo, com muito prazer, um aparte ao nobre 
Senador Cícero Lucena.

O Sr. Cícero Lucena (Bloco Minoria/PSDB – PB) 
– Apenas para somar a V. Exª, na justa homenagem a 
essa classe de tão grande importância, nós poderíamos 
dizer, em qualquer empresa, em qualquer país que se 
preze, e também no serviço público. Acho que é por 
demais justo e, cada vez mais, se faz presente aquilo 
que nós consideramos fundamental. Eu me recordo, 
Senador Raupp, que em 1993, quando eu era Vice-
-Governador da Paraíba, ao lado do então Governador 
Ronaldo Cunha Lima, nós tínhamos a Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB). E, naquela oportunida-
de, da criação do campus na cidade de João Pessoa, 
quando nós decidimos por ampliar a UEPB, dois cursos 
nós queríamos criar na cidade de João Pessoa, dife-
rentes daqueles já tradicionais cursos naquela época. 
Estou falando de 1993, 1994, 20 anos atrás. E eu me 
recordo que o então Governador Ronaldo Cunha Lima 
teve exatamente a preocupação de criar, além do de 
Turismo, pelo potencial turístico do Estado, o curso de 
Administração Pública, que, cada vez mais, se faz pre-
sente neste País, para nós incentivarmos, estimularmos 
a formação de gestores públicos, para dar qualidade, 
eficiência e dinamismo à Administração Pública deste 
País. Nunca foi tão atualizada a necessidade de nós 
o ampliarmos. Então, quero parabenizar V. Exª, pela 
justa homenagem que faz aos administradores deste 
País, quer sejam privados ou públicos.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 
RO) – Obrigado a V. Exª pelo aparte, e peço que seja 
incorporado ao nosso pronunciamento. Quero dizer 
que Ronaldo Cunha Lima era um homem de grande 
visão, um grande administrador – advogado, mas, 
sem dúvida, um grande administrador. Nosso amigo. 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 
Apoio Governo/PT – SP) – Senador Valdir Raupp, 
quero também, até como formado em Administração 
de Empresas e professor da Fundação Getúlio Var-
gas, na Escola de Administração de Empresas e Ad-
ministração Pública de São Paulo, estender a minha 
solidariedade ao cumprimento que V. Exª faz aos ad-
ministradores no Brasil.

Passamos agora a palavra ao Senador Cícero 
Lucena, da Paraíba, Senador do PSDB. 
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O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB 
– PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente; Srªs e Srs. Senadores, eu, 
basicamente, Presidente, vou passar rapidamente 
sobre três assuntos e cada um deles com um nível de 
preocupação gigante. Fico feliz de ter V. Exª, tão sen-
sível e preocupado com aqueles de pouca renda, na 
Presidência desta sessão que, com certeza, os três 
assuntos têm a ver diretamente com essa preocupação.

A primeira, Sr. Presidente, é que amanhã – rece-
bi o honroso convite por parte do Ministro da Integra-
ção – haverá o lançamento do programa Água para 
Todos. Eu tenho assumido nesta tribuna, por mais de 
uma oportunidade, e feito pronunciamentos que le-
vam a preocupação e também trago a preocupação 
do povo nordestino, em particular o da Paraíba, com 
a questão da seca.

Já nos ensinou a história, a vida, de que não 
adianta termos políticas para combater a seca, mas 
sim a política de conviver com as secas. Essa convi-
vência passa por obras estruturantes, passa por no-
vas tecnologias, por presença de governo, por apoio e 
solidariedade dos governantes e de quem administra, 
para que a gente possa aliviar um pouco o sofrimento 
desse povo nordestino.

Já tive a oportunidade de apresentar uma foto-
grafia, ainda deste ano, que deveria ganhar prêmios 
internacionais, porque era um homem com uma garra-
fa PET com água, disputando, praticamente, com um 
animal que ficava esperando cair alguma gota para 
que esse animal pudesse beber.

Senador João Capiberibe, a Paraíba perdeu mais 
de 40% de seu rebanho neste ano. Em algumas regiões 
da Paraíba já acabou o período do inverno e, conse-
qüentemente, já estamos no período de estiagem já 
aguardando o novo inverno que está para acontecer. 
Eu quero dizer que a Aesa, nossa agência de água, 
publicou recentemente, está no site do Governo da Pa-
raíba – só para que os senhores tenham a real dimen-
são da preocupação –, algo que eu reputo como uma 
das maiores preocupações de que nós devemos ter.

Por isso é que estou neste momento na tribuna 
fazendo este alerta – já que o Governo amanhã vai 
lançar o programa Água para Todos – da preocupação 
com o que está ocorrendo nos reservatórios da Paraíba: 
64 reservatórios com capacidade armazenada supe-
rior a 20%; 33 reservatórios em observação, ou seja, 
Presidente, Senador Eduardo Suplicy, com menos de 
20% da sua capacidade.

Eu estou falando de 33 reservatórios e 20 reser-
vatórios, na Paraíba, que abasteciam cidades, com me-
nos de 5%, alguns deles com zero. Zero! Por exemplo, 
a cidade de Aguiar, o reservatório Frutuoso II, que tem 

uma capacidade de 3.517.000m3, está atualmente com 
zero, ou seja, seco.

Se você quer abaixo de 20, você tem a cidade de 
Areial por exemplo, Covão, que tem uma capacidade 
de 672.000m3, está com 44.000m3, ou seja, 6,6% da 
sua capacidade. Se você quer ir para Caraúbas, que é 
outra cidade, o reservatório Campos, com 6.000.000m3, 
está com 219.000m3, ou seja, 3,3% da sua capacida-
de. Se você for para a cidade de Carrapateira, o açu-
de Bom Jesus está com 6,6% da sua capacidade. Se 
você for para a cidade de Emas, o açude Emas, com 
2.000.000m3, está com 0,9%, menos de 1%, Senador 
Suplicy, da sua capacidade. Se você for para a cidade 
de Gurjão, o açude Gurjão, no Cariri paraibano, está 
com 6,6% da sua capacidade.

Estou falando dados de 3 de setembro. A previsão 
de chuva nessas cidades aqui, no inverno, é de dezem-
bro para janeiro, e já se encontra com essa dificuldade.

Se for para Jericó, o açude Carneiro, que tinha 
uma capacidade de 31.000.000m3, está com menos de 
1.000.000m3, ou seja, com 3,1% da sua capacidade, 
para abastecer as cidades. Se você for para a cidade 
de Juru, o açude Glórias, está com 10%. Se você for 
para Montadas ou para Monteiro, onde foi assinada 
ordem de serviço da transposição, há 15 dias, a cida-
de de Monteiro, com 5.000.000m3 cúbicos, está com 
menos de 0,5% da sua capacidade. 

Presidente, na cidade de Ouro Velho, também 
com 0,2%; na cidade de Patos, o açude Jatobá, que 
tem capacidade de 17.516.000m3, está com 456.000m3, 
ou seja, 2,6%.

Se for a Picuí, o Caraibeira está com zero, Pre-
sidente, zero, secou o açude; se for à cidade de Pra-
ta, está com menos de 1%; se for à cidade de Ouro 
Velho... Eu já li. 

Enfim, Presidente, essa é a realidade dos reser-
vatórios de água para abastecer o povo da Paraíba. O 
maior açude, Boqueirão, que abastece, por exemplo, 
Campina Grande, está com 41%; Coremas, que é um 
dos grandes pulmões hídricos do Nordeste e inclusi-
ve gerava energia, está com sua água imprópria para 
o ser humano. 

Isso demonstra, de uma forma clara, uma preo-
cupação para a qual venho alertando por mais de uma 
vez desta tribuna. São necessárias ações estrutura-
doras, daí por que a Paraíba lutar tanto pela transpo-
sição das águas do São Francisco, porque boa parte 
desses açudes, com a transferências de bacias, com 
a transposição de bacias, servirá como estruturantes, 
como garantias hídricas para essas cidades e para a 
sobrevivência humana. Daí o clamor do povo paraibano. 
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Está faltando água para beber no Estado da Pa-
raíba. Senador Capiberibe, isso é muito grave, isso é 
muito sério. 

Eu tenho pedido aqui que o Governo acione do 
Ministério da Integração, já falei com o Ministro Fer-
nando Bezerra – na última vez em que estivemos em 
viagem, visitando a transposição das águas do Rio São 
Francisco – que existem milhares de poços furados, 
por exemplo, na Paraíba, mas não estão equipados, 
e aos que foram equipados no passado não foi dada 
manutenção. E é urgente que esses poços sejam per-
furados, porque quando vier a seca que está sendo 
anunciada, os carros-pipa não mais resolverão os pro-
blemas, pela distância que terão que se deslocar para 
encontrar água que possa ser transportada.

Ou se faz, ou se perfura, ou se recupera, uma 
política urgente de recuperação desses poços, Sena-
dor Pedro Taques, ou nós vamos ter uma calamidade 
pública da seca no ano de 2014. E aí vão aparecer 
salvadores da Pátria, porque é um ano eleitoral, pro-
metendo e enganando o povo, que vai morrer de sede, 
no meu Estado, e tenho certeza de que também em 
outros Estados.

Os dados que li aqui, com os quais farei um pro-
nunciamento mais esmiuçado amanhã, dizem que 20 
açudes na Paraíba, que abastecem cidades, estão com 
menos de 5% da sua capacidade de reserva; 34 estão 
com menos de 20%, fora os 20, ou seja, 54 açudes com 
menos de 50. Cidades grandes com zero no seu abas-
tecimento. Daí a minha preocupação e o meu alerta.

Amanhã será feito o lançamento do Água para 
Todos, no Palácio. Espero que o Governo não venha 
anunciar que resolveu esse problema com o anúncio 
desse programa, mas sim que tome atitudes concre-
tas, responsáveis e sérias pela sobrevivência humana 
no meu Estado na questão hídrica.

Esse era um dos pontos para os quais eu que-
ria alertar.

Outra preocupação, Presidente. O Governo lan-
çou um programa Safra, um programa de mais de R$5 
bilhões de armazéns para estocar a safra. Sabe o que 
está ocorrendo com a Paraíba neste instante? Hoje, 
estão fechando os armazéns da Conab na cidade de 
Sousa, já fecharam o de Catolé do Rocha e já fecha-
ram o de Itaporanga. 

Só no de Sousa, que mandaram fechar hoje, há 
3 mil pequenos agricultores cadastrados para pegar 
o milho que o Governo prometeu para ajudar na seca. 
Agora, Senador Pedro Taques, o senhor é de um Es-
tado rico. Mas sabe que milho é esse de que estou fa-
lando? Cada um desses 3 mil agricultores tem direito 
a 18 sacas de milho. A 18 sacas! Sabe o que essa ati-

tude da Conab está fazendo com o meu Estado e com 
esses pequenos agricultores do Município de Sousa? 

Eu nasci em São José de Piranhas, minha que-
rida Jatobá, a 520 quilômetros da capital, que fica a 
70 quilômetros de Sousa. 

É lá em Sousa que o pequeno agricultor de São 
José de Piranhas, da minha Jatobá, de Carrapateira, 
de Bonito de Santa Fé, de Monte Horebe, de Cajazei-
ras e de tantos outros vai buscar esses 18 sacos de 
milho. Ao se fechar esse armazém, não sei a título de 
que, talvez só por malvadeza ou descompromisso com 
o pobre, com o pequeno agricultor nordestino, eles vão 
ter que ir a Patos. Sabe quantos quilômetros são de 
Sousa a Patos? Cento e vinte quilômetros. Como é que 
se justifica o pequeno agricultor da minha Jatobá, que 
antes se deslocava 70km, ter que se deslocar 190km 
para pegar 18 sacos de milho? Isso é planejamento? 
Isso é solidariedade? Isso é preocupação com o pe-
queno agricultor, que quer esses 18 sacos de milho 
para salvar uma vaquinha, para salvar um rebanho 
pequeno de quatro, cinco ovelhas ou cabras, para tal-
vez conseguir leite para o seu filho recém-nascido?

O que adianta fazer propaganda de bilhões para 
armazém quando se fecha um armazém que está dando 
essa assistência, que já é insuficiente? Desta tribuna 
eu já denunciei a situação, Senadoras e Senadores, e 
solicitei ao Governo que fizesse um planejamento. Na 
Paraíba, não chegou o milho prometido, porque não 
havia caminhão para transportar o produto do Mato 
Grosso, do Centro-Oeste para o Nordeste. Estavam 
transportando a safra num período em que o transporte 
já era caro. Se o Governo tinha estoque nesses locais, 
por que não fazia o transporte fora do período de sa-
fra ou de entressafra, em que o frete era mais barato, 
e armazenava mais perto, no caso, no Nordeste, na 
Paraíba? E o que estamos vendo hoje?

Tentei falar o dia todo com o Presidente da Co-
nab para dizer que faria este pronunciamento e pedir 
a ele que não fizesse isso, porque há milho estocado 
em Sousa. Estão fechando os armazéns e não estão 
dando nem 30 dias para entregar esse milho. Eu con-
sidero um ato de total irresponsabilidade. Não vou di-
zer que é culpa da Presidente Dilma, embora ela seja 
responsável, mas espero que, ao tomar conhecimento, 
adote as medidas para que não faça esta injustiça com 
a Paraíba: fechar três armazéns e preservar somente 
o armazém de Souza para 3 mil pequenos agriculto-
res, que não vão ter mais acesso ao milho, embora o 
programa do Governo anuncie bilhões para fazer ar-
mazéns para estocagem neste País.

Por fim, passo ao terceiro item sobre o qual tam-
bém farei um pronunciamento, só para trazer a realidade 
dos fatos – fruto de um final de semana em que visitei 
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o interior da Paraíba – e para o senhor ver o caos em 
que o meu Estado se encontra.

Estive com o Sr. Francisco José da Silva. Tenho 
a honra de ser o Relator da Medida Provisória 623, 
que trata das dívidas dos pequenos agricultores do 
Semiárido, uma iniciativa do Governo. Queira Deus 
eu possa ter a compreensão dos meus pares, Depu-
tados e Senadores, para que nós não utilizemos nes-
sa medida provisória o que está sendo uma prática 
nesta Casa: colocar temas que nada têm a ver com 
a solução desse problema. Esse problema é urgente. 
Então, peço a compreensão. Faremos audiências pú-
blicas para tratar na Medida Provisória 623 apenas do 
endividamento, da questão agrícola do nosso País, do 
Semiárido brasileiro.

Mas, para os senhores terem ideia da gravidade, 
Senador Eduardo Suplicy, Senador Capiberibe, estive 
no Município de Boqueirão com o Sr. Francisco José 
da Silva, dono do sítio Caiçara. Sabe quantos hectares 
tem esse sítio? São 62 hectares. Esse homem, já quase 
aposentado, tomou um valor inicial, 15 anos atrás, em 
dois empréstimos, de R$22 mil – valor original. Conse-
guiu pagar o empréstimo durante dez anos, mas, de 
cinco anos para cá, não conseguiu mais. Sabem qual 
é a dívida dele? Duvido que alguém aqui chegue perto: 
cerca de R$235 mil. Repito: tomou o valor histórico de 
R$22 mil em dois empréstimos, 15 anos atrás, pagou 
por dez anos, está há cinco anos sem ter condição de 
pagar e está devendo R$235 mil.

Foi ao Banco do Nordeste, com a notícia de que 
estavam fazendo... Entraram com uma ação contra 
ele – o Banco do Nordeste – e ainda disseram-lhe: 
“Vai a leilão. Se o dinheiro apurado com o leilão não 
pagar a dívida, o senhor vai continuar inadimplente, 
vai continuar devendo.” Esse homem veio a mim qua-
se chorando. Sabem quanto vale? Perguntei a ele: “Se 
você vendesse hoje o sítio, quanto valeria?” Ele disse: 
“Doutor, não encontro quem pague R$40 mil.”

Há algo errado, Sr. Presidente. Está muito tron-
cho esse processo, está muito injusto. É descabida a 
cobrança. Não é possível que o País seja insensível 
a essa realidade do Nordeste, do Semiárido. Nós não 
queremos esmola. Queremos a experiência e a con-
vivência com a realidade sofrida do povo nordestino. 
Quando um agricultor é chamado ao fórum em razão 
de uma ação movida pelo Banco do Nordeste, ele já 
vai tremendo, já vai achando que está desmoralizado, 
porque existe uma ação contra ele.

Será que não é hora de apresentarmos – farei 
esse estudo – um projeto que não permita tomar de 
alguém um lote desses, ou um lote com dois ou três 
módulos rurais, como não se pode tomar a casa de 
um cidadão por uma dívida qualquer? Essa é a vida 

dele, é a história dele; é de lá que ele tira o sustento, 
é de lá que ele tira a sobrevivência. Mas estão toman-
do essas terras.

Então, esta Casa tem o dever, tem a responsabili-
dade de não ser omissa neste processo, de não achar 
que nada está acontecendo. Como não é comigo, não 
é com outro,...

(Soa a campainha.)

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB 
– PB) – ... nós não devemos nos preocupar. Devemos, 
sim. Devemos não só nos preocupar, mas também nos 
indignar com essa situação e colocar, agora, na pau-
ta desta Casa e do Congresso Nacional uma solução 
definitiva, urgente, e não deixar para o próximo ano a 
fim de obter proveito político, eleitoreiro.

Então, era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Peço a solidariedade desta Casa nesses três 

itens, nesses três temas que têm a ver com a injustiça 
que acontece neste País com o povo nordestino e, em 
particular, com a Paraíba.

Muito obrigado.
Que Deus proteja a todos!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 

Apoio Governo/PT – SP) – Muito obrigado. Meus cum-
primentos ao Senador Cícero Lucena, da Paraíba, do 
PSDB, que aqui nos traz a problemática referente à 
dificuldade de chegar água suficiente a todos os Muni-
cípios da Paraíba, assim como a dificuldade dos agri-
cultores, em especial aqueles que estão com dívida 
junto ao Banco do Nordeste do Brasil.

Passo a palavra agora ao Senador João Capibe-
ribe, do PSB do Amapá.

Com a palavra, o Senador João Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Go-

verno/PSB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Eduardo 
Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Se-
nado, telespectadores da TV Senado, venho à tribuna 
para fazer um balanço dos últimos três anos da política 
do meu Estado. Na verdade, trata-se de ação política 
misturada com ação policial.

Nesses três anos, o Amapá tem passado por 
um processo de mudança, mas para poder nos situ-
ar, situar os que nos acompanham em suas casas, os 
que nos acompanham aqui em plenário, trago a esta 
tribuna um documento do Conselho Diocesano de Ma-
capá, da Igreja Católica de Macapá, datado do dia 30 
de março de 2010.

A Igreja Católica do Estado do Amapá, assustada 
com os constantes casos de corrupção envolvendo fun-
cionários públicos e políticos da região, divulgou uma 
carta do Conselho Diocesano da Pastoral de Macapá, 
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manifestando-se contra a corrupção e contra a impu-
nidade. Estou falando de março de 2010.

Nessa carta, o Conselho Diocesano denuncia a 
morte de 26 bebês no início daquele ano e também 
denuncia o desvio de R$200 milhões da Secretaria de 
Educação; o ano letivo apenas para cumprir calendá-
rio; e a perpetuação do prefeito de então. Essa carta 
faz uma análise profunda daquele momento, e a Igreja 
começa se dirigindo a todos os irmãos e às irmãs da 
Igreja Católica e a todas as pessoas de boa vontade.

Diz a Igreja:

Irmãos e irmãs caríssimos (as),
No dia seguinte à celebração da festa de São 
José, padroeiro da nossa diocese e do nosso 
estado, nos reunimos, com nosso bispo, no 
Conselho Diocesano de Pastoral.
É nossa obrigação pastoral compartilhar com 
vocês os clamores e as angústias das muitas 
pessoas que procuram nossas comunidades 
e nossas pastorais para dizer a dor, o descaso 
e a humilhação que sofrem.
É o clamor das famílias dos 26 bebês que mor-
reram na maternidade pública entre os dias 26 
de dezembro e 8 de fevereiro. A proximidade 
com o Natal nos faz lembrar outra matança de 
inocentes que aconteceu no tempo do nosso 
padroeiro, São José.
É o clamor das famílias que sofrem por causa 
do atraso do início do ano letivo e da precarie-
dade de várias escolas, sem merenda e sem 
condições de funcionar de forma satisfatória. 
Isso prejudica duplamente os alunos: pela fal-
ta de merenda e pela redução das aulas, que 
nunca serão repostas.
Não podemos esquecer que tudo isso acon-
teceu logo após um carnaval marcado por 
denúncias e escândalos pela má aplicação de 
um grande volume de dinheiro público, fruto 
dos nossos impostos e que agora faz falta em 
outros setores, bem mais importantes para a 
população.
Ainda mais grave, é a recente denúncia do 
Ministério Público a respeito de R$200 mi-
lhões que teriam sido desviados na área de 
educação e que devem ser somados aos que 
foram desviados na saúde, na construção do 
novo aeroporto e em várias outras atividades.

Essa carta, lembro a quem nos acompanha, é 
datada do dia 30 de março de 2010. E continua o Con-
selho Diocesano:

É inaceitável o calvário dos doentes que pre-
cisam de tratamento fora do estado ou de re-

médios caros e não estão sendo atendidos. 
Alguns acabam morrendo sem receber os 
mínimos cuidados. A morte anunciada, pre-
matura, dolorosa e trágica do garoto Danilo, 
representa todos eles.
A situação se agrava nos municípios e comu-
nidades do interior e entre os povos indíge-
nas, onde os serviços de saúde, educação, 
transporte e segurança são precários e insu-
ficientes e onde se multiplicam as denúncias 
de má aplicação de recursos, enquanto cresce 
o abandono.
Tudo isso nos indigna e, sobretudo, nos entris-
tece saber que reina, no meio do nosso povo, 
a sensação da impunidade para os crimes de 
violência contra o patrimônio público: desvio de 
recursos, grilagem de terras, desmatamentos 
ilegais, poluição das nossas águas.
Ainda não foram punidos os crimes eleitorais 
das eleições municipais de 2008, e já estão 
bem adiantadas as articulações para as pró-
ximas eleições gerais. Serão os mesmos de-
nunciados de hoje a disputarem os votos da 
população daqui a poucos meses?

A diocese fazia referência em 2010 às eleições 
que aconteceriam em outubro daquele ano e as mes-
mas pessoas disputariam, concorreriam e certamente 
ganhariam aquelas eleições, se não tivesse a provi-
dência ou talvez até a energia produzida pelo fervor 
dos católicos, uma intervenção decisiva da Justiça para 
impedir a continuidade desses desmandos.

É nosso dever pastoral e eclesial proclamar 
com firmeza: “Deus não quer isso, não!”
Estamos iniciando a Semana Santa, na qual 
celebraremos a vitória da vida sobre a morte 
de Jesus que foi condenado por estar sempre 
ao lado dos mais pobres a serviço da justiça 
do Reino de Deus.
A liturgia da Semana Santa e a meditação da 
Campanha da Fraternidade Ecumênica pedem 
a nossa conversão:
Em primeiro lugar, precisamos mudar nosso 
coração: não podemos ser omissos ou coni-
ventes com o que vem acontecendo no Ama-
pá, em prejuízo do bem comum da população. 
A vida tem sempre o primeiro lugar antes de 
riquezas e vantagens pessoais: não podemos 
servir a dois senhores!
Como diocese, devemos usar todos os espa-
ços e ocasiões: celebrações, encontros, reu-
niões, estruturas e meios de comunicação, 
colocando-os a serviço da justiça, renovando 
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sempre nosso compromisso de fidelidade aos 
mais pobres, aos excluídos e aos esquecidos.

E a carta conclui, dizendo:

Esta Semana Santa que iniciou com a memória 
do grito do povo dirigido a Jesus: “Salva-nos, 
Filho de Davi”, nos levará a assumir o com-
promisso de fazer como Ele fez: pondo-nos a 
serviço de todos e dando nossa vida para a 
vida de todos.
Que Jesus, morto e ressuscitado nos fortaleça 
e nos acompanhe neste compromisso de ser-
mos suas testemunhas até os confins da terra.
Macapá, 28 de março de 2010, Domingo de 
Ramos. Conselho Diocesano de Pastoral da 
Diocese de Macapá.

Essa carta foi lida nas homilias de todas as igrejas 
do Estado, mas mesmo com esse apelo dos católicos 
do Amapá, da igreja, os desmandos continuaram. Mas 
a prece dos católicos chegou ao alto, e no dia 10 de 
setembro de 2010, a cidade de Macapá amanheceu 
cercada, com contingente da Polícia Federal cumprindo 
dezenas de mandatos de busca e apreensão e man-
datos de prisão e condução coercitiva de várias autori-
dades, entre outras, do Governador em exercício, que 
era candidato. Lembro, 10 de setembro, há menos de 
um mês da eleição, a polícia prendeu o Governador, 
candidato à reeleição; prendeu o ex-governador, que 
teria governado o Estado até bem pouco tempo e era 
candidato ao Senado; a primeira-dama, ou melhor, as 
duas primeiras-damas; o Presidente do Tribunal de 
Contas do Estado e dezenas de autoridades, secre-
tários – entre esses, pelo menos quatro secretários de 
Saúde foram presos ao longo das várias operações 
realizadas pela Polícia Federal a mando da Justiça.

No Brasil, todos sabem dessas prisões, mas 
não conhecem as consequências. E aqui eu vou falar 
das consequências do que se denominou Operação 
Mãos Limpas.

A Polícia Federal calcula que essa quadrilha 
constituída de autoridades do Estado teria desviado 
em torno de R$2 bilhões ao longo de oito anos. E cla-
ro que uma parcela significativa desse dinheiro era da 
saúde da população.

O Governo que assumiu a partir de janeiro de 
2011 vem tentando reorganizar o Estado e, principal-
mente, a saúde da população, mas enfrenta obstáculos 
quase diários e exigência de devolução de recursos.

Eu tenho aqui a última devolução feita pelo Gover-
no do Amapá aos cofres da União, do dia 30 de agosto 
de 2013, menos de duas semanas atrás.

O Governo do Amapá teve que devolver ao Mi-
nistério da Fazenda R$2.557.663,28.

E aqui faço questão de ler o documento dirigi-
do ao Sr. Coordenador-Geral de Convênios Euvaldo 
Mascarenhas Bittencourt Júnior, Secretário de Direitos 
Humanos da Presidência da República.

Assunto: Devolução de GRU com pagamento 
efetuado referente ao Convênio N° 051/2002, 
da Secretaria de Direitos Humanos e Governo 
do Estado do Amapá.
Senhor Coordenador,
A Fundação da Criança e do Adolescente do 
Estado do Amapá (FCRIA) encaminha do-
cumento de comprovação de pagamento da 
Guia de Recolhimento da União no valor de 
R$ 2.557.663,28 (dois milhões quinhentos e 
cinquenta e sete mil seiscentos e sessenta e 
três reais e vinte e oito centavos) em cumpri-
mento ao Acórdão N° 7120/2012-TCU – 1ª Câ-
mara acerca da Prestação de Contas Final do 
Convênio N° 051/2002 – Construção do Centro 
Educacional ANINGA, que determinou que a 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República – SDH/PR instaurasse e conclu-
ísse no prazo de 120 dias o devido processo 
de Tomada de Contas Especial, conforme item 
9.4 do referido Acórdão, para apurar possível 
dano ao Erário e considerando que as impro-
priedades/irregularidades não foram sanadas, 
a Secretaria de Direitos Humanos da Presidên-
cia da República solicitou a devolução ao Erá-
rio do valor de R$2.481.709,59 (dois milhões 
quatrocentos e oitenta e um mil setecentos e 
nove reais e cinquenta nove centavos) confor-
me determina o art. 38 da Instrução Normativa 
n° 01/97 da Secretaria do Tesouro Nacional.
Na oportunidade renovamos votos de estima e 
consideração, ratificando o compromisso com 
a Política de Garantia de Direitos.
Atenciosamente,
Josué Cardoso do Rego
Diretor-Presidente em Exercício da Fundação 
da Criança e do Adolescente.

E aqui está anexo o comprovante de recolhimen-
to desses valores.

Mas isso não é tudo, é apenas a última devolu-
ção. Eu tenho aqui uma listagem de R$16.731.780,00 
devolvidos ao Governo Federal por falta de prestação 
de contas, dinheiro desviado, roubado, comprovada-
mente roubado. Hoje, esse dinheiro poderia estar be-
neficiando a comunidade, mas tem que ser usado para 
cobrir rombos do passado.

Só da merenda escolar foram desviados, pela 
Secretaria Estadual de Educação, R$7.071.479,00. Por 
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isso, a Igreja denunciava, então, a falta de merenda na 
escola, porque o dinheiro era desviado.

E as consequências são inúmeras. Os recursos 
de consignação descontados na folha de pagamento 
do servidor público, da ordem de R$70 milhões, não 
foram repassados aos bancos, e o Governo que as-
sumiu no dia 1º de janeiro de 2011 teve que repassar 
esse recurso, teve que pagar, com dinheiro que poderia 
usar para melhorar a vida das pessoas no presente, 
os desvios que aconteceram no passado. Quase toda 
semana, o Governo se vê impedido de receber recur-
sos federais por causa das inadimplências, da falta de 
prestação de contas.

É verdade que a maior parte dessa documenta-
ção se encontra no STJ, nos processos que se movem 
contra essas autoridades que desviaram fortunas do 
Estado do Amapá. O que nós queremos? Queremos 
agilidade nesses processos. Neste ano, a meta 18 do 
CNJ se comprometeu a julgar até o dia 31 de dezem-
bro de 2013 todos os processos a que se deu entrada 
até dia 31 de dezembro de 2011. Para nós, é funda-
mental esclarecer e julgar essas pessoas, para que 
nós do Amapá, finalmente, saibamos quem são os 
culpados ou se, no meio desses, quem sabe não haja 
algum inocente. É fundamental que se julgue, que es-
ses processos avancem e que o povo do Amapá saiba 
definitivamente o valor surrupiado, desviado e também 
a identificação clara desses criminosos.

As consequências continuam e vão continuar por 
muitos anos, pois R$2 bilhões são uma fortuna para 
um Estado que tem um orçamento anual de R$3,5 
bilhões. Mais da metade de um ano de orçamento foi 
desviado por essa quadrilha que se assenhoreou do 
poder naquele Estado.

A luta do Governador é difícil, porque os vícios 
são profundos, mas ele está conseguindo dar passos 
importantes. Na expressão do Deputado Estadual Dr. 
Jaci Amanajás, que também é médico, numa audiên-
cia pública na Assembleia Legislativa do Amapá, ele 
declarou que nos oito anos desse governo corrupto, 
claramente identificado em processo de corrupção, 
não se construiu um único puxadinho na área de saú-
de, e a população cresceu em mais 200 mil pessoas.

Portanto, os corredores da maternidade, os cor-
redores dos hospitais do Estado estão permanente-
mente lotados. E esta é uma luta em que não só se 
constroem hospitais. Há várias unidades hospitalares 
em construção. Há a do Oiapoque, que está prestes 
a ser inaugurada; há em Santana; há a ampliação do 
Hospital da Criança e do Adolescente; há unidades de 
saúde sendo construídas em todo o Estado. Mas isso 
não se resolve do dia para a noite. Uma obra não se 

constrói numa semana, num mês, e, muitas das vezes, 
nem mesmo em um ano.

Mas, na área de saúde, o Governador está em-
penhado em buscar soluções. E, nesse sentido, nós 
temos aqui um passo fundamental e importante, reco-
nhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Eu tenho 
aqui, para encerrar este meu pronunciamento e para 
mostrar que nem tudo é negativo, nem tudo é pauta 
negativa, uma agenda extremamente positiva.

É a notícia que diz:

Amapá teve aumento de leitos desde 2010.
Estado aumentou em 93 o número de leitos 
na rede pública de saúde. Nove estados apre-
sentaram números positivos no cálculo final 
de leitos.
Em dois anos e meio, o Estado aumentou [exa-
tamente a partir de janeiro de 2011 até a data 
de hoje] em 93 o número de leitos.
Levantamento realizado pelo Conselho Fede-
ral de Medicina (CFM), a partir de informações 
do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde do Ministério da Saúde, aponta que em 
dois anos e meio o Amapá aumentou em 93 o 
número de leitos na rede pública de saúde. [E 
até o final do ano, esses números irão dobrar.]
Em janeiro de 2010, o Sistema Único de Saú-
de no Estado contava com 945 leitos. Em julho 
de 2013, o número saltou para 1.038 leitos.
O Amapá está entre os 9 Estados da federa-
ção que apresentaram números positivos no 
cálculo final de leitos ativados e desativados 
desde janeiro de 2010. Rondônia (629); Rio 
Grande do Sul (351); Espírito Santo (239); 
Santa Catarina (205); Mato Grosso (146)...

(Soa a campainha.)

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Gover-
no/PSB – AP) –...Distrito Federal (123); Roraima (24) 
e Tocantins (9) também registraram aumentos.

De acordo com o estudo, 14 capitais consegui-
ram elevar a taxa de leitos. Macapá tem atualmente 
670 leitos, ante 642 em janeiro de 2010.

A pesquisa aponta que, em todo o Brasil, qua-
se 13 mil leitos foram desativados na rede pública de 
saúde desde janeiro de 2010. Naquele mês, o Sistema 
Único de Saúde contava com 361 mil leitos, número 
que, em julho deste ano, caiu para 348 mil.

Portanto, eu trago esse dado positivo para mos-
trar o esforço do governador em busca de socorrer 
aqueles que mais necessitam e atender o clamor da 
Igreja Católica lá, de 2010. A grande verdade é que 
esse clamor da Igreja foi atendido, de forma quase mi-
lagrosa, pela intervenção da Justiça, que determinou 
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a prisão de uma quadrilha que infelicitou o Estado ao 
longo de oito anos. 

O que agora nós precisamos é de avançar, é de 
concluir as obras da área de saúde, é de termos mais 
médicos porque essa é a nossa necessidade. Nós 
estamos ampliando, duplicando hospitais. Precisa-
mos dos profissionais para fazer esse atendimento, e 
o Programa Mais Médicos, do Ministério da Saúde, é 
extremamente bem-vindo. Nós temos regiões inteiras 
em que não há um único médico para atender à nos-
sa população, e a nossa expectativa é de que esse 
Programa, aliado a essa arrancada na construção de 
obras de saúde – são vários hospitais, unidades bási-
cas de saúde (UPAs)...

(Soa a campainha.)

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Gover-
no/PSB – AP) – ... que estão sendo construídos em 
Macapá e em vários Municípios à espera desses mé-
dicos –, possa, de uma forma mais rápida, melhorar o 
atendimento à saúde do nosso povo.

Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. João Capiberibe, o 
Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Cícero Lucena.

Durante o discurso do Sr. João Capiberibe, o 
Sr. Cícero Lucena deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.

Durante o discurso do Sr. João Capiberibe, o Sr. 
Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Amorim.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco 
União e Força/PSC – SE) – Gostaria de pedir ao Se-
nador João Capiberibe que presidisse, porquanto farei 
um breve pronunciamento.

O Sr. Eduardo Amorim deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. João 
Capiberibe.

O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco 
Governo/PSB – AP) – Passo a palavra, para o seu 
pronunciamento, ao Senador Eduardo Amorim.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/
PSC – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Senador João Capiberibe, 
do Amapá, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio 
Senado, espectadores da TV Senado, todos que nos 
acompanham pelas redes sociais, 

Semana passada, Sr. Presidente, mais especifi-
camente na quarta-feira, ocupei a tribuna desta Casa 
para falar de um dos fatos mais importantes da nossa 

história – o Dia da nossa Independência – e, de fato, 
trazer à reflexão todas as outras “independências” que 
ainda precisamos conquistar.

Dentre essas conquistas, citei a questão da dí-
vida pública, da altíssima carga tributária, das defici-
ências que temos no nosso sistema de educação e 
saúde, além da dificuldade de acesso equânime dos 
cidadãos à Justiça.

Vejam bem, Sr. Presidente, ouvintes da Rádio Se-
nado, telespectadores da TV Senado, a nossa Consti-
tuição cidadã – como o Dr. Ulysses Guimarães gostava 
de se referir a ela – está prestes a completar 25 anos 
no dia 5 de outubro próximo, e algumas questões que 
estão lá previstas, infelizmente, ainda não foram efe-
tivadas na prática.

O direito à justiça, por exemplo, é uma cláusula 
pétrea, um direito fundamental gravado no art. 5º da 
nossa Carta Magna, e a única forma de efetivar esse 
direito é garantindo a existência, em cada comarca, 
além do juiz de direito e do promotor de justiça, do de-
fensor público. Só assim o direito fundamental de acesso 
à justiça será uma realidade para todos os cidadãos.

É por isso que considero a PEC 247/2013, de au-
toria dos Deputados Federais Alessandro Molon (PT/
RJ), Mauro Benevides (PMDB/CE) e do meu amigo e 
Presidente do meu Partido, André Moura (PSC/SE), 
Líder da Bancada na Câmara Federal, de extrema im-
portância para universalizar os serviços da Defensoria 
Pública em todo o País e, dessa maneira, Sr. Presi-
dente, corrigir a desigualdade no sistema de justiça, 
ainda existente nos nossos dias.

Na justificativa, os ilustres Parlamentares auto-
res da proposta, lembram que a Defensoria Pública é 
uma instituição pública que representa a garantia do 
cidadão em situação de vulnerabilidade de ter acesso 
à Justiça, por meio de serviços inteiramente gratuitos 
e de qualidade; e que, elevada à categoria de institui-
ção constitucional em 1988, apenas em 2004 o Con-
gresso Nacional lhe conferiu a necessária autonomia 
administrativa, financeira e orçamentária.

Passadas mais de duas décadas, a Defensoria 
Pública ainda não está instalada em todos os Esta-
dos da Federação, sendo que, em alguns casos, nem 
sequer o primeiro concurso público para o cargo de 
defensor público foi iniciado ou concluído. 

Ainda, na justificativa da proposta, os Parlamen-
tares argumentam que, de modo geral, o panorama 
da Defensoria Pública no Brasil ainda é marcado por 
uma grande assimetria, com unidades da Federação 
onde os seus serviços abrangem a totalidade das co-
marcas – com defensores públicos e funcionários em 
quantidade razoável – e outros onde nem ao menos 
10% das comarcas são atendidas.
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O que é constatado pelo Mapa da Justiça no Bra-
sil: estudo elaborado pelo IPEA este ano demonstrou 
que apenas 28% das comarcas brasileiras são aten-
didas pela Defensoria Pública, ou seja, a Defensoria 
Pública está presente apenas em 754 das 2.680 co-
marcas distribuídas em todo o País.

O estudo aponta que o déficit total é de mais de 
10 mil defensores públicos no Brasil. Os Estados com 
maiores déficits em números absolutos são: São Pau-
lo, 2.471; Minas Gerais, 1.066; Bahia, 1.015; e Paraná, 
834. Os que possuem déficit de até 100 defensores 
públicos são: Acre, Tocantins, Amapá, Sr. Presidente, 
seu Estado, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia 
e o meu Estado, o Estado de Sergipe.

Outro aspecto importante revelado no estudo 
aponta que a ausência de defensores é ainda mais 
preponderante nas comarcas menores, com menos de 
100 mil habitantes, onde geralmente o IDH da popula-
ção é menor e as pessoas são mais carentes.

Mas outro fator também nos chamou bastante a 
atenção, Sr. Presidente: a discrepância existente nos 
investimentos no sistema de Justiça. O estudo mostra 
que na maioria das comarcas brasileiras, a população 
conta apenas com o Estado-juiz e com o Estado-acu-
sação, mas não conta com o Estado-defensor, que 
promove a defesa dos interesses jurídicos da gran-
de maioria da população, que não pode contratar um 
advogado particular. Isso, sem dúvida, é lamentável e 
precisa ser urgentemente corrigido. 

O que me deixou extremamente preocupado – 
mais ainda – foi o fato de que a situação no meu Es-
tado, o Estado de Sergipe, é ainda pior, se comparada 
à situação brasileira. Dados coletados nessa mesma 
pesquisa revelam que a Defensoria Pública está pre-
sente em apenas, Sr. Presidente, 21,6% das comar-
cas sergipanas. Desse modo, somente 8 dos 75 Mu-
nicípios contam com serviços da Defensoria Pública. 
Isso significa que os direitos de 77% dos habitantes 
de Sergipe que, potencialmente, carecem de assistên-
cia jurídica gratuita não estão sendo adequadamente 
concretizados. 

O IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal) de Sergipe é de 0,665, o que faz com que 
detenhamos a 20ª posição no ranking dos Estados 
brasileiros. A propósito, o nosso IDHM está abaixo 
do IDH da Bolívia e do Paraguai, infelizmente. Dos 
43 municípios do Estado que apresentam um IDHM 
baixo, há apenas duas defensorias públicas atuando 
em dois Municípios, Itaporanga d’Ajuda e Umbaúba. 
Ademais, sabemos e estatisticamente está provado 
que a presença da Defensoria Pública nos Municípios 
menores altera positivamente o IDHM, traz pacificação 
nos presídios e implica melhor distribuição de renda.

Assim, Sr. Presidente, a chamada PEC das Co-
marcas vem obrigar a União, os Estados e o Distrito 
Federal, no prazo de oito anos, a contar com defenso-
res públicos em todas as unidades jurisdicionais (co-
marca ou sessão judiciária). O número de defensores 
em cada unidade será proporcional à demanda pelo 
serviço da Defensoria Pública e à população da locali-
dade, e a lotação ocorrerá, prioritariamente, atendendo 
às regiões com maiores índices de exclusão social e 
adensamento populacional.

Por isso, Sr. Presidente, na última sexta-feira, foi 
realizado lá em Sergipe, em Aracaju, na Assembleia 
Legislativa, audiência pública para tratar dessa PEC. 
Estavam presentes um dos autores da proposta e o 
Presidente, condutor daquela reunião, Deputado, ami-
go e irmão, André Moura; o Relator da PEC, o Depu-
tado Baiano Amauri Teixeira, e diversas autoridades 
e Parlamentares.

Sucesso absoluto. Muitos temas foram discutidos 
e, com certeza, ficou comprovado que é realmente 
fundamental que o País, que nós Parlamentares ve-
nhamos a aprovar essa PEC.

Para finalizar, Sr. Presidente, ainda gostaria de 
lembrar que a Constituição Federal acrescentou ao 
rol dos direitos humanos fundamentais o direito à as-
sistência jurídica integral e gratuita. E fez ainda mais: 
assumiu como dever do Estado a prestação da assis-
tência jurídica aos legalmente necessitados, por inter-
médio da Defensoria Pública, instituição essencial ao 
funcionamento da Justiça.

Aproveito a ocasião para parabenizar o Presidente 
da Comissão Especial da PEC 247 – Defensoria para 
Todos, e, mais uma vez, o Deputado André Moura e 
o Presidente da Associação dos Defensores Públicos 
do Estado de Sergipe, Dr. Sérgio Barreto Moraes, pela 
excelente audiência pública realizada na última sexta-
-feira, em Aracaju, na Assembleia Legislativa.

Finalmente, Sr. Presidente, quero aqui reiterar 
meu apelo, mais uma vez, em prol da expansão do 
campus da Universidade Federal de Sergipe para o 
Município de Estância, região sul do meu Estado, re-
gião sul de Sergipe. É um pleito que tenho recebido de 
muitos jovens da região, e hoje mesmo, mais uma vez, 
reiterado pelo Deputado Estadual Gilson Andrade, lá 
de Estância, com o qual estive ontem, na presença de 
vários líderes da região, como o ex-Deputado Estadu-
al, Pedrinho Balbino, ex-Prefeito de Tomar do Geru, a 
ex-Prefeita Iara, e diversas outras, na comemoração 
da Padroeira Nossa Senhora do Socorro de Tomar do 
Geru. Eles mostram a necessidade da expansão da 
Universidade Federal para a região sul de nosso Estado. 
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E, aqui, comprometo-me a ir ao Ministério da 
Educação, mais uma vez, para ratificar a necessidade 
do campus na região. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco 

Governo/PSB – AP) – Senador Eduardo Amorim, V. 
Exª tem inteira razão. O acesso à Justiça ainda é um 
serviço de luxo que a maioria da sociedade brasileira 
não tem possibilidade de acessar. Os pobres neste 
País enchem nossas cadeias porque não têm como 
se defender. Considero fundamental que se amplie a 
defesa dos mais pobres no País. Parabéns por seu 
pronunciamento.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e For-
ça/PSC – SE) –Espero contar com o senhor, Presi-
dente, para a aprovação desta PEC, quando ela vier 
ao Senado.

O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco 
Apoio Governo. PSB – AP) – Eu quero aproveitar para 
comunicar que amanhã estarei me deslocando para 
Caracas, onde participo de um seminário que relembra 
os 40 anos do golpe de Estado no Chile e presta ho-
menagem às vítimas; entre elas, a figura exponencial 
do Presidente Salvador Allende, que morreu em defe-
sa dos compromissos assumidos com o povo chileno.

O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco 
Apoio Governo. PSB – AP) – Sobre a mesa, requeri-
mento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
N° 1.040 DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 221, do Regimento 
Interno do Senado Federal, que sejam apresentadas 
condolências à família do piauiense Felipe Brasileiro 
Neto, falecido ontem, 8-9, na cidade de Teresina.

Justificação

Nascido em São João do Piauí, filho do Sr. Chico 
Santo e casado com Sra. Baroniza, Felipe foi vítima 
de um infarto fulminante enquanto jogava futebol na 
Associação Atlética Banco do Brasil – AABB, por volta 
das 20hs de ontem.

O bancário Felipe Brasileiro trabalhou na agên-
cia do Banco do Brasil de São João do Piauí, fundou 
a primeira escola de informática na cidade antes de 
ir embora para Teresina, onde abriu uma gráfica, que 
atualmente é referência em artes visuais no Estado 
do Piauí. O aposentado era apaixonado por futebol, 
esporte que praticava com muito talento desde sua 
juventude. Sempre participou de campeonatos e por 
diversas vezes defendeu o nome de São João do Piauí 
em quadras e campos de futebol.

Felipinho deixa esposa e 3 filhos (Igor, Luzana 
e Liana).

Sala das Sessões, 9 de setembro de 2013. – Se-
nador Wellington Dias (Líder PT).

O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco 
Apoio Governo. PSB – AP) – A Presidência encami-
nhará o voto solicitado.

O requerimento lido vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco 

Apoio Governo/PSB – AP) – Nada mais havendo a 
tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lem-
brando às Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores que 
será realizada sessão deliberativa ordinária amanhã, às 
14 horas, com Ordem do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA

1 
MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 616, DE 2013

Discussão, em turno único, da Medida Provi-
sória nº 616, de 2013, que abre crédito extra-
ordinário, em favor de Operações Oficiais de 
Crédito, no valor de dois bilhões, novecentos 
e trinta e dois milhões, cento e vinte e cinco 
mil, trezentos e quarenta e seis reais, para o 
fim que especifica.
Parecer sob nº 28, de 2013, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relator: Senador Casildo Maldaner 
(PMDB/SC); e Relator Revisor: Deputada Nil-
da Gondim (PMDB/PB), favorável à Medida 
Provisória, nos termos do Projeto de Lei de 
Conversão nº 19, de 2013, que oferece; e pela 
inadmissão das emendas oferecidas perante 
aquela Comissão.
(Lido no Senado Federal no dia 30.08.2013)
(Sobrestando pauta a partir de 15.07.2013)
Prazo final prorrogado: 27.09.2013

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 89, DE 2011

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Walter 
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da 
Constituição Federal, para estabelecer que os 
ocupantes de cargo público que tiverem sua 
escolha aprovada previamente pelo Senado 
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem 
comparecer a essa Casa, anualmente, para 



61570 Terça-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013

prestar contas de suas atividades nos respec-
tivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

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. 
(Paraná)
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 7, DE 2013

Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emen-
da à Constituição nº 7, de 2013, tendo como 
primeiro signatário o Senador José Sarney, que 
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias para vincular a duração dos 
benefícios fiscais concedidos às Áreas de Livre 
Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo 
de vigência 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.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 45, DE 2009 
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 875, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 45, de 2009, tendo como primeiro 
signatário o Senador Renato Casagrande, que 
acrescenta o inciso XXIII ao art. 37 da Consti-
tuição Federal, dispondo sobre as atividades 
do sistema de controle interno.
Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Inácio Arruda, favorável, com as Emen-
das nºs 1 e 2-CCJ, de redação, que apresenta.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 32, DE 2010

Quinta e última sessão de discussão, em primei-
ro turno, 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 explici-
tar 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.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 46 e 61, de 2012) 
(Calendário Especial – 

Requerimento nº 809, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em primei-
ro turno, 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.
Pendente de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012) 
(Calendário Especial – 

Requerimento nº 809, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição 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. 
Pendente de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta.
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9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 18, DE 2013 
(Calendário Especial – 

Requerimento nº 953, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 18, de 2013, tendo como primeiro 
signatário o Senador Jarbas Vasconcelos, que 
altera o art. 55 da Constituição Federal para 
tornar automática a perda do mandato de par-
lamentar nas hipóteses de improbidade admi-
nistrativa ou de condenação por crime contra 
a Administração Pública.
Parecer nº 920, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Eduardo Braga, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 123, DE 2011 
(Em virtude da aprovação do Requerimento n° 

870, de 2013, de adiamento da discussão)

Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos 
Deputados, tendo como primeiro signatário o 
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alí-
nea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição 
Federal, instituindo imunidade tributária sobre 
os fonogramas e videofonogramas musicais 
produzidos no Brasil contendo obras musicais 
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou 
obras em geral interpretadas por artistas bra-
sileiros bem como os suportes materiais ou 
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta, 
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.

11 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 1, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na 
Casa de origem, do Deputado Beto Albuquer-
que), que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 
10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o 
Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário 
que menciona.

Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador 
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs 
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.

12 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que au-
toriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião 
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das 
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antonio Carlos Valadares, favo-
rável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ, 
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso 
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas 
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emen-
da nº 3-CDR.

13 
REQUERIMENTO 
Nº 835, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, solicitando o desapensamento do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de 
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463, 
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539, 
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, 
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que te-
nha tramitação autônoma (utilização do FGTS 
para pagamento de serviços educacionais).

14 
REQUERIMENTO 
Nº 836, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, so-
licitando o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de 
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de 
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303 
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334, 
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e 
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390, de 2012, a fim de que tenha tramitação 
autônoma (utilização do FGTS para pagamento 
de serviços educacionais).

15 
REQUERIMENTO 
Nº 902, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
902, de 2013, do Senador José Agripino, so-
licitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei do Senado nº 300, de 2005; com o de nº 
565, de 2007 (já apensado aos Projetos de 
Lei do Senado nºs 276, 345 e 641, de 2007), 
por regularem matéria correlata (empréstimos 
consignados).

16 
REQUERIMENTO 
Nº 908, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
908, de 2013, do Senador Cyro Miranda, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 290, de 2013, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(cancelamento de CNPJ no caso de utilização 
de mão-de-obra escrava).

17 
REQUERIMENTO 
Nº 909, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 909, de 2013, do Senador Cyro Miranda, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 290, de 2013, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida a Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (cancelamento de CNPJ no 
caso de utilização de mão-de-obra escrava).

18 
REQUERIMENTO 
Nº 921, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
921, de 2013, do Senador Paulo Paim, solici-
tando a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 710, de 2011; e 287, de 

2013, por regularem matéria correlata (greve 
no serviço público).

19 
REQUERIMENTO 
Nº 925, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
925, de 2013, do Senador Valdir Raupp, so-
licitando a retirada, em caráter definitivo, do 
Projeto de Lei do Senado nº 211, de 2009, de 
sua autoria.

20 
REQUERIMENTO 
Nº 934, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
934, de 2013, do Senador Delcídio do Ama-
ral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 229, de 2013, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (cobertura de planos de saúde).

21 
REQUERIMENTO 
Nº 937, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, so-
licitando o desapensamento dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim 
de que tenham tramitação autônoma (destina-
ção dos recursos do Fundo Social).

22 
REQUERIMENTO 
Nº 952, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
952, de 2013, do Senador Inácio Arruda, soli-
citando que, sobre o Projeto de Resolução nº 
11, de 2013, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos (compa-
recimento do Presidente do BNDES à CAE).

O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco 
Apoio Governo/PSB – AP) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 15 minutos.)
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Ata da 152ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 10 de setembro de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs: Renan Calheiros, Jorge Viana, Casildo Maldaner, 
Mozarildo Cavalcanti, Paulo Paim, Sérgio Souza e Eduardo Amorim

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se 
às 21 horas e 2 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Há número regimental. Declaro 
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, projetos de lei do 
Senado que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 361, DE 2013

Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, que estabelece normas sobre as elei-
ções, para destinar percentual do tempo de 
propaganda de candidato ao Senado Fede-
ral à divulgação do candidato à suplência.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 47.  .........................................................
§ 1º  ...............................................................
 .......................................................................
§ 7º Trinta por cento do tempo a que se refere 
o inciso V do § 1º deste artigo será destinado 
à divulgação dos candidatos a suplente de 
Senador.” (NR)

“Art. 51.  .........................................................
 .......................................................................
Parágrafo único. Aplica-se às inserções o dis-
posto no § 7º do art. 47.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entre em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Uma das mais costumeiras críticas que se costu-
ma fazer ao funcionamento do sistema político-eleitoral 
brasileiro, e, em especial, quanto à forma de compo-
sição do Senado Federal, diz respeito à figura de su-
plente de Senador.

A mídia, assim como as redes sociais, e, em geral, 
as manifestações na rede mundial de computadores, 
a Internet, assim como a opinião da cidadania, colhida 
nas ruas e nas pesquisas de opinião pública, tem clara 
orientação crítica em relação a esse instituto.

Sabemos, entretanto, que toda unidade da Fe-
deração brasileira tem direito a se fazer representar 
por três senadores, e, caso não existisse a figura do 
suplente de Senador, ter-se-ia a iminência de prejuízo 
do princípio federativo e a instituição que nele tem a 
sua razão de ser, o Senado Federal.

Esta Casa aprovou proposta de emenda à Cons-
tituição que constitui, inequivocamente, avanço con-
siderável na disciplina constitucional da uma vez que 
diminuiu os suplentes de dois para um e, especial-
mente, vedou a indicação de parentes do titular para 
tal candidatura.

Entendemos que outro avanço é possível, nessa 
seara, e este independe de alteração constitucional. 
Ele far-se-ia mediante mudança na lei geral das elei-
ções, a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para 
determinar que trinta por cento do tempo destinado à 
divulgação das candidaturas ao Senado será destinado, 
necessariamente, à divulgação do nome do candidato 
à suplência do Senador.

A norma, que se instituiria para disciplinar a pro-
paganda eleitoral gratuita, aplicar-se-ia tanto no perío-
do da propaganda regular no rádio e na TV como nas 
chamadas inserções, modalidade de propaganda que 
se realiza fora do chamado horário eleitoral.

Adotada tal disciplina, não mais se poderia arguir 
que o candidato à condição de suplente de Senador 
é do total desconhecimento dos eleitores. A norma se 
harmonizará, também, com outras medidas que ora 
se encontram em apreciação no Congresso Nacional, 
igualmente destinadas a conferir maior publicidade à 
figura do candidato à suplência, de modo a conferir a 
esta figura pública a legitimidade eleitoral necessária, 
dado que sua legitimidade jurídico-constitucional a 
parece fora de quaisquer dúvidas.

A própria Lei Eleitoral já determina, no § 4º do 
seu art. 36, que o nome dos candidatos à suplência 
de Senador “deverão constar, de modo claro e legível”, 
de toda propaganda eleitoral do candidato ao cargo 
de Senador, “em tamanho não inferior a dez por cento 
do nome do titular”.

São bem-vindas as iniciativas voltadas ao aperfei-
çoamento desta iniciativa, para cuja aprovação solicito 
dos eminentes pares o imprescindível apoio.

Sala das Sessões, – Senador Luiz Henrique.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

       Estabelece normas para as eleições.

O Vice-Presidente da República, no exercício do 
cargo de Presidente da República,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 47. As emissoras de rádio e de televisão e 
os canais de televisão por assinatura mencionados no 
art. 57 reservarão, nos quarenta e cinco dias anteriores 
à antevéspera das eleições, horário destinado à divul-
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gação, em rede, da propaganda eleitoral gratuita, na 
forma estabelecida neste artigo.

§ 1º A propaganda será feita:
I – na eleição para Presidente da República, às 

terças e quintas-feiras e aos sábados:
a) das sete horas às sete horas e vinte e cinco 

minutos e das doze horas às doze horas e vinte e cin-
co minutos, no rádio;

b) das treze horas às treze horas e vinte e cinco 
minutos e das vinte horas e trinta minutos às vinte ho-
ras e cinqüenta e cinco minutos, na televisão;

II – nas eleições para Deputado Federal, às ter-
ças e quintas-feiras e aos sábados:

a) das sete horas e vinte e cinco minutos às sete 
horas e cinqüenta minutos e das doze horas e vinte 
e cinco minutos às doze horas e cinqüenta minutos, 
no rádio;

b) das treze horas e vinte e cinco minutos às 
treze horas e cinqüenta minutos e das vinte horas e 
cinqüenta e cinco minutos às vinte e uma horas e vinte 
minutos, na televisão;

III – nas eleições para Governador de Estado e do 
Distrito Federal, às segundas, quartas e sextas-feiras:

a) das sete horas às sete horas e vinte minutos 
e das doze horas às doze horas e vinte minutos, no 
rádio, nos anos em que a renovação do Senado Fe-
deral se der por 1/3 (um terço); (Redação dada pela 
Lei nº 12.034, de 2009)

b) das treze horas às treze horas e vinte minu-
tos e das vinte horas e trinta minutos às vinte horas 
e cinquenta minutos, na televisão, nos anos em que 
a renovação do Senado Federal se der por 1/3 (um 
terço); (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

c) das sete horas às sete horas e dezoito minutos 
e das doze horas às doze horas e dezoito minutos, no 
rádio, nos anos em que a renovação do Senado Fe-
deral se der por 2/3 (dois terços); );(Incluída pela Lei 
nº 12.034, de 2009)

d) das treze horas às treze horas e dezoito mi-
nutos e das vinte horas e trinta minutos às vinte horas 
e quarenta e oito minutos, na televisão, nos anos em 
que a renovação do Senado Federal se der por 2/3 
(dois terços); );(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

IV – nas eleições para Deputado Estadual e De-
putado Distrital, às segundas, quartas e sextas-feiras:

a) das sete horas e vinte minutos às sete horas e 
quarenta minutos e das doze horas e vinte minutos às 
doze horas e quarenta minutos, no rádio, nos anos em 
que a renovação do Senado Federal se der por 1/3 (um 
terço); );(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

b) das treze horas e vinte minutos às treze horas 
e quarenta minutos e das vinte horas e cinquenta mi-
nutos às vinte e uma horas e dez minutos, na televisão, 

nos anos em que a renovação do Senado Federal se 
der por 1/3 (um terço); );(Redação dada pela Lei nº 
12.034, de 2009)

c) das sete horas e dezoito minutos às sete ho-
ras e trinta e cinco minutos e das doze horas e dezoi-
to minutos às doze horas e trinta e cinco minutos, no 
rádio, nos anos em que a renovação do Senado Fe-
deral se der por 2/3 (dois terços); );(Incluído pela Lei 
nº 12.034, de 2009)

d) das treze horas e dezoito minutos às treze ho-
ras e trinta e cinco minutos e das vinte horas e quarenta 
e oito minutos às vinte e uma horas e cinco minutos, 
na televisão, nos anos em que a renovação do Senado 
Federal se der por 2/3 (dois terços); );(Incluído pela Lei 
nº 12.034, de 2009)

V – na eleição para Senador, às segundas, quar-
tas e sextas-feiras:

a) das sete horas e quarenta minutos às sete ho-
ras e cinquenta minutos e das doze horas e quarenta 
minutos às doze horas e cinquenta minutos, no rádio, 
nos anos em que a renovação do Senado Federal se 
der por 1/3 (um terço); );(Redação dada pela Lei nº 
12.034, de 2009)

b) das treze horas e quarenta minutos às treze 
horas e cinquenta minutos e das vinte e uma horas e 
dez minutos às vinte e uma horas e vinte minutos, na 
televisão, nos anos em que a renovação do Senado 
Federal se der por 1/3 (um terço); );(Redação dada 
pela Lei nº 12.034, de 2009)

c) das sete horas e trinta e cinco minutos às sete 
horas e cinquenta minutos e das doze horas e trinta e 
cinco minutos às doze horas e cinquenta minutos, no 
rádio, nos anos em que a renovação do Senado Fe-
deral se der por 2/3 (dois terços); );(Incluído pela Lei 
nº 12.034, de 2009)

d) das treze horas e trinta e cinco minutos às tre-
ze horas e cinquenta minutos e das vinte e uma horas 
e cinco minutos às vinte e uma horas e vinte minutos, 
na televisão, nos anos em que a renovação do Senado 
Federal se der por 2/3 (dois terços); );(Incluído pela Lei 
nº 12.034, de 2009)

VI – nas eleições para Prefeito e Vice-Prefeito, 
às segundas, quartas e sextas-feiras:

a) das sete horas às sete horas e trinta minutos e 
das doze horas às doze horas e trinta minutos, no rádio;

b) das treze horas às treze horas e trinta minu-
tos e das vinte horas e trinta minutos às vinte e uma 
horas, na televisão;

VII – nas eleições para Vereador, às terças e 
quintas-feiras e aos sábados, nos mesmos horários 
previstos no inciso anterior.

§ 2º Os horários reservados à propaganda de 
cada eleição, nos termos do parágrafo anterior, serão 
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distribuídos entre todos os partidos e coligações que 
tenham candidato e representação na Câmara dos 
Deputados, observados os seguintes critérios:

I – um terço, igualitariamente;
II – dois terços, proporcionalmente ao número 

de representantes na Câmara dos Deputados, con-
siderado, no caso de coligação, o resultado da soma 
do número de representantes de todos os partidos 
que a integram.

§ 3º Para efeito do disposto neste artigo, a repre-
sentação de cada partido na Câmara dos Deputados 
é a resultante da eleição.

§ 4º O número de representantes de partido que 
tenha resultado de fusão ou a que se tenha incorporado 
outro corresponderá à soma dos representantes que 
os partidos de origem possuíam na data mencionada 
no parágrafo anterior.

§ 5º Se o candidato a Presidente ou a Governa-
dor deixar de concorrer, em qualquer etapa do pleito, 
e não havendo a substituição prevista no art. 13 desta 
Lei, far-se-á nova distribuição do tempo entre os can-
didatos remanescentes.

§ 6º Aos partidos e coligações que, após a apli-
cação dos critérios de distribuição referidos no caput, 
obtiverem direito a parcela do horário eleitoral inferior a 
trinta segundos, será assegurado o direito de acumulá-
-lo para uso em tempo equivalente.
....................................................................................

Art. 51. Durante os períodos previstos nos arts. 47 
e 49, as emissoras de rádio e televisão e os canais por 
assinatura mencionados no art. 57 reservarão, ainda, 
trinta minutos diários para a propaganda eleitoral gra-
tuita, a serem usados em inserções de até sessenta 
segundos, a critério do respectivo partido ou coligação, 
assinadas obrigatoriamente pelo partido ou coligação, 
e distribuídas, ao longo da programação veiculada en-
tre as oito e as vinte e quatro horas, nos termos do § 
2º do art. 47, obedecido o seguinte:

I – o tempo será dividido em partes iguais para a 
utilização nas campanhas dos candidatos às eleições 
majoritárias e proporcionais, bem como de suas legen-
das partidárias ou das que componham a coligação, 
quando for o caso;

II – destinação exclusiva do tempo para a cam-
panha dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, no 
caso de eleições municipais;

III – a distribuição levará em conta os blocos de 
audiência entre as oito e as doze horas, as doze e as 
dezoito horas, as dezoito e as vinte e uma horas, as 
vinte e uma e as vinte e quatro horas;

IV – na veiculação das inserções é vedada a 
utilização de gravações externas, montagens ou tru-
cagens, computação gráfica, desenhos animados e 

efeitos especiais, e a veiculação de mensagens que 
possam degradar ou ridicularizar candidato, partido 
ou coligação.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 362, DE 2013

Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997, que estabelece normas para as 
eleições, para determinar que a propagan-
da eleitoral na TV far-se-á ao vivo e para 
vedar as trucagens e outros recursos tec-
nológicos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 44 da Lei nº 9.504, de 30 de setem-

bro de 1997, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
§§ 4º e 5º:

“Art. 44.  .........................................................
 .......................................................................
§ 4º A propaganda eleitoral na TV será veicu-
lada ao vivo, vedadas as trucagens e outros 
recursos tecnológicos dessa natureza, desti-
nados a falsear a realidade.
§ 5º A inobservância do disposto no § 4º su-
jeita o candidato à suspensão da propaganda 
na TV por três dias e ao pagamento de multa 
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a R$ 
100.000,00 (cem mil reais), pena duplicada em 
caso de reincidência.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Uma das possíveis e até prováveis fontes de de-
cepção da cidadania brasileira com a política e com 
os políticos resulta, conforme acredito, da disparidade 
entre a vida real, cotidiana, que todos vivemos, e as 
promessas das campanhas eleitorais, muitas vezes 
fantasiosas.

Esse fato decorre, em grande parte, do exagero 
das promessas de campanha, que sugerem ser pos-
sível um mundo onde jorram o leite e o mel, para de-
saguar, muitas vezes, na dura realidade das restrições 
orçamentárias a dificultar a realização das políticas 
públicas, mesmo quando o administrador está deter-
minado a tentar as melhores práticas, e é, para tanto, 
dominado pelas melhores intenções.

A frustração da sociedade ocorrerá, em alguma 
medida, nas mais diversas situações, também pelo fato 
de as propagandas eleitorais no Brasil, especialmente 
nos últimos pleitos, parecerem-se cada vez mais com 
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propagandas comerciais, como as de automóveis e 
de sabonetes.

Nesse contexto, não é incomum que a figura do 
“marqueteiro” venha a ganhar importância central nas 
campanhas eleitorais, passando a ocupar, em algumas 
situações, a posição de conselheiro até mesmo dos 
governos, após eleitos e empossados.

É necessário afirmar claramente que essa é uma 
inaceitável inversão de valores: em situações de crise, 
um governo responsável deve recorrer a economistas, 
administradores, juristas e lideranças experimentadas, 
não a especialista em marketing político.

A proposta legislativa que ora submetemos à 
análise do Congresso Nacional tem o singelo propósito 
de determinar que a propaganda eleitoral seja feita ao 
vivo, sem efeitos e trucagens, para que o eleitor tenha 
o contato direto com o real candidato e suas propos-
tas, e não com as trucagens, recursos tecnológicos e 
outras formas de falsear a realidade.

Solicito aos eminentes pares a atenção devida, 
as propostas de alteração voltadas ao aperfeiçoamento 
e o apoio imprescindível à aprovação desta iniciativa.

Sala das Sessões, – Senador Luiz Henrique.

LEGISLAÇÃO CITADA

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Texto compilado 
Mensagem de veto

Estabelece normas para as eleições.

O Vice Presidente da República no exercício do 
cargo de Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:

Disposições Gerais 
Da Propaganda Eleitoral no Rádio e na Televisão

Art. 44. A propaganda eleitoral no rádio e na te-
levisão restringe-se ao horário gratuito definido nesta 
Lei, vedada a veiculação de propaganda paga.

§ 1o A propaganda eleitoral gratuita na televisão 
deverá utilizar a Linguagem Brasileira de Sinais – LI-
BRAS ou o recurso de legenda, que deverão constar 
obrigatoriamente do material entregue às emissoras. 
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 2o No horário reservado para a propaganda 
eleitoral, não se permitirá utilização comercial ou pro-
paganda realizada com a intenção, ainda que disfar-

çada ou subliminar, de promover marca ou produto. 
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 3o Será punida, nos termos do § 1o do art. 37, 
a emissora que, não autorizada a funcionar pelo poder 
competente, veicular propaganda eleitoral. (Incluído 
pela Lei nº 12.034, de 2009)

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 363, DE 2013 
(COMPLEMENTAR)

Cria o Conselho Nacional de Política Econô-
mica e Financeira e dispõe sobre a estrutu-
ra básica do Sistema Financeiro Nacional.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

Art. 1º O sistema financeiro nacional, estruturado 
em sua base pela presente lei complementar, de forma 
a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a 
servir aos interesses da coletividade, em conformidade 
com o que dispõe o art. 192 da Constituição Federal, 
é constituído:

I – pelo Conselho Nacional de Política Econômi-
ca e Financeira;
II – pelas Instituições Reguladoras e Superviso-
ras do Sistema Financeiro;
III – pelas Instituições Operadoras do Sistema 
Financeiro;
IV – pelos usuários dos serviços financeiros.

Art. 2º O sistema financeiro nacional é o conjun-
to de instituições e mercados que interagem entre si, 
regulados por normas, institutos jurídicos e mecanis-
mos de gestão com o propósito de garantir ambiente 
apropriado para a administração e a canalização de 
recursos financeiros de pessoas e instituições su-
peravitárias a pessoas e instituições deficitárias da 
economia.

Art. 3º Para os efeitos desta lei o sistema finan-
ceiro nacional é composto pelos mercados monetário, 
de crédito, de capitais, de câmbio, de seguros e resse-
guros, de capitalização, de previdência complementar 
aberta e previdência complementar fechada.

Art. 4º Os produtos e serviços oferecidos pelas 
instituições que atuam no sistema financeiro nacional 
serão regulamentados pelas Instituições Reguladoras 
e Supervisoras do Sistema Financeiro dentro de suas 
respectivas competências. 
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CAPÍTULO II 
Do Conselho Nacional de Política Econômica 

e Financeira

Art. 5º Os princípios econômicos e financeiros do 
País, assim como as diretrizes e metas constantes dos 
planejamentos das Instituições Reguladoras e Super-
visoras do sistema financeiro deverão ser aprovados 
pelo Conselho Nacional de Política Econômica e Finan-
ceira formado por treze (13) membros nomeados pelo 
Presidente da República, após aprovação do Senado 
Federal, na forma dos arts. 52 e 84 da Constituição 
Federal, observando-se a seguinte composição: 

a) o Ministro da Fazenda;
b) o Presidente do Banco Central do Brasil;
c) o Presidente da Superintendência de Se-
guros Privados; 
d) o Presidente da Comissão de Valores Mo-
biliários; 
e) o Superintendente da Superintendência Na-
cional de Previdência Complementar;
f) um (1) membro escolhido dentre os servido-
res em instituições reguladoras e supervisoras 
do sistema financeiro nacional;
g) um (1) membro escolhido dentre os traba-
lhadores em atividades do sistema financeiro 
nacional;
h) um (1) membro oriundo das instituições de 
Microfinanças ou de Microsseguros;
i) um (1) membro escolhido dentre os usuários 
do sistema financeiro nacional;
j) quatro (4) membros oriundos dos setores 
financeiro, rural, industrial e de serviços.

I – Os membros referidos nas alíneas “f” a “j” serão 
indicados ao Presidente da República, e deste ao 
Senado Federal, no primeiro semestre de cada 
mandato, a partir de listas tríplices apresenta-
das pelas entidades setoriais correspondentes 
a cada membro conforme regulamentado em lei 
específica, escolhidos entre cidadãos brasileiros 
de reputação ilibada, idoneidade moral e com-
provada experiência em atividades profissionais 
em suas áreas de origem.
II – Os membros referidos nas alíneas “b” a “e” 
serão escolhidos pelo Presidente da República e 
indicados ao Senado Federal, após o fim de cada 
mandato do membro na respectiva autarquia, que 
exercerão as presidências ou superintendência: 

a) do Banco Central do Brasil;
b) da Superintendência de Seguros Privados;
c) da Comissão de Valores Mobiliários; e
d) da Superintendência Nacional de Previdên-
cia Complementar.

III – os candidatos aprovados pelo Senado Fe-
deral serão nomeados pelo Presidente da Repú-
blica para participar como membro do Conselho 
com mandato coincidente para os membros das 
autarquias do inciso anterior e para o Ministro da 
Fazenda, e de 4 anos para os demais membros;
IV – os membros que, por qualquer motivo, ve-
nham a deixar o Conselho serão substituídos 
até o final de seus respectivos mandatos por 
membros nomeados em até noventa (90) dias, 
observando-se as demais condições dispostas 
neste artigo. 

§ 1º A lei específica de que trata o inciso I deste 
artigo garantirá na composição do Conselho, em qual-
quer época, a representação paritária entre trabalha-
dores e empresários.

§ 2º A presidência do Conselho será exercida 
pelo Ministro da Fazenda. 

§ 3º Na ausência do Ministro da Fazenda, a pre-
sidência do Conselho será exercida, alternadamente 
por reunião, pelos presidentes ou superintendente das 
instituições do inciso II deste artigo.

§ 4º O Conselho Nacional de Política Econômica 
e Financeira se reunirá ordinariamente duas (2) vezes 
por ano, nas últimas quinzenas dos meses de junho e 
novembro para avaliar os relatórios de prestação de 
contas e o planejamento anual das instituições regu-
ladoras e supervisoras do sistema financeiro ou ex-
traordinariamente por convocação de seu Presidente.

§ 5º A participação no Conselho Nacional de 
Política Econômica e Financeira não exige dedicação 
exclusiva podendo seus membros exercer outras ati-
vidades legais durante todo o mandato.

§ 6º Qualquer membro do Conselho Nacional de 
Política Econômica e Financeira que venha a perder 
a condição de cidadão brasileiro de reputação ilibada 
e idoneidade moral ou transgredir as normas e regu-
lamentos do sistema financeiro poderá ser demitido 
por iniciativa do Presidente da República, após exame 
pelo Senado Federal, que avaliará o motivo da demis-
são por meio da instauração de processo que permita 
ampla defesa e contraditório do acusado, sem prejuízo 
das demais sanções previstas na legislação em vigor.

§ 7º O funcionamento do Conselho Nacional de 
Política Econômica e Financeira será regulado em Re-
gimento próprio elaborado pelas Instituições Regulado-
ras e Supervisoras do Sistema Financeiro e aprovado 
por dois terços de seus membros.

Art. 6º Com o propósito de ampliar a participação 
da coletividade nas decisões do Conselho Nacional 
de Política Econômica e Financeira serão constituí-
dos comitês consultivos presididos e secretariados por 
membros do Conselho, dedicados a estudar e produzir 
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relatórios das demandas dos diversos setores da socie-
dade, sendo obrigatória a constituição dos seguintes:

I – Comitê de Representantes dos servidores 
em Instituições Reguladoras e Supervisoras do 
Sistema Financeiro;
II – Comitê de Representantes dos Trabalhadores 
em atividades financeiras;
III – Comitê de representantes de Instituições de 
Microfinanças e Microsseguros;
IV – Comitê de Representantes dos Usuários do 
Sistema Financeiro Nacional;
V– Comitê de Representantes das Unidades da 
Federação;
VI – Comitê dos Representantes dos Municípios;

§ 1º O Comitê de Representantes das unidades 
da Federação será constituído por um membro transi-
tório designado pelo Governador de cada unidade da 
Federação e dois (2) membros efetivos do Conselho 
Nacional de Política Econômica e Financeira, desig-
nados pelo seu presidente, que exercerão sua presi-
dência e secretarias.

§ 2º O Comitê de Representantes dos Municípios 
será constituído por dois (2) membros do Conselho Na-
cional de Política Econômica e Financeira, designados 
pelo seu presidente, que exercerão sua presidência 
e secretarias e por representantes do Ministério das 
Cidades; do Ministério da Educação; do Ministério de 
Desenvolvimento Agrário; das Instituições Oficiais de 
Crédito; do Banco Central do Brasil e por cinco repre-
sentantes dos municípios, indicados pela Associação 
Brasileira dos Municípios, oriundos das regiões Norte, 
Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

§ 3º O Comitê de Representantes das Institui-
ções de Microfinanças será constituído pelos dois (2) 
membros que representam as Microfinanças no Con-
selho Nacional de Política Econômica e Financeira, 
que exercerão sua presidência e secretarias e por 
representantes da Secretaria Nacional de Economia 
Solidária; do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome – MDS; do Ministério de Desenvol-
vimento Agrário; do Sebrae; das Instituições Oficiais 
de Crédito; do Banco Central do Brasil, da SUSEP e 
de outras instituições ligadas ao microcrédito ou a mi-
crosseguros a convite de seu presidente.

§ 4º Os demais comitês de representantes serão 
constituídos pelos dois (2) membros que representam 
as respectivas áreas no Conselho Nacional de Política 
Econômica e Financeira, que exercerão sua presidên-
cia e secretarias, e por pessoas dedicadas ao setor, 
especialmente convidadas para atuar como membros 
transitórios pelo período de dois (2) anos.

§ 5º As reuniões dos comitês de representantes 
serão realizadas até setembro de cada ano e prece-
didas de congressos abertos onde os membros dos 
comitês discutirão com os setores e as comunidades 
que representam, seus interesses e necessidades a 
serem informados às Instituições Reguladoras e Su-
pervisoras e levados ao Conselho Nacional de Política 
Econômica e Financeira. 

§ 6º Cada comitê de representantes terá regi-
mento próprio formulado por seus membros efetivos 
e aprovado pelo Conselho Nacional de Política Eco-
nômica e Financeira. 

Art. 7º Com o propósito de promover o desenvol-
vimento equilibrado e sustentável do País, o Conselho 
Nacional de Política Econômica e Financeira aprovará 
as diretrizes gerais propostas pelas Instituições Regu-
ladoras e Supervisoras, no âmbito da competência de 
cada uma, tendo como princípio básico buscar:

I – a estabilidade do poder de compra e a acei-
tação internacional da moeda brasileira;
II – a solidez e eficiência do sistema financeiro;
III – o equilíbrio do balanço de pagamento do País;
IV – a formação de reservas em moedas estáveis 
emitidas pelos principais parceiros comerciais;
V – o desenvolvimento de capacidade de inter-
venção financeira no mercado doméstico e global;
VI – o aperfeiçoamento das instituições e dos 
instrumentos financeiros, com vistas à maior 
eficiência do sistema de pagamentos e de mo-
bilização de recursos;
VII – a manutenção da liquidez e solvência das 
instituições integrantes do sistema financeiro;
VIII – a coordenação das políticas monetária, 
cambial, creditícia, de seguros, de capitalização, 
previdência complementar aberta, previdência 
complementar fechada, de resseguros, de ca-
pitais, orçamentária, fiscal e da dívida pública, 
interna e externa, de forma a alcançar níveis 
elevados de crescimento econômico, o pleno 
emprego e condições para manutenção da taxa 
de juros do país em níveis internacionais;
IX – o direcionamento da aplicação dos recursos 
das instituições que atuam no sistema financeiro 
nacional, governamentais e privadas, tendo em 
vista propiciar, nas diferentes regiões do País, 
condições favoráveis ao desenvolvimento har-
mônico da economia nacional;
X – a observância aos princípios e diretrizes que 
norteiam a responsabilidade socioambiental nas 
instituições que compõem o sistema financeiro 
nacional e em suas atividades relativas à con-
cessão de crédito. 
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Art. 8º Com o propósito de atender aos interes-
ses da coletividade, o Conselho Nacional de Política 
Econômica e Financeira aprovará as diretrizes gerais 
propostas pelas instituições supervisoras tendo como 
princípio buscar:

I – a estabilidade cambial da moeda brasileira 
visando expandir sua utilização internacional 
como reserva de valor, unidade de conta e meio 
de pagamento;
II – a distribuição das instituições operadoras 
do sistema financeiro nacional de forma que se 
mantenha atendimento de qualidade para todos 
os setores da economia e em todas as regiões 
que compõem o território nacional, priorizando 
as atividades e áreas menos desenvolvidas;
III – o estabelecimento de regras de taxonomia 
para todas as informações prestadas pelas ins-
tituições que operam no sistema financeiro vi-
sando facilitar a comparação, pelos usuários, 
entre os diversos produtos e serviços em oferta 
no mercado;
IV – o aperfeiçoamento das instituições e dos ins-
trumentos financeiros visando melhor atendimen-
to aos usuários do sistema, a menores custos;
V – a educação financeira para o cidadão, visan-
do conscientizá-lo da importância da poupança 
e consumo e permitindo-lhe uma administração 
responsável dos próprios rendimentos e bens;
VI – a fiscalização das instituições operadoras 
em todo o território nacional visando aprimorar 
as relações entre fornecedores e consumidores 
de serviços e produtos do sistema financeiro 
nacional; 
VII – a imediata intervenção em projetos, opera-
ções, fundos, empresas e instituições de qual-
quer natureza que possam vir a oferecer risco ao 
Sistema Financeiro Nacional ou causar grande 
comoção à coletividade, empregando, para isso, 
os recursos necessários;
VIII – o estabelecimento de regras para que as 
operações cursadas no âmbito do Sistema Fi-
nanceiro Nacional respeitem a ética e a trans-
parência no relacionamento com a comunidade 
e promovam a mitigação de impactos sociais e 
riscos ambientais;
IX – a proteção aos usuários do sistema finan-
ceiro, aos investidores no mercado de capitais, 
aos beneficiários de seguros, aos participantes 
em planos de previdência complementar aberta, 
em planos de previdência complementar fechada 
e detentores de títulos de capitalização. 

CAPÍTULO III 
Das Instituições Reguladoras e Supervisoras  

do Sistema Financeiro

SEÇÃO I 
Disposições Gerais

Art. 9º São instituições reguladoras e supervi-
soras do sistema financeiro, desempenhando ativida-
de exclusiva de Estado, o Banco Central do Brasil, a 
Comissão de Valores Mobiliários, a Superintendência 
de Seguros Privados e a Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar, observado o seguinte:

I – o Banco Central do Brasil tem sua estrutura 
e funcionamento regulados por esta Lei e de-
mais disposições que regem o sistema finan-
ceiro nacional;
II – a Superintendência de Seguros Privados tem 
sua estrutura e funcionamento regulados por 
esta Lei, pela Lei Complementar n° 109 de 29 de 
maio de 2001, Lei Complementar nº 126, de 15 
de janeiro de 2007 e pelas demais disposições 
que regem o mercado de seguros, resseguros, 
capitalização e previdência complementar aberta; 
III – a Comissão de Valores Mobiliários tem sua 
estrutura e funcionamento regulados pela Lei Nº 
6.385, de 7 de dezembro de 1976, com as alte-
rações procedidas pela legislação posterior, e 
demais disposições que regem o mercado de ca-
pitais, no que não contrariar o disposto nesta Lei.
IV – a Superintendência Nacional de Previdên-
cia Complementar tem sua estrutura e funcio-
namento regulados pela Lei Nº 12.154, de 23 
de dezembro de 2009, com as alterações pro-
cedidas pela legislação posterior, e demais dis-
posições que regem o mercado de previdência 
complementar fechada, no que não contrariar o 
disposto nesta Lei.

§ 1º As instituições reguladoras e supervisoras 
do sistema financeiro exercerão de forma autônoma 
suas funções de regulação, supervisão e fiscalização 
em suas respectivas áreas de atuação.

§ 2º As instituições reguladoras e supervisoras do 
sistema financeiro poderão manter serviços jurídicos 
próprios aos quais caberá o exercício do procuratório 
judicial e extrajudicial das instituições.

§ 3º As instituições reguladoras e superviso-
ras do sistema financeiro poderão constituir comitês 
técnicos compostos por seus dirigentes e servidores 
especializados para atuação nas diversas áreas que 
requerem sua ação de forma conjunta ou onde houver 
necessidade de troca de informações.
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§ 4º As instituições reguladoras e supervisoras 
do sistema financeiro poderão celebrar convênio com 
entidades que tenham por objeto o estudo e a divulga-
ção de princípios, normas e padrões de contabilidade, 
de atuária e de auditoria, podendo, no exercício de 
suas atribuições regulamentares, adotar, no todo ou 
em parte, os pronunciamentos e demais orientações 
técnicas emitidas. 

§ 5º As entidades referidas no parágrafo anterior 
deverão ser majoritariamente compostas por contado-
res ou atuários, conforme o caso, delas fazendo parte, 
paritariamente, representantes de entidades represen-
tativas de sociedades submetidas ao regime de ela-
boração de demonstrações financeiras previstas na 
legislação sobre o mercado mobiliário, de sociedades 
que auditam e analisam as demonstrações financeiras, 
dos órgãos federais de fiscalização do exercício das 
profissões contábil e atuarial, de universidade ou ins-
tituto de pesquisa com reconhecida atuação na área 
contábil e de mercado de capitais. 

§ 6º As instituições reguladoras e supervisoras 
do sistema financeiro deverão participar de grupos e 
sistemas de defesa do consumidor e de fiscalização 
das relações de consumo formados pelos órgãos fe-
derais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor e pelos órgãos de proteção e defesa do 
consumidor criados pelos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, em suas respectivas áreas de atuação e 
competência.

Art. 10. As instituições reguladoras e superviso-
ras do sistema financeiro serão administradas por di-
retorias colegiadas ou comissões compostas por, no 
mínimo, cinco (5) membros nomeados pelo Presidente 
da República, após aprovação do Senado Federal, na 
forma dos arts. 52 e 84 da Constituição da Repúbli-
ca Federativa do Brasil de 1988, com mandatos não 
menores que quatro (4) anos, observado o seguinte:

I – os presidentes do Banco Central do Brasil, da 
Comissão de Valores Mobiliários e da Superin-
tendência de Seguros Privados e o superinten-
dente da Superintendência Nacional de Previ-
dência Complementar serão nomeados conforme 
o disposto nos arts. 52 e 84 da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988;
II – os demais dirigentes, exceto os previstos no 
inciso IV deste artigo, serão escolhidos pelo Pre-
sidente da República entre cidadãos brasileiros 
de reputação ilibada, idoneidade moral, sendo 
pelo menos dois terços pertencentes ao quadro 
de servidores da instituição, e indicados ao Se-
nado Federal, no primeiro semestre do mandato; 
III – os candidatos aprovados pelo Senado Fe-
deral serão nomeados pelo Presidente da Re-

pública para participar dos colegiados por, no 
mínimo, quatro (4) anos a partir do primeiro dia 
de fevereiro do ano seguinte; 
IV – além dos dirigentes escolhidos na forma 
dos incisos II e III deste artigo, participarão das 
diretorias colegiadas das instituições regulado-
ras e supervisoras do sistema financeiro um (1) 
diretor representante dos servidores, em cada 
instituição reguladora e supervisora, indicado 
pelos respectivos sindicatos.
V – os dirigentes que, por qualquer motivo, ve-
nham a deixar o cargo serão substituídos por 
servidores de carreira da instituição até o final 
de seus respectivos mandatos. 

§ 1º As atribuições dos dirigentes das instituições 
reguladoras e supervisoras do sistema financeiro, não 
previstas nesta Lei ou em sua legislação própria, deve-
rão constar de regimentos internos elaborados pelas 
instituições e aprovados pelo Conselho Nacional de 
Política Econômica e Financeira, os quais prescreverão 
e especificarão os casos que dependerão de delibe-
ração dos órgãos colegiados, as quais serão tomadas 
por maioria de votos, presentes no mínimo dois terços 
dos dirigentes.

§ 2º Os presidentes do Banco Central do Brasil, 
da Comissão de Valores Mobiliários e da Superinten-
dência de Seguros Privados e o superintendente da 
Superintendência Nacional de Previdência Comple-
mentar serão substituídos por servidores designados 
para tal nos regimentos internos em suas ausências 
eventuais ou até a nomeação de novos titulares na for-
ma dos incisos I e II do art. 5° desta Lei Complementar, 
no caso de vacância do cargo. 

§ 3º Além dos casos expressamente previstos 
em lei, qualquer membro das diretorias colegiadas ou 
comissões das instituições reguladoras e superviso-
ras do sistema financeiro só poderá ser demitido por 
iniciativa do Presidente da República que informará o 
motivo da demissão e solicitará ao Senado Federal a 
instauração de processo que permita ampla defesa e 
contraditório. 

Art. 11. É vedado aos dirigentes das instituições 
reguladoras e supervisoras do sistema financeiro:

I – exercer qualquer outro cargo, emprego ou fun-
ção, públicos ou privados, exceto o de professor;
II – manter participação acionária direta ou indi-
reta superior a 1% (um por cento) em instituição 
do sistema financeiro, incompatibilidade que se 
estende aos cônjuges, companheiros e aos pa-
rentes até o segundo grau;
III – participar do controle societário ou exercer 
qualquer atividade profissional direta ou indireta-
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mente, com ou sem vínculo empregatício, junto a 
instituições do sistema financeiro, após o fim do 
mandato, a exoneração a pedido ou a demissão 
justificada, por um período de um ano;
IV – intervir em qualquer matéria em que tiver 
interesse conflitante com os objetivos das insti-
tuições reguladoras e supervisoras do sistema 
financeiro, bem como participar de deliberação 
que, a respeito, tomarem os demais membros 
do órgão, devendo dar-lhes ciência do fato e 
fazer constar em ata a natureza e extensão de 
seu impedimento;
V – valer-se de informação à qual tenha aces-
so privilegiado em razão do exercício do cargo, 
relativa a fato ou ato relevante não divulgado ao 
mercado, ou dela se utilizar para obter, para si 
ou para outrem, vantagem de qualquer natureza.

§ 1º Os dirigentes a que se refere o caput deste 
artigo guardarão sigilo das informações relativas às 
matérias em exame nas instituições reguladoras e 
supervisoras do sistema financeiro, até sua divulga-
ção ao público.

§ 2º Durante o impedimento de que trata o inci-
so III deste artigo fica assegurado aos ex-dirigentes 
que cumprirem integralmente o mandato para o qual 
foram eleitos, o recebimento, em caráter pessoal e 
intransferível, dos proventos do cargo exercido, salvo 
na hipótese de ocupar novo cargo, emprego ou função 
pública ou ainda cargo, emprego ou função no setor 
privado que não colida com o disposto naquele inciso.

Art. 12. Compete ao colegiado de dirigentes de 
cada instituição reguladora e supervisora do sistema 
financeiro:

I – decidir sobre as matérias de competência e 
a cargo da Instituição;

II – encaminhar as propostas da instituição, quan-
do for o caso, relacionadas ao regimento interno, ao 
plano de meta e prioridades da política monetária e 
cambial, da política de seguros, de capitalização e de 
previdência complementar aberta e da política de pre-
vidência complementar fechada, aos planejamentos 
e prestações de contas anuais e outros documentos 
previstos nesta Lei para conhecimento e ou aprovação 
do Conselho Nacional de Política Econômica e Finan-
ceira, à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado 
Federal e ao Tribunal de Contas da União;

III – aprovar os cronogramas de dispêndios e in-
vestimentos e as demonstrações de sua execução; e

IV – aprovar normas gerais de contabilidade e 
auditoria interna.

Art. 13. As instituições reguladoras e superviso-
ras do sistema financeiro terão quadros de pessoal 

próprios e unidades operacionais em todas as capitais 
dos estados da Federação.

Art. 14. Os servidores das instituições reguladoras 
e supervisoras do sistema financeiro estarão sujeitos 
ao Regime Jurídico Único sendo que o exercício de 
quaisquer cargos ou funções comissionadas constan-
tes da estrutura organizacional dessas instituições é 
privativo dos servidores de seus quadros de pessoal, 
exceto os cargos de Presidente e até dois (2) diretores.

§ 1º Os ocupantes das carreiras das instituições 
reguladoras e supervisoras do sistema financeiro te-
rão cédula de identidade, confeccionada em papel 
moeda, que terá Fé Pública e validade em todo o Ter-
ritório Nacional.

§ 2º Além da cédula de identidade citada no in-
ciso I, possuirão distintivo de uso ostensivo destinado 
a sua identificação.

§ 3º Os inativos das carreiras citadas nos §§ 1º e 
2º, também terão direito à cédula de identidade, com 
a respectiva observação de que se trata de servidor 
inativo.

§ 4º Os modelos da cédula de identidade e do 
distintivo de uso ostensivo serão regulamentados por 
ato próprio das respectivas Autarquias.

Art. 15. As instituições reguladoras e supervisoras 
do sistema financeiro poderão manter serviços jurídicos 
próprios aos quais caberá o exercício do procuratório 
judicial e extrajudicial das instituições.

Parágrafo único. Sem prejuízo dos direitos que a 
Lei assegura aos servidores em geral, é prerrogativa 
dos servidores das instituições reguladoras e super-
visoras do sistema financeiro nacional a assistência 
judicial nas hipóteses em que aquele venha a ser pro-
cessado judicialmente pela prática de ato administrativo 
praticado no exercício de suas funções.

Art. 16. A ação dos servidores das instituições 
reguladoras e supervisoras do sistema financeiro, no 
exercício das funções previstas nesta Lei e no seu Esta-
tuto, não poderá ser objeto de coerção ou impedimento, 
devendo o servidor, quando em serviço, solicitar dire-
tamente apoio do Ministério Público ou de autoridade 
policial para o pleno exercício de sua missão.

Parágrafo único. É permitida a troca de informa-
ções entre as entidades que compõem o sistema fi-
nanceiro nacional.

Art. 17. Ao servidor das instituições reguladoras 
e supervisoras do sistema financeiro, no exercício de 
mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:

I – tratando-se de mandato eletivo federal, es-
tadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, 
emprego ou função;
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II – investido no mandato de Prefeito, será afas-
tado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe 
facultado optar pela sua remuneração;
III – investido no mandato de Vereador, havendo 
compatibilidade de horários, perceberá as van-
tagens de seu cargo, emprego ou função, sem 
prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não 
havendo compatibilidade, será aplicada a norma 
do inciso anterior;
IV – em qualquer caso que exija o afastamento 
para o exercício de mandato eletivo, seu tempo 
de serviço será contado para todos os efeitos 
legais, exceto para promoção por merecimento;
V – para efeito de benefício previdenciário, no 
caso de afastamento, os valores serão determi-
nados como se no exercício estivesse.

CAPÍTULO III 
Das Instituições Reguladoras e Supervisoras 

do Sistema Financeiro

SEÇÃO II 
Do Banco Central do Brasil

Art. 18. O Banco Central do Brasil é uma autarquia 
especial, vinculada à Presidência da República, com 
personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada 
de autonomia administrativa, econômico-financeira e 
técnico-operacional, na forma desta Lei Complemen-
tar, com sede e foro no Distrito Federal e jurisdição em 
todo território nacional.

§ 1º São assegurados ao Banco Central do Bra-
sil, como instituição de Estado e órgão orçamentário, 
manutenção de rendas e recursos próprios e privilégios 
e prerrogativas de autoridade monetária. 

§ 2º O Banco Central do Brasil será administra-
do por uma diretoria colegiada composta por dez (10) 
membros sendo nove (9) membros nomeados pelo 
Presidente da República, após aprovação do Senado 
Federal, na forma dos arts. 52 e 84 da Constituição 
Federal e um (1) membro representando seus servi-
dores, com mandato de quatro (4) anos, observado o 
disposto nos arts. 10, 11, 12 e 14 desta Lei.

§ 3º A autonomia administrativa, econômico-
-financeira e técnico-operacional do Banco Central do 
Brasil, de que trata o caput deste artigo, será exercida 
por ação direta de sua diretoria colegiada nas questões 
de sua competência legal, observando-se o disposto 
na legislação em vigor. 

§ 4º As atribuições do Presidente e dos Direto-
res do Banco Central do Brasil, não previstas nesta 
Lei, deverão constar do Regimento Interno elaborado 
pela instituição e aprovado pelo Conselho Nacional de 
Política Econômica e Financeira, o qual prescreverá 

e especificará os casos que dependerão de delibera-
ção do Colegiado da Diretoria, a qual será tomada por 
maioria de votos, presentes no mínimo o Presidente 
ou seu substituto eventual e cinco (5) outros Diretores, 
cabendo ao Presidente também o voto de qualidade.

§ 5º O Banco Central do Brasil patrocinará, em 
conjunto com seus servidores, entidade fechada de 
previdência complementar, sem fins lucrativos, consti-
tuídas de acordo com Lei Complementar nº 109, de 29 
de maio de 2001, tendo como objetivo precípuo instituir 
e executar planos de benefícios de caráter previden-
ciário e conceder pecúlios aos grupos familiares dos 
seus participantes; 

§ 6º As entidades fechadas de que trata o § 5º 
deste artigo serão exclusivas dos servidores do Banco 
Central do Brasil e não se confundem com a entida-
de fechada acessível, na forma regulamentada pelo 
órgão regulador e fiscalizador, exclusivamente aos 
servidores da União de que trata o inciso I do art. 31 
da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001. 

§ 7º O Banco Central do Brasil, na qualidade de 
autarquia especial, vinculada à Presidência da Repú-
blica, está sujeito, assim como as entidades por ele 
patrocinadas, à supervisão técnica da Controladoria-
-Geral da União (CGU), órgão do Governo Federal 
responsável por assistir direta e imediatamente ao 
Presidente da República quanto aos assuntos que, no 
âmbito do Poder Executivo, sejam relativos à defesa do 
patrimônio público e ao incremento da transparência 
da gestão, por meio das atividades de controle inter-
no, auditoria pública, correição, prevenção e combate 
à corrupção e ouvidoria, prestando a orientação nor-
mativa necessária.

§ 8º O Banco Central do Brasil, como instituição 
de Estado e órgão orçamentário, está sujeito, assim 
como as entidades por ele patrocinadas, à prestação 
de contas ao Tribunal de contas da União que cumpre 
o papel constitucional de auxiliar o Congresso Nacional 
no exercício do controle externo, além das atribuições 
conferidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pela 
Lei de Licitações e Contratos e, anualmente, pela Lei 
de Diretrizes Orçamentárias. 

§ 9º O Ministério Público Federal e o Congresso 
Nacional, com base nos relatórios apresentados pelos 
órgãos de fiscalização e controle, poderão apresentar 
moção de censura à atuação do Presidente e de diretor 
do Banco Central do Brasil ao Presidente da República, 
em caso de desvio na condução de suas atividades ou 
no cumprimento da missão da Instituição.

Art. 19. O Banco Central do Brasil divulgará suas 
demonstrações contábeis, anualmente, elaboradas de 
acordo com os padrões internacionais.
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Art. 20. O Banco Central do Brasil publicará men-
salmente demonstrativos de sua atividade financeira 
apurados segundo critérios que permitam sua conso-
lidação com demonstrativos de mesma natureza pu-
blicados pelo Tesouro Nacional.

Art. 21. O Banco Central do Brasil manterá ser-
viço de auditoria interna, subordinada diretamente ao 
seu Presidente que estabelecerá sistemas de contro-
le capazes de permitir o acompanhamento de todas 
as atividades da instituição, ressaltando os aspectos 
contábeis, financeiros, operacionais e patrimoniais, e a 
elaboração de relatórios periódicos para conhecimento 
e avaliação da instituição, que serão encaminhados ao 
Tribunal de Contas da União.

Art. 22. O Banco Central do Brasil manterá ser-
viço de ouvidoria interna e externa a cargo de Ou-
vidor-Geral, eleito entre e por seus servidores, com 
audiência e voz nas reuniões da Diretoria Colegiada, 
a quem caberá receber reclamações dos cidadãos so-
bre serviços prestados pelo Banco Central do Brasil 
e pelas instituições que operam no sistema financeiro 
nacional, encaminhar e acompanhar as providências, 
responder no menor prazo possível, sugerir melhorias 
e aperfeiçoamentos no sistema, assim como avaliar o 
grau de satisfação da sociedade quanto aos serviços 
disponíveis. 

Art. 23. A Política Monetária, a Política Cambial e 
a Política de Riscos e Retornos do Sistema Financeiro, 
assim como as atividades de supervisão e fiscaliza-
ção, serão exercidas livremente por comitês internos 
do Banco Central do Brasil, de acordo com as regras 
estabelecidas nesta Lei e em regimentos próprios, vi-
sando atender plenamente às diretrizes e metas apro-
vadas pelo Conselho Nacional de Política Econômica 
e Financeira.

Art. 24. As decisões dos comitês deverão pautar-
-se em estudos técnicos produzidos pelo corpo técni-
co do Banco Central do Brasil, internamente ou em 
colaboração com outros bancos centrais, instituições 
especializadas e órgãos governamentais.

Art. 25. O Banco Central do Brasil poderá intervir, 
dentro de sua competência e de forma coordenada ou 
articulada com as demais instituições supervisoras e 
reguladoras do sistema financeiro, em qualquer insti-
tuição operadora do sistema financeiro nacional para 
garantir a integridade de seus participantes e os direitos 
de seus usuários, conduzindo tal intervenção conforme 
o disposto nesta Lei e na legislação específica em vigor.

Art. 26. O Banco Central do Brasil tem como 
missão assegurar a estabilidade do poder de compra 
da moeda e um sistema financeiro sólido, eficiente e 
livre de práticas ou produtos abusivos ou enganosos, 
de forma a estimular a promoção do desenvolvimento 

sustentável das diversas regiões do País, o emprego 
e a distribuição de renda, devendo para isso executar 
a política monetária e a política cambial e regular, su-
pervisionar e fiscalizar o sistema financeiro nacional, 
dentro de sua competência, de forma coordenada com 
as demais instituições reguladoras e supervisoras, 
cumprindo e fazendo cumprir as disposições que lhe 
são atribuídas pela legislação em vigor observando, 
ainda, os princípios e diretrizes aprovados pelo Con-
selho Nacional de Política Econômica e Financeira. 

Parágrafo único. De forma a cumprir a missão 
estabelecida no caput deste artigo, o Banco Central 
do Brasil possui competências privativas de autorida-
de monetária e de regulação e supervisão no sistema 
financeiro. 

Art. 27. Compete privativamente ao Banco Cen-
tral do Brasil:

I – emitir moeda e executar os serviços do meio-
-circulante; 
II – efetuar, como instrumento de política mone-
tária, operações de compra e venda de títulos 
públicos; 
III – prover crédito de liquidez e empréstimos de 
última instância ao sistema financeiro nacional 
por meio da realização de operações de redes-
conto de liquidez, redesconto intradia mediante 
operações compromissadas com títulos públicos 
federais e empréstimos a instituições que operam 
no sistema financeiro;
IV – determinar e receber o recolhimento com-
pulsório das instituições que operam no mercado 
financeiro, nos percentuais, forma e condições por 
ele determinadas, observando as peculiaridades 
das regiões geoeconômicas, as modalidades de 
aplicações, o porte e a natureza das instituições.
V – efetuar, como instrumento de política cam-
bial, operações de compra e venda de moeda es-
trangeira nos mercados a vista e a termo, assim 
como intervir nos mercados futuros de moedas 
e índices cambiais.
VI – abrir e manter contas de reservas bancá-
rias e de guarda, custódia e liquidação de títu-
los para as instituições que operam no sistema 
financeiro nacional e receber seus depósitos 
voluntários à vista. 
VII – exercer o controle do crédito sob todas as 
suas formas;
VIII – efetuar o registro e controle dos capitais 
estrangeiros no País; 
IX – ser depositário das reservas oficiais de me-
tais preciosos e moeda estrangeira e fazer com 
estas todas e quaisquer operações necessárias 
à sua administração;
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X – exercer a fiscalização das instituições que 
operam no sistema financeiro nacional, dentro 
de sua competência, e aplicar as penalidades 
previstas na regulamentação em vigor; 
XI – autorizar o funcionamento, a instalação e a 
transferência de sedes e dependências no País 
e no exterior assim como prorrogar ou suspen-
der o funcionamento e encerrar as atividades de 
instituições que operam no sistema financeiro 
nacional, por ele supervisionadas;
XII – autorizar que as instituições que operam no 
sistema financeiro nacional, por ele supervisio-
nadas, sejam transformadas, fundidas, incorpo-
radas ou encampadas, alterem seus estatutos, 
seus regimentos, a composição de seu quadro 
diretivo, alienem ou transfiram o seu controle 
acionário, distribuam bônus aos administradores 
e lucros, dividendos e outras formas de remune-
ração do capital;
XIII – autorizar que as instituições integrantes do 
sistema financeiro nacional, por ele supervisiona-
das, ofereçam ao mercado os produtos e serviços 
financeiros, regulando as condições contratuais 
de forma a que se estabeleça equilíbrio nas re-
lações negociais entre provedores e tomadores 
dos recursos negociados e serviços oferecidos;
XIV – autorizar a participação de instituições in-
tegrantes do sistema financeiro nacional, por ele 
supervisionadas, em outras empresas ou insti-
tuições, projetos e consórcios de financiamento, 
sociedades de propósito específico, fundos de 
qualquer natureza e instituições assemelhadas; 
XV – estabelecer condições para a posse e para 
o exercício de quaisquer cargos de administra-
ção de instituições financeiras, dentro de sua 
competência, assim como para o exercício de 
quaisquer funções em órgãos consultivos, fiscais 
e semelhantes, segundo as diretrizes que forem 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Política 
Econômica e Financeira; 
XVI – determinar que as instituições que operam 
no sistema financeiro nacional, por ele supervi-
sionadas, mantenham cadastro atualizado das 
pessoas físicas e jurídicas que operam com suas 
dependências ou em dependências de institui-
ções conveniadas. 

§ 1º Com o propósito de manter a oferta e a liqui-
dez da moeda nacional no mercado externo, o Banco 
Central do Brasil poderá contratar instituições estran-
geiras para executar operações de liquidez, de forma-
ção de mercado e de guarda e distribuição de reais.

§ 2º No exercício de suas atribuições de fiscali-
zação o Banco Central do Brasil poderá examinar os 

livros e documentos das pessoas naturais ou jurídicas 
que detenham a propriedade ou o controle acionário de 
instituição financeira, ficando essas pessoas sujeitas 
ao disposto nesta e demais leis do sistema financeiro. 

§ 3º Com base nas diretrizes aprovadas pelo 
Conselho Nacional de Política Econômica e Financei-
ra, o Banco Central do Brasil, estudará, dentro de sua 
competência, os pedidos que lhe forem formulados e 
resolverá conceder ou recusar a autorização para o 
funcionamento, a instalação e a transferência de se-
des e dependências no País e no exterior assim como 
prorrogar ou suspender o funcionamento e encerrar 
as atividades de instituições que operam no sistema 
financeiro nacional, podendo incluir cláusulas de capi-
laridade, atendimento obrigatório e outras que reputar 
convenientes ao interesse público.

Art. 28. Também é de competência privativa do 
Banco Central do Brasil, no tocante às instituições por 
ele supervisionadas, a regulamentação dos artigos des-
ta Lei Complementar e de outras leis vigentes sobre o 
Sistema Financeiro Nacional e a regulação:

I – da constituição, a organização e o funciona-
mento das instituições que operam no mercado 
financeiro, incluídas as cooperativas de crédito;
II – do funcionamento de instituições do sistema 
financeiro nacional, pertencentes a grupos eco-
nômicos que operam simultaneamente em mais 
de um segmento do mercado financeiro ou em 
atividades não-financeiras;
III – da instalação de dependências e participação 
no capital de empresas no País e no exterior por 
instituições que operem no mercado financeiro;
IV – da investidura e do exercício em cargos de 
administração ou fiscalização ou em órgãos es-
tatutários e da política de concessão de bônus 
aos administradores e de distribuição de lucros 
aos acionistas de instituições que operem no 
mercado financeiro, assim como os requisitos a 
serem atendidos previamente à constituição ou 
transformação das cooperativas de crédito, com 
vistas ao respectivo processo de autorização; 
V – das operações que as instituições que ope-
ram no mercado financeiro realizam entre si e 
com os demais usuários do sistema financeiro 
em todas as suas formas e modalidades, inclu-
sive as operações em moeda estrangeira;
VI – da percentagem máxima de recursos que 
poderão ser aplicados pelas instituições que ope-
ram no mercado financeiro junto a um mesmo 
cliente, a sociedades controladas, coligadas ou 
sob o mesmo controle societário;
VII – das condições sobre encaixes, imobiliza-
ções, participações societárias e demais rela-
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ções patrimoniais das instituições que operam 
no mercado financeiro;
VIII – dos critérios de contabilidade, governança 
e auditoria a serem observados pelas instituições 
que operam no mercado financeiro, assim como 
da periodicidade de levantamento de suas de-
monstrações financeiras e do fornecimento de 
informações e documentos ao público e às ins-
tituições reguladoras e supervisoras do sistema 
financeiro;
IX – dos referenciais para aferição da capaci-
dade econômica de controladores societários 
e da capacidade técnica de administradores de 
instituições que operam no mercado financeiro;
X – do recolhimento de quantias não aplicadas 
em conformidade com as instruções relativas à 
política creditícia, podendo decidir sobre a remu-
neração das quantias recolhidas;
XI – das transferências de recursos financeiros, 
inclusive internacionais e por via eletrônica, po-
dendo estabelecer os casos e os períodos em 
estas operações lhe devam ser obrigatoriamente 
informadas, pelas instituições operadoras;
XII – do funcionamento dos mercados de deri-
vativos e de liquidação futura, incluindo as ativi-
dades das entidades que os administrem ou que 
deles participem;
XIII – das operações de câmbio em todas as suas 
modalidades, podendo estabelecer limites, taxas, 
prazos, formas de entrega e quaisquer outras 
condições de negociação de moeda estrangeira 
ou de títulos e outros meios que a representem;
XIV – do recolhimento das tarifas de serviços, 
taxas de fiscalização, multas e outras importân-
cias devidas pelas instituições que operam no 
Sistema Financeiro Nacional; 
XV – das condições de instalação de pontos de 
atendimento pelas instituições que operam no 
sistema financeiro inclusive quanto à localização, 
segurança, horário de funcionamento, atendimen-
to mínimo e relacionamento com os usuários; 
XVI – da execução dos serviços de compensa-
ção de cheques e outros papéis, de câmaras 
de liquidação e custódia e de sistemas de pa-
gamento e liquidação físicos ou eletrônicos de 
qualquer natureza; 
XVII – dos procedimentos relativos à concessão 
de crédito, da exigência de documentação e de 
fiscalização dos financiamentos concedidos pe-
las instituições que atuam no sistema financeiro, 
com relação à responsabilidade socioambiental 
dos projetos financiados;

XVIII – da abertura e manutenção de contas de 
depósito à vista e de guarda, custódia e liquida-
ção de títulos em instituição financeira no País, 
para bancos centrais estrangeiros, bancos e ins-
tituições internacionais para liquidação de suas 
operações em moeda nacional; e
XIX – do registro dos capitais estrangeiros no 
País, estabelecendo os tipos e as modalidades 
de operações que devem ser registradas e as 
formas, condições e periodicidades de registro, 
submetendo ao Conselho Nacional de Política 
Econômica e Financeira, propostas de outras 
formas de controle que julgar necessárias. 

§ 1° O Banco Central do Brasil deverá regular, 
também, os procedimentos e sistemas gerenciais de 
controle, de forma que sejam adequadamente cum-
pridas e fiscalizadas as leis e regulamentos sobre o 
funcionamento das instituições do Sistema Financeiro 
Nacional. 

§ 2° No caso das instituições financeiras e demais 
sociedades autorizadas a operar ou prestar serviços 
nos mercados de capitais, ou de seguros ou de pre-
vidência as atribuições das instituições de regulação 
e supervisão desses mercados serão exercidas sem 
prejuízo das atribuições do Banco Central do Brasil.

§ 3° No tocante à regulamentação dos mercados 
de seguro, resseguro, capitalização, previdência com-
plementar aberta e previdência complementar fechada, 
o disposto no parágrafo anterior será regulamentado de 
acordo com os pareceres técnicos do Comitê de Segu-
ros e Previdência Complementar, assegurando a coor-
denação dos serviços do Banco Central do Brasil com 
as respectivas entidades de regulação e supervisão. 

§ 4° O Banco Central do Brasil definirá regulamen-
tação específica e diferenciada acerca da constituição 
e atuação de instituições financeiras que operam com 
microfinanças e seu acesso aos produtos e serviços 
financeiros providos pelas demais instituições partici-
pantes do sistema financeiro nacional. 

§ 5° O Banco Central do Brasil definirá regula-
mentação específica para fiscalização das instituições 
integrantes do sistema financeiro e assemelhadas 
buscando o efetivo cumprimento das disposições da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e demais 
disposições sobre a proteção ao consumidor. 

Art. 29. Compete, ainda, ao Banco Central do 
Brasil:

I – entender-se, dentro de sua competência de 
atuação, em nome do Estado Brasileiro, com 
as instituições financeiras estrangeiras e inter-
nacionais;
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II – abrir e manter contas de depósito à vista e de 
guarda, custódia e liquidação de títulos e metais 
preciosos, assim como prestar outros serviços às 
demais instituições reguladoras e supervisoras 
do sistema financeiro para liquidação de suas 
operações em moeda nacional ou estrangeira;
III – abrir e manter contas de depósito à vista e 
de guarda, custódia e liquidação de títulos e me-
tais preciosos para bancos centrais estrangeiros 
e instituições internacionais para liquidação de 
suas operações em moeda nacional; 
IV – executar ou delegar a instituição integrante 
do sistema financeiro nacional os serviços de 
compensação de cheques e outros papéis e de 
operação de sistemas de pagamento e de câ-
maras de liquidação e custódia; 
V – exercer, em conjunto com as demais insti-
tuições reguladoras e supervisoras do sistema 
financeiro, permanente vigilância sobre empre-
sas, projetos ou fundos, de qualquer natureza 
que, direta ou indiretamente, possam interferir 
no regular funcionamento do mercado financeiro; 
VI – exercer a fiscalização nas instituições fi-
nanceiras, com o objetivo de mitigar riscos que 
possam ocasionar passivos ambientais e sociais 
àquelas instituições, com relação à responsabi-
lidade socioambiental dos projetos financiados; 
VII – prover o Conselho Nacional de Política 
Econômica e Financeira dos estudos, análises 
técnicas e pesquisas, necessários às suas deli-
berações, assim como custear suas despesas e 
executar seus serviços de Secretaria. 
VIII – combater as práticas e produtos financei-
ros abusivos ou enganosos;

Art. 30. O Banco Central do Brasil operará prio-
ritariamente com instituições financeiras públicas e 
privadas, sendo que as operações financeiras de qual-
quer natureza com outras pessoas de direito público 
ou privado, quando extremamente necessárias para 
a manutenção da estabilidade do sistema financeiro, 
serão efetuadas mediante comunicação imediata ao 
Congresso Nacional por meio da Comissão de Assun-
tos Econômicos do Senado Federal.

Art. 31. Os encargos e serviços de competência 
do Banco Central, exceto os relacionados com a re-
gulação, supervisão e fiscalização do sistema finan-
ceiro, quando por ele não executados diretamente, 
serão contratados junto ao mercado em processo de 
livre concorrência.

Art. 32. É vedado ao Banco Central do Brasil:

I – conceder, direta ou indiretamente, emprés-
timos ou financiamentos ao Tesouro Nacional;

II – conceder, direta ou indiretamente, emprés-
timos ou financiamentos a qualquer órgão ou 
entidade que não seja instituição financeira, ex-
ceto nos casos de comprovada necessidade de 
se mitigar risco ao sistema financeiro.

§ 1° A compra direta pelo Banco Central do Bra-
sil nas ofertas públicas de títulos públicos federais de 
emissão do Tesouro Nacional somente será permitida 
para resgate dos que estão vencendo em sua carteira 
própria ou para constituição das reservas necessárias 
à adequação do seu capital e patrimônio líquido ao seu 
regular funcionamento.

§ 2° A emissão de títulos próprios ou a compra e a 
venda de títulos públicos federais, pelo Banco Central do 
Brasil, com fins de política monetária, serão efetuadas 
por intermédio de operações com instituições financei-
ras autorizadas a operar no mercado desses títulos.

Art. 33. O Banco Central do Brasil como formu-
lador e executor das políticas monetária e cambial de-
verá encaminhar ao Senado Federal, à Câmara dos 
Deputados e ao Conselho Nacional de Política Eco-
nômica e Financeira: 

I – na última quinzena de novembro de cada 
ano, seu plano de metas e prioridades da políti-
ca monetária e política cambial para o exercício 
seguinte;
II – nos meses de abril, julho e outubro, relatório 
de acompanhamento e avaliação de desempe-
nho na execução da política monetária e política 
cambial referente a cada trimestre civil anterior;
III – na primeira quinzena de março de cada ano, 
relatório completo sobre a execução da política 
monetária e política cambial do exercício anterior.

§ 1º O Presidente do Banco Central do Brasil 
comparecerá à audiência pública conjunta da Comissão 
de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados 
e da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado 
Federal, nos meses de maio, agosto e novembro, para 
prestar esclarecimentos sobre o relatório de acompa-
nhamento e avaliação de desempenho na execução da 
política monetária e política cambial referente a cada 
trimestre civil anterior.

§ 2° O Presidente do Banco Central do Brasil 
comparecerá, em audiência pública no Congresso 
Nacional, na segunda quinzena de março de cada 
ano, para prestar esclarecimentos sobre a condução 
da política monetária e política cambial do ano ante-
rior, com base no relatório final apresentado pela Ins-
tituição, bem como debater o plano de metas e priori-
dades da política monetária e política cambial para o 
exercício seguinte.
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Art. 34. O planejamento anual do Banco Central 
do Brasil deverá ser encaminhado ao Conselho Nacio-
nal de Política Econômica e Financeira, até a primeira 
quinzena de novembro de cada ano, contendo:

I – o plano de investimento e custeio e suas ne-
cessidades de capital para o exercício seguinte;
II – a proposta de ajustes no planejamento de 
longo prazo prevendo os investimentos necessá-
rios para expansão dos serviços de fiscalização, 
educação financeira, distribuição do meio circu-
lante e outros a critério da diretoria colegiada 
nos próximos dez anos;
III – as propostas de atualização das diretrizes ge-
rais para as políticas monetária e cambial e para 
o funcionamento do sistema financeiro nacional a 
serem implementadas nos próximos vinte anos.

Art. 35. A prestação de contas anual do Banco 
Central do Brasil deverá ser encaminhada ao Conse-
lho Nacional de Política Econômica e Financeira até a 
primeira quinzena do mês de março do ano seguinte 
ao fim do exercício, devendo conter:

I – relatório de avaliação das contas do Banco 
Central do Brasil no ano anterior, evolução de 
suas reservas de capital e as principais políticas 
e medidas adotadas no período;
II – relatórios administrativos sobre as principais 
atividades desenvolvidas pelo Banco Central do 
Brasil no que diz respeito às atividades relativas 
aos serviços de meio circulante, à supervisão e 
fiscalização; e
III – relatórios sobre as falências, liquidações e 
outros regimes especiais decretados junto a ins-
tituições do sistema financeiro nacional; 

Art. 36. Constituem receitas do Banco Central do 
Brasil a renda ou o resultado:

I – de operações financeiras internas e externas 
e de outras aplicações;
II – de operações com títulos, no País e no ex-
terior;
III – de operações de câmbio;
IV – de negociação com Direitos Especiais de 
Saque (DES) ou outros instrumentos em unida-
des internacionais de conta;
V – da compra e venda de ouro e outros metais 
preciosos;
VI – de operações realizadas com organismos 
financeiros internacionais;
VII – das tarifas de administração do meio cir-
culante;

VIII – das taxas de fiscalização das instituições 
financeiras por ele supervisionadas, conforme 
estabelecido por Lei;
IX – decorrente da aplicação de sanções pecuni-
árias, por força das normas vigentes ou de con-
tratos, às instituições por ele supervisionadas;
X – proveniente de ocupação, utilização, alie-
nação ou locação de bens de sua propriedade;
XI – da prestação de serviços ao sistema finan-
ceiro, dentro de sua competência; 
XII – da prestação de serviços aos governos fe-
deral, estaduais e municipais;
XIII – de outras fontes, eventuais ou não.

Art. 37. Depois de constituídas as reservas neces-
sárias à adequação do seu capital e patrimônio líquido 
ao seu regular funcionamento, os resultados obtidos 
pelo Banco Central do Brasil, apurados em seu balanço 
anual, pelo regime de competência, serão transferidos, 
em caso superavitário, ao Tesouro Nacional, até o dia 
31 de janeiro do ano subsequente.

§ 1° Para os efeitos deste artigo, os níveis adequa-
dos de capital e de patrimônio líquido do Banco Central 
do Brasil deverão ser fixados em seu planejamento 
anual encaminhado ao Conselho Nacional de Política 
Econômica e Financeira, até a primeira quinzena de 
novembro de cada ano, na forma do Art. 34 desta Lei.

§ 2° Os resultados negativos eventualmente apu-
rados permanecerão registrados na contabilidade do 
Banco Central do Brasil até que sejam compensados 
com resultados positivos de exercícios posteriores ou 
liquidados por títulos públicos de emissão do Tesouro 
Nacional.

Art. 38. O Banco Central do Brasil manterá sistema 
de assistência à saúde dos seus servidores, ativos e 
inativos, e seus dependentes e pensionistas, mediante 
adesão dos beneficiários, custeada por dotações or-
çamentárias do Banco Central do Brasil e contribuição 
mensal dos participantes. 

§ 1º A contribuição mensal do servidor ativo, ina-
tivo ou do pensionista será de um por cento a três por 
cento de sua remuneração, provento ou pensão, e a 
contribuição relativa aos dependentes não presumidos 
será de um por cento a cinco por cento da remunera-
ção ou provento do servidor contribuinte.

§ 2º As dotações orçamentárias do Banco Cen-
tral do Brasil, destinadas à manutenção do sistema de 
que trata o caput, serão equivalentes à receita prevista 
com a contribuição dos participantes.

§ 3º Na ocorrência de déficit no sistema de que 
trata o caput, o Banco Central do Brasil poderá utilizar 
fonte de recursos disponível para sua cobertura.
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§ 4º A diretoria colegiada do Banco Central do 
Brasil definirá as normas de funcionamento do sistema 
de assistência à saúde de que trata este artigo.

CAPÍTULO III 
Das Instituições Reguladoras e Supervisoras 

do Sistema Financeiro

SEÇÃO III 
Da Superintendência de Seguros Privados 

– SUSEP

Art. 39. A Superintendência de Seguros Priva-
dos – SUSEP é uma autarquia especial, vinculada à 
Presidência da República, com personalidade jurídica 
e patrimônio próprios, dotada de autonomia adminis-
trativa, econômico-financeira e técnico-operacional, 
na forma desta Lei Complementar, com sede e foro no 
Rio de Janeiro e jurisdição em todo território nacional.

Art. 40. A SUSEP exercerá o controle do Esta-
do, atuando como entidade de regulação, supervisão 
e fiscalização dos mercados de seguros, resseguros, 
capitalização e previdência complementar aberta.

Art. 41. A SUSEP poderá intervir, dentro de sua 
competência, em qualquer instituição operadora do 
sistema financeiro nacional para garantir a integridade 
de seus beneficiários e participantes e os direitos de 
seus usuários, conduzindo tal intervenção conforme o 
disposto nesta Lei e na legislação específica em vigor, 
de forma coordenada com os demais órgãos respon-
sáveis pela supervisão do sistema financeiro.

Art. 42. A SUSEP será administrada por uma 
diretoria colegiada composta por um Presidente e 6 
(seis) Diretores, nomeados pelo Presidente da Repú-
blica, depois de aprovados pelo Senado Federal, na 
forma dos arts. 52 e 84 da Constituição Federal, den-
tre cidadãos brasileiros de ilibada reputação e elevado 
conhecimento no campo de especialidade dos cargos 
para os quais foram indicados.

§ 1º Um (1) dos diretores será escolhido dentre 
os servidores da SUSEP, como seu representante.

§ 2º O Presidente da SUSEP será escolhido e 
nomeado na forma do inciso II do art. 5º desta Lei 
Complementar.

§ 3º O mandato dos membros do Colegiado da 
SUSEP será de cinco (5) anos, vedada a recondução, 
devendo ser renovado 1/3 (um terço) dos diretores a 
cada ano, após o segundo ano do mandato do presi-
dente.

§ 4º Os dirigentes da SUSEP somente perderão 
o mandato em virtude de renúncia, de condenação 
judicial transitada em julgado ou de processo admi-
nistrativo disciplinar.

§ 5º Sem prejuízo do que prevêem a lei penal e a 
lei de improbidade administrativa, será causa da perda 
do mandato a inobservância, pelo Presidente ou Dire-
tor, dos deveres e das proibições inerentes ao cargo.

§ 6º A SUSEP funcionará como órgão de deli-
beração colegiada de acordo com o seu regimento 
interno, que será aprovado pelo Conselho Nacional 
de Política Econômica e Financeira, e no qual serão 
fixadas as atribuições do Presidente, dos Diretores e 
do Colegiado.

§ 7º O Ministério Público Federal e o Congresso 
Nacional, com base nos relatórios apresentados pelos 
órgãos de fiscalização e controle, poderão apresentar 
moção de censura à atuação do Presidente e de diretor 
da SUSEP ao Presidente da República, em caso de 
desvio na condução de suas atividades ou no cumpri-
mento da missão da Instituição.

Art. 43. A SUSEP manterá serviço de ouvidoria 
interna e externa a cargo de Ouvidor-Geral, eleito entre 
e por seus servidores, com audiência e voz nas reu-
niões da Diretoria Colegiada, a quem caberá receber 
reclamações dos cidadãos sobre serviços prestados 
pela SUSEP e acompanhar as providências, responder 
no menor prazo possível, sugerir melhorias e aperfei-
çoamentos, assim como avaliar o grau de satisfação 
da sociedade quanto aos serviços disponíveis. 

Art. 44. A política de seguros, resseguros, capitali-
zação e previdência complementar aberta, corretagem 
de seguros e de resseguros objetivará:

I – Propiciar condições operacionais necessárias 
para a integração dos mercados supervisiona-
dos com o processo econômico e social do País;
II – Evitar evasão de divisas, pelo equilíbrio do 
balanço dos resultados do intercâmbio, de ne-
gócios com o exterior;
III – Firmar o princípio da reciprocidade em ope-
rações de seguro, resseguro, capitalização, pre-
vidência complementar aberta e de corretagem 
de seguros e de resseguros, condicionando a 
autorização para o funcionamento de empresas 
e entidades estrangeiras a igualdade de condi-
ções no país de origem; 
IV – Promover o aperfeiçoamento das entidades 
seguradoras, resseguradores, de capitalização e 
de previdência complementar aberta, bem como 
das corretoras de seguros, pessoas física e jurí-
dica, das corretoras de resseguros e respectivos 
autorreguladores; 
V – Preservar a liquidez e a solvência das so-
ciedades seguradoras, resseguradores, socie-
dades de capitalização e entidades abertas de 
previdência complementar;
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VI – A coordenação com a política de investimen-
tos do Governo Federal, observados os critérios 
estabelecidos para as políticas monetária, cre-
ditícia e fiscal, visando garantir a integridade de 
seus participantes e os direitos de seus usuários;
VII – Promover o amplo acesso aos serviços de 
seguros e de previdência complementar aberta 
por meio do estímulo ao provimento de serviços 
adequados às necessidades de todos os seg-
mentos da população;
VIII – Propiciar a manutenção da solidez, esta-
bilidade e eficiência dos mercados de seguros, 
resseguros, capitalização, previdência comple-
mentar aberta e de corretagem de seguros e de 
resseguros, visando ao benefício e proteção dos 
seus usuários;
IX – Dotar os mercados supervisionados de me-
canismos que estimulem a livre concorrência, 
a disseminação de informações e uma maior 
transparência de suas operações.

Art. 45. Compete privativamente à SUSEP formu-
lar a política de seguros privados, resseguros, capitali-
zação, previdência complementar aberta e de correta-
gem de seguros e de resseguros, regulamentar suas 
normas gerais e fiscalizar as operações no mercado 
nacional podendo para tanto:

I – Fixar as diretrizes e normas da política de 
seguros privados, resseguros, capitalização, pre-
vidência complementar aberta e de corretagem 
de seguros e de resseguros, bem como regula-
mentar as respectivas operações; 
II – Regular a constituição, organização, funcio-
namento e fiscalização dos que exercerem ati-
vidades subordinadas a esta Lei, bem como a 
aplicação das penalidades previstas; 
III – Estipular índices e demais condições técni-
cas sobre tarifas, investimentos e outras relações 
patrimoniais a serem observadas pelas socieda-
des seguradoras, resseguradores, sociedades de 
capitalização, entidades abertas de previdência 
complementar e de corretagem de seguros e de 
resseguros; 
IV – Fixar as características gerais dos produtos 
comercializados pelas entidades supervisionadas 
pela SUSEP e dos respectivos contratos; 
V – Fixar normas gerais de contabilidade, audi-
toria, atuária e estatística a serem observadas 
pelas entidades supervisionadas pela SUSEP; 
VI – Estabelecer as normas gerais das opera-
ções de seguros, resseguros, capitalização, pre-
vidência complementar aberta e de corretagem 
de seguros e de resseguros; 

VII – Disciplinar as operações de co-seguro;
VIII – Aplicar às sociedades seguradoras, resse-
guradores e corretores de seguros e resseguros 
estrangeiros autorizados a funcionar no País as 
mesmas vedações ou restrições equivalentes às 
que vigorarem nos países da matriz, em relação 
às sociedades seguradoras, às sociedades res-
seguradoras e aos corretores de seguros e res-
seguros brasileiros ali instalados ou que neles 
desejem estabelecer-se;
IX – Prescrever os critérios de constituição das 
sociedades seguradoras, resseguradoras, de ca-
pitalização, das entidades abertas de previdência 
complementar e das corretoras de seguros e de 
resseguros, com fixação dos limites legais e de 
responsabilidade de suas operações; 
X – Disciplinar a corretagem de seguros, resse-
guros, capitalização e previdência complemen-
tar aberta e a profissão de corretor, bem como 
outras formas de intermediações e estipulação 
referentes a essa atividades e respectivas au-
torreguladoras;
XI – Decidir sobre sua própria organização, ela-
borando seu respectivo Regimento Interno; 
XII – Regular a organização, a composição e o 
funcionamento de suas Comissões Consultivas;
XIII – Regular a instalação e o funcionamento 
das Bolsas de Seguro;
XIV – Dispor sobre o capital requerido para au-
torização e funcionamento das entidades su-
pervisionadas pela SUSEP, bem como capitais 
adicionais exigidos, conforme regulamentação 
específica;
XV – Fixar as condições de constituição e extin-
ção de entidades autorreguladoras do mercado 
de corretagem, sua forma jurídica, seus órgãos 
de administração e a forma de preenchimento 
de cargos administrativos;
XVI – Regular o exercício do poder disciplinar 
das entidades autorreguladoras do mercado de 
corretagem sobre seus membros, inclusive do 
poder de impor penalidades e de excluir membros;
XVII – Disciplinar a administração das entidades 
autorreguladoras do mercado de corretagem e a 
fixação de emolumentos, comissões e quaisquer 
outras despesas cobradas por tais entidades, 
quando for o caso; 

§ 1º No exercício de suas atribuições de fiscaliza-
ção e supervisão a SUSEP poderá examinar os livros 
e documentos das pessoas naturais ou jurídicas que 
detenham a propriedade ou o controle acionário de ins-
tituição seguradora, resseguradoras, de capitalização 
ou de entidades abertas de previdência complemen-
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tar, ficando essas pessoas sujeitas ao disposto nesta 
e nas demais leis do sistema financeiro nacional e às 
sanções pelo embaraço.

§ 2º No caso das instituições do sistema financeiro 
nacional e demais entidades autorizadas a operar ou 
prestar serviços nos mercados monetário, de crédito, 
de câmbio, de capitais ou de previdência complemen-
tar fechada, as atribuições das entidades de regulação 
e supervisão desses mercados serão exercidas sem 
prejuízo das atribuições da SUSEP.

§ 3º A SUSEP definirá regulamentação específi-
ca e diferenciada acerca da constituição e atuação de 
entidades que operam com microsseguros, incluindo 
sua intermediação e distribuição.

§ 4º A SUSEP poderá observar, no exercício de 
suas competências, as políticas aprovadas pelo Con-
selho Nacional de Política Econômica e Financeira.

Art. 46. Com audiência obrigatória nas delibera-
ções relativas às respectivas finalidades específicas, 
funcionarão junto à SUSEP as seguintes Comissões 
Consultivas: 

I – do Trabalho; 
II – de Transporte; 
III – Mobiliária e de Habitação; 
IV – Rural; 
V – Aeronáutica;
VI – de Crédito; 
VII – de Corretores. 

§ 1º A SUSEP poderá criar ou extinguir Comis-
sões Consultivas, desde que ocorra motivação. 

§ 2º A organização, a composição e o funciona-
mento das Comissões Consultivas serão regulados 
pela SUSEP, cabendo ao seu Presidente designar os 
representantes que as integrarão, mediante indicação 
das entidades que delas participam.

Art. 47. Compete, ainda, à SUSEP:

I – decidir sobre os pedidos de autorização para 
constituição, organização, funcionamento, fu-
são, encampação, grupamento, transferência de 
controle acionário e reforma dos Estatutos das 
sociedades seguradoras, das resseguradores 
locais, das sociedades de capitalização e das 
entidades abertas de previdência complementar, 
bem como dos corretores de seguros, pessoas 
físicas e jurídicas, e corretores de resseguros, e 
respectivas autorreguladoras;
II – decidir sobre o cadastramento para operar 
no País dos resseguradores estrangeiros, admi-
tidos e eventuais;
III – decidir sobre o registro de corretor, pessoa 
física e jurídica, de seguros, capitalização e pre-
vidência complementar aberta, bem como sobre 

a autorização para funcionamento das corretoras 
de resseguros e respectivas autorreguladoras;
IV – fixar condições de apólices, planos de ope-
rações e tarifas a serem utilizados obrigatoria-
mente pelos mercados nacionais de seguros, 
resseguros, capitalização e previdência com-
plementar aberta; 
V – aprovar os limites de operações das socie-
dades seguradoras, dos resseguradores, das 
sociedades de capitalização e das entidades 
abertas de previdência complementar; 
VI – examinar e aprovar as condições de cobertu-
ras especiais, bem como fixar as taxas aplicáveis; 
VII – autorizar a movimentação e liberação dos 
bens e valores obrigatoriamente inscritos em 
garantia das reservas técnicas e do capital vin-
culado;
VIII – fiscalizar as operações das sociedades 
seguradoras, dos resseguradores, das socieda-
des de capitalização, das entidades abertas de 
previdência complementar e dos corretores de 
seguros e resseguros, pessoa física e jurídica, 
e respectivas autorreguladoras, inclusive quanto 
ao exato cumprimento desta Lei, de outras leis 
pertinentes, disposições regulamentares em geral 
e resoluções, e aplicar as penalidades cabíveis; 
IX – proceder à direção fiscal, intervenção, fiscali-
zação especial, regime de administração especial 
temporária (RAET) e liquidação das sociedades 
seguradoras, dos resseguradores, das socieda-
des de capitalização e das entidades abertas de 
previdência complementar que tiverem cassada 
a autorização para funcionar no País; 
X – organizar seus serviços, elaborar e executar 
seu orçamento;
XI – firmar convênios com as demais instituições 
reguladoras do sistema financeiro nacional, obje-
tivando a realização de fiscalizações conjuntas, 
observadas as respectivas competências, e com 
entidades fiscalizadoras de outros países, obje-
tivando a cooperação mútua e o intercâmbio de 
informações para a investigação de atividades 
ou operações no seu âmbito de competência;
XII – prover o Conselho Nacional de Política Eco-
nômica e Financeira dos estudos, análises técni-
cas e pesquisas, necessários às suas delibera-
ções sobre os mercados de seguros, resseguros, 
capitalização, previdência complementar aberta 
e de corretagem de seguros e resseguros, bem 
como das respectivas autorreguladoras;
XIII – fiscalizar as operações das entidades autor-
reguladoras do mercado de corretagem, inclusi-
ve o exato cumprimento desta Lei, de outras leis 
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pertinentes, de disposições regulamentares em 
geral, e aplicar as penalidades cabíveis. 
XIV – celebrar convênios para a execução dos 
serviços de sua competência em qualquer parte 
do território nacional, observadas as normas da 
legislação em vigor.
XV – fiscalizar a execução das normas gerais 
de contabilidade, auditoria, atuaria e estatística 
para o mercado supervisionado; 

Parágrafo único. O intercâmbio de informações 
entre os órgãos e entidades mencionados no inciso 
XI deste artigo não caracteriza violação de sigilo, de-
vendo os referidos órgãos e entidades resguardar a 
segurança das informações a que vierem a ter acesso.

Art. 48. Compete também à SUSEP expedir nor-
mas sobre relatórios e pareceres de prestadores de 
serviços de auditoria independente aos ressegurado-
res, às sociedades seguradoras, às sociedades de 
capitalização e às entidades abertas de previdência 
complementar. 

§ 1º Os prestadores de serviços de auditoria in-
dependente aos resseguradores, às sociedades segu-
radoras, às sociedades de capitalização e às entidades 
abertas de previdência complementar responderão, 
civilmente, pelos prejuízos que causarem a terceiros 
em virtude de culpa ou dolo no exercício das funções 
previstas neste artigo. 

§ 2º Sem prejuízo do disposto no caput deste 
artigo, os prestadores de serviços de auditoria inde-
pendente responderão administrativamente perante 
a SUSEP pelos atos praticados ou omissões em que 
houverem incorrido no desempenho das atividades de 
auditoria independente aos resseguradores, às socie-
dades seguradoras, às sociedades de capitalização e 
às entidades abertas de previdência complementar. 

§ 3º Instaurado processo administrativo contra 
resseguradores, sociedades seguradoras, sociedades 
de capitalização e entidades abertas de previdência 
complementar, a SUSEP poderá, considerada a gra-
vidade da infração, determinar a essas empresas a 
substituição do prestador de serviços de auditoria in-
dependente.

Art. 49. A SUSEP terá pleno acesso às informa-
ções relativas às operações comerciais, imobiliárias, 
financeiras e de serviços, inclusive relativas às con-
trapartes, realizadas pelas entidades supervisionadas.

Art. 50. Constituem receitas da SUSEP: 

I – as taxas de fiscalização das entidades su-
pervisionadas pela Superintendência de Segu-
ros Privados; 

II – decorrente da aplicação de sanções pecuni-
árias, por força das normas vigentes ou de con-
tratos, às instituições supervisionadas;
III – o produto das multas aplicadas pela Supe-
rintendência de Seguros Privados; 
IV – rendimentos de aplicações financeiras; 
V – a participação que lhe for atribuída nos Fun-
dos de Estabilidade de Seguros; 
VI – tarifas de prestação de serviços ao mercado 
supervisionado;
VII – outras receitas ou valores advindos de suas 
atividades;
VIII – as dotações consignadas no Orçamento 
Geral da União, créditos especiais, créditos adi-
cionais, créditos suplementares, transferências 
e repasses que lhe forem conferidos;
IX – os recursos provenientes de convênios, acor-
dos ou contratos com entidades ou organismos 
nacionais e internacionais;
X – as doações, legados, subvenções e outros 
recursos que lhe forem destinados;
XI – os valores apurados na venda ou locação 
de bens móveis e imóveis de sua propriedade;
XII – o produto da venda de publicações, material 
técnico, dados e informações;
XIII – o montante de 5% (cinco por cento) sobre 
a venda de bens das entidades sob liquidação 
quando supervisionadas pela SUSEP;
XIV – O disposto no artigo 19 da Lei nº 4.594, 
de 29 de dezembro de 1964;
XV – O disposto no art. 78, parágrafo único, da 
Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997;
XV – de outras fontes, eventuais ou não.

Art. 51. O planejamento anual da SUSEP deve-
rá ser encaminhado ao Conselho Nacional de Política 
Econômica e Financeira, até a primeira quinzena de 
novembro de cada ano, contendo:

I – o plano de investimento e custeio e suas ne-
cessidades de capital para o exercício seguinte;
II – a proposta de ajustes no planejamento de 
longo prazo prevendo os investimentos necessá-
rios para expansão dos serviços de fiscalização, 
capacitação dos servidores, educação financei-
ra, distribuição de seguros e previdência com-
plementar aberta e outros a critério da diretoria 
colegiada nos próximos cinco anos;
III – as propostas de atualização das diretrizes 
gerais para as políticas de seguro, resseguro, 
previdência complementar aberta e capitalização 
e para o funcionamento do sistema financeiro 
nacional a serem implementadas nos próximos 
dez anos.
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Art. 52. A prestação de contas anual da SUSEP 
deverá ser encaminhada ao Conselho Nacional de Po-
lítica Econômica e Financeira até a primeira quinzena 
do mês de março do ano seguinte ao fim do exercício, 
devendo conter:

I – relatório de avaliação das contas da SUSEP 
no ano anterior, evolução de suas reservas de 
capital e as principais políticas e medidas ado-
tadas no período;
II – relatórios administrativos sobre as principais 
atividades desenvolvidas pela SUSEP no que 
diz respeito às atividades relativas aos serviços 
a ela inerentes, à supervisão e fiscalização; e
III – relatórios sobre as falências, liquidações e 
outros regimes especiais decretados junto a ins-
tituições do sistema financeiro nacional;

Art. 53. Os servidores da SUSEP exercem ativi-
dades inerentes à fiscalização, supervisão, regulação 
e formulação das políticas dos mercados supervisio-
nados.

I – Os cargos de Analista Técnico da Susep e 
de provimento efetivo de nível intermediário do 
Quadro de Pessoal da SUSEP passam a ter, res-
pectivamente, a denominação de Auditor Federal 
da SUSEP e Técnico Federal da SUSEP.
II – Estende-se, no que couber, o disposto nesta 
Lei aos proventos de aposentadoria e às pensões.

Art. 54. A SUSEP manterá sistema de assistência 
à saúde dos seus servidores, ativos e inativos, e seus 
dependentes e pensionistas, mediante adesão dos 
beneficiários, custeada por dotações orçamentárias 
da SUSEP e contribuição mensal dos participantes. 

§ 1º A contribuição mensal do servidor ativo, ina-
tivo ou do pensionista será de um por cento a três por 
cento de sua remuneração, provento ou pensão, e a 
contribuição relativa aos dependentes não presumidos 
será de um por cento a cinco por cento da remunera-
ção ou provento do servidor contribuinte.

§ 2º As dotações orçamentárias da SUSEP, des-
tinadas à manutenção do sistema de que trata o caput, 
serão equivalentes à receita prevista com a contribui-
ção dos participantes.

§ 3º Na ocorrência de déficit no sistema de que 
trata o caput, a SUSEP poderá utilizar fonte de recur-
sos disponível para sua cobertura.

§ 4º A diretoria colegiada da SUSEP definirá as 
normas de funcionamento do sistema de assistência 
à saúde de que trata este artigo.

Art. 55. Os seguros serão contratados mediante 
propostas assinadas pelo segurado, seu representan-
te legal ou por corretor habilitado, com emissão das 

respectivas apólices, ressalvado o disposto no artigo 
seguinte. 

Art. 56. É autorizada a contratação de seguros 
por simples emissão de bilhete de seguro, mediante 
solicitação verbal do interessado. 

§ 1º A SUSEP regulamentará os casos previstos 
neste artigo, padronizando as cláusulas e os impres-
sos necessários. 

§ 2º Não se aplicam a tais seguros as disposições 
do art. 1.433 do Código Civil. 

Art. 57. Quando o seguro for contratado na forma 
estabelecida no artigo anterior, a boa fé da Sociedade 
Seguradora, em sua aceitação, constitui presunção 
“juris tantum”.

§ 1º Sobrevindo o sinistro, a prova da ocorrência 
do risco coberto pelo seguro e a justificação de seu 
valor competirão ao segurado ou beneficiário. 

§ 2º Será lícito à Sociedade Seguradora argüir a 
existência de circunstância relativa ao objeto ou inte-
resse segurado cujo conhecimento prévio influiria na 
sua aceitação ou na taxa de seguro, para exonerar-se 
da responsabilidade assumida, até no caso de sinistro. 
Nessa hipótese, competirá ao segurado ou benefici-
ário provar que a Sociedade Seguradora teve ciência 
prévia da circunstância argüida. 

§ 3º A violação ou inobservância, pelo segurado, 
seu preposto ou beneficiário, de qualquer das condi-
ções estabelecidas para a contratação de seguros na 
forma do disposto no art. 56 exonera a Sociedade Se-
guradora da responsabilidade assumida. 

§ 4º É vedada a realização de mais de um segu-
ro cobrindo o mesmo objeto ou interesse, desde que 
qualquer deles seja contratado mediante a emissão 
de simples certificado, salvo nos casos de seguros 
de pessoas. 

Art. 57. A obrigação do pagamento do prêmio pelo 
segurado vigerá a partir do dia previsto na apólice ou 
bilhete de seguro, ficando suspensa a cobertura do 
seguro até o pagamento do prêmio e demais encargos. 

Parágrafo único. Qualquer indenização decorrente 
do contrato de seguros dependerá de prova de paga-
mento do prêmio devido, antes da ocorrência do sinistro. 

Art. 58. As apólices não poderão conter cláusula 
que permita rescisão unilateral dos contratos de seguro 
ou por qualquer modo subtraia sua eficácia e validade 
além das situações previstas em Lei. 

Art. 59. Fica autorizada a contratação de seguros 
com a cláusula de correção monetária para capitais 
e valores, observadas equivalência atuarial dos com-
promissos futuros assumidos pelas partes contratan-
tes, na forma das instruções do Conselho Nacional de 
Seguros Privados. 
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Art. 60. É criado o Fundo de Estabilidade do Se-
guro Rural, com a finalidade de garantir a estabilidade 
dessas operações e atender à cobertura suplementar 
dos riscos de catástrofe, sendo constituído dos exce-
dentes do máximo admissível tecnicamente como lu-
cro nas operações de seguros de crédito rural, seus 
resseguros e suas retrocessões, segundo os limites 
fixados pela SUSEP. 

Parágrafo único. O Fundo previsto no caput será 
extinto a partir da criação do Fundo previsto no art. 1º 
da Lei Complementar nº 137, de 26 de agosto de 2010.

Art. 61. Gozam de isenção tributária irrestrita, de 
quaisquer impostos ou tributos federais:

I – As operações de Seguro Rural; 
II – As operações de Microsseguros.

Art. 62. Sem prejuízo do disposto em leis espe-
ciais, são obrigatórios os seguros de:

a) danos pessoais a passageiros de aerona-
ves comerciais; 
b) responsabilidade civil do proprietário de 
aeronaves e do transportador aéreo; 
c) responsabilidade civil do construtor de imó-
veis em zonas urbanas por danos a pessoas 
ou coisas; 
d) bens dados em garantia de empréstimos 
ou financiamentos de instituições financeiras 
pública; 
e) garantia do cumprimento das obrigações do 
incorporador e construtor de imóveis; 
f) garantia do pagamento a cargo de mutu-
ário da construção civil, inclusive obrigação 
imobiliária; 
g) edifícios divididos em unidades autônomas; 
h) incêndio e transporte de bens pertencentes 
a pessoas jurídicas, situados no País ou nele 
transportados; 
j) crédito à exportação, quando julgado conve-
niente pela SUSEP, ouvido o órgão competente; 
l) danos pessoais causados por veículos au-
tomotores de vias terrestres e por embarca-
ções, ou por sua carga, a pessoas transpor-
tadas ou não; 
m) responsabilidade civil dos transportadores 
terrestres, marítimos, fluviais e lacustres, por 
danos à carga transportada. 

Parágrafo único. Não se aplica à União a obriga-
toriedade estatuída na alínea “h” deste artigo. 

Art. 63. Nos casos de seguros legalmente obri-
gatórios, o estipulante equipara-se ao segurado para 
os eleitos de contratação e manutenção do seguro. 

§ 1º Para os efeitos deste decreto-lei, estipulante 
é a pessoa que contrata seguro por conta de terceiros, 
podendo acumular a condição de beneficiário. 

§ 2º Nos seguros facultativos o estipulante é 
mandatário dos segurados. 

§ 3º A SUSEP estabelecerá os direitos e obriga-
ções do estipulante, quando for o caso, na regulamen-
tação de cada ramo ou modalidade de seguro. 

§ 4º O não recolhimento dos prêmios recebidos 
de segurados, nos prazos devidos, sujeita o estipulante 
à multa, imposta pela SUSEP, de importância igual ao 
dobro do valor dos prêmios por ele retidos, sem preju-
ízo da ação penal que couber. 

Art. 64. As instituições financeiras públicas não 
poderão realizar operações ativas de crédito com as 
pessoas jurídicas e firmas individuais que não tenham 
em dia os seguros obrigatórios por lei, salvo mediante 
aplicação da parcela do crédito, que for concedido, no 
pagamento dos prêmios em atraso. 

Parágrafo único. Para participar de concorrências 
abertas pelo Poder Público, é indispensável compro-
var o pagamento dos prêmios dos seguros legalmente 
obrigatórios.

CAPÍTULO III 
Das Instituições Reguladoras e Supervisoras 

do Sistema Financeiro

SEÇÃO IV 
Da Comissão de Valores Mobiliários 

Art. 65. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
é uma Autarquia Federal especial, vinculada à Presi-
dência da República, com personalidade jurídica e pa-
trimônio próprios, dotada de Independência administra-
tiva, autonomia econômico-financeira, orçamentária e 
técnico-operacional, na forma desta Lei Complementar, 
com sede e foro no Rio de Janeiro e jurisdição em todo 
território nacional.

Art. 66. A CVM será composta pelo órgão de de-
liberação e julgamento denominado Colegiado, cujo 
corpo auxiliar será formado por assessorias; e pelo 
órgão executivo denominado Corpo Técnico/Gestor, 
cuja composição será de uma Superintendência Ge-
ral, Superintendências Setoriais, Gerências Setoriais 
e Coordenações.

§ 1º Os órgãos constantes do caput do art. 1º 
desta Lei Complementar, terão suas atribuições fixa-
das em regimento interno, o qual será criado por meio 
de lei específica.

§ 2º As assessorias subordinadas ao Colegiado 
da CVM, poderão manifestar-se sobre quaisquer pro-
cessos ou consultas, desde que seja feito em docu-
mento à parte, o qual será assinado pelo parecerista 
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e pelo chefe e, posteriormente, quando for o caso será 
juntado ao processo. Não será permitida a atuação 
concomitante das assessorias em relatórios investi-
gativos ou em inquéritos administrativos.

Art. 67. O Colegiado será composto por 1 (um) 
Presidente e por 6 (seis) Diretores, todos nomeados 
pelo Presidente da República, na forma dos arts. 52 e 
84 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 
1988, dentre pessoas de ilibada reputação e reconhe-
cida competência em matéria de mercado de capitais,

I – Os cargos de diretores serão ocupados pe-
los membros indicados pelas entidades abaixo 
relacionadas:

Associação de Bolsa de Valores, Associação 
de Analistas de Mercado de Capitais e As-
sociação de Empresas de Capital Aberto ou 
membro da procuradoria Federal especializada 
junto a CVM 2 (dois); 
Representante dos Servidores da CVM, 1 
(um); e
Membros do corpo técnico da CVM, ativos ou 
inativos, 3 (três).

II – As vagas de membros do Colegiado serão 
ocupadas pelo número de representantes dos 
participantes do Mercado de Valores Mobiliários 
previsto no inciso I do art. 2º desta Lei Comple-
mentar, não podendo haver maior representação 
da mesma categoria, e serão escolhidos a partir 
de uma lista tríplice no caso da previsão de 1 (um) 
membro, e de uma lista de 15 (quinze) pessoas 
no caso da previsão de 5 (cinco) membros, apre-
sentada por suas respectivas representações.

§ 1o O Presidente do Colegiado da CVM será 
escolhido e nomeado na forma do inciso II do art. 5º 
desta Lei Complementar.

§ 2º O mandato dos membros do Colegiado da 
CVM será de cinco (5) anos, vedada a recondução, de-
vendo ser renovado 1/3 (um terço) dos diretores a cada 
ano, após o segundo ano do mandato do presidente.

§ 3o Os membros do Colegiado da CVM somente 
perderão o mandato em virtude de renúncia, de con-
denação judicial transitada em julgado ou de proces-
so administrativo disciplinar, respeitado o princípio do 
contraditório e da ampla defesa.

§ 4o Sem prejuízo do que prevêem as leis exis-
tentes no ordenamento jurídico brasileiro, será causa 
da perda do mandato a inobservância, pelo Presidente 
ou Diretor do Colegiado da CVM, dos deveres e das 
proibições inerentes ao cargo.

§ 5º No caso de processo administrativo discipli-
nar qualquer membro do Colegiado da CVM só poderá 
ser demitido por iniciativa do Presidente da República 

que informará o motivo da demissão e solicitará ao Se-
nado Federal a instauração de processo que permita 
o contraditório e a ampla defesa.

§ 6o No caso de renúncia, morte ou perda de man-
dato do Presidente do Colegiado da CVM, assumirá 
o Diretor mais antigo ou o mais idoso, nessa ordem, 
até a nomeação do novo presidente, sem prejuízo de 
suas atribuições.

§ 7o No caso dos Diretores do Colegiado da 
CVM que venham deixar seus cargos por qualquer 
motivo, serão substituídos por servidores do cargo de 
provimento efetivo do quadro permanente da carreira 
da CVM, em conformidade com o inciso V do art. 10 
desta Lei Complementar.

§ 8º A remuneração dos membros efetivos do 
Colegiado da CVM será a definida em legislação con-
cernente aos cargos de confiança da Administração 
Pública Federal. 

Art. 68. O Corpo Técnico/Gestor será composto 
pela Superintendência Geral, as Superintendências 
Setoriais, suas Gerências Setoriais e Coordenações.

§ 1º O cargo de superintendente geral será ocu-
pado por um servidor do cargo de provimento efetivo 
do quadro permanente da CVM, sendo o mesmo es-
colhido a partir de uma lista tríplice organizada con-
juntamente pelos superintendentes setoriais e pelos 
membros do colegiado da CVM.

I – Após a escolha do servidor, o presidente da 
CVM o indicará ao Presidente da República, que 
o nomeará, após este ser submetido à sabatina 
e aprovação pelo Senado Federal;
II – O servidor só poderá concorrer à lista trípli-
ce do § 1º deste artigo, se tiver ocupado cargo 
de confiança, na CVM, cumulativamente por um 
período mínimo de 5 (cinco) anos.

§ 2º Os cargos de Superintendentes Setoriais se-
rão ocupados por servidores do cargo de provimento 
efetivo do quadro permanente da CVM, com no míni-
mo 5 (cinco) anos de experiência na carreira, sendo 
nomeados pelo Presidente da CVM, a partir de uma 
lista tríplice organizada pelo Superintende Geral.

§ 3º Os cargos de Gerentes Setoriais e Coorde-
nadores serão ocupados por servidores do cargo de 
provimento efetivo do quadro permanente da CVM, 
sendo indicados pelos Superintendentes Setoriais para 
aprovação e nomeação pelo Superintendente Geral, 
desde que os mesmos possuam no mínimo 3 (três) 
anos de experiência na carreira.

Art. 69. Os servidores da CVM exercem ativida-
des inerentes à fiscalização e formulação das políticas 
dos mercados supervisionados.
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Art. 70. Fica estruturado o Plano de Carreiras e 
Cargos da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, 
abrangendo os titulares de cargos de provimento efe-
tivo do Quadro de Pessoal da CVM, composto pelas 
seguintes Carreiras e cargos: 

I – de nível superior:
carreira de Auditor Federal do Mercado de Ca-
pitais.
II – de nível intermediário:

carreira de Técnico Federal do Mercado de 
Capitais.

Parágrafo único. Os cargos de nível superior e 
intermediário da CVM são agrupados em classes e 
padrões, conforme regulamentado em Lei específica, 
no período de um ano. 

Art. 71. A CVM custeará as despesas necessárias 
ao seu funcionamento com os recursos provenientes de:

I – dotações que lhe forem consignadas no or-
çamento federal;
II – receitas provenientes da prestação de ser-
viços;
III – renda de bens patrimoniais e receitas even-
tuais;
IV – receitas de taxas decorrentes do exercício 
de seu poder de polícia, nos termos da lei;
V – receitas provenientes de multas aplicadas 
aos participantes do mercado e de Termos de 
Compromisso.

Art. 72. A CVM manterá sistema de assistência 
à saúde dos seus servidores, ativos e inativos, e seus 
dependentes e pensionistas, mediante adesão dos 
beneficiários, custeada por suas próprias dotações 
orçamentárias e contribuição mensal dos participantes. 

§ 1o A contribuição mensal do servidor ativo, ina-
tivo ou do pensionista será de um por cento a três por 
cento de sua remuneração, provento ou pensão, e a 
contribuição relativa aos dependentes não presumidos 
será de um por cento a cinco por cento da remunera-
ção ou provento do servidor contribuinte.

§ 2o As dotações orçamentárias da CVM, desti-
nadas à manutenção do sistema, serão equivalentes à 
receita prevista com a contribuição dos participantes.

§ 3o Na ocorrência de déficit no sistema de que 
trata o caput, a CVM poderá utilizar fonte de recursos 
disponível para sua cobertura.

§ 4o A diretoria da CVM definirá as normas de 
funcionamento do sistema de assistência à saúde de 
que trata este artigo.

Art. 73. A CVM patrocinará, em conjunto com 
seus servidores, entidade fechada de previdência com-
plementar, sem fins lucrativos, constituídas de acordo 

com Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, 
tendo como objetivo precípuo instituir e executar pla-
nos de benefícios de caráter previdenciário e conceder 
pecúlios aos grupos familiares dos seus participantes. 

Parágrafo único. A entidade fechada de que trata 
o caput deste artigo será exclusiva dos servidores da 
CVM e não se confunde com a entidade fechada aces-
sível, na forma regulamentada pelo órgão regulador e 
fiscalizador, exclusivamente aos servidores da União 
de que trata o inciso I do art. 31 da Lei Complementar 
nº 109, de 29 de maio de 2001. 

Art. 74. Compete privativamente à CVM:

I – regulamentar, com observância da política 
definida pelo CNPEF, as matérias expressamen-
te previstas nesta Lei Complementar, na lei de 
sociedades por ações e demais legislação sobre 
o mercado de capitais;
II – administrar os registros instituídos por esta 
Lei Complementar e pela legislação que regula 
o mercado de capitais;
III – fiscalizar permanentemente as atividades e 
os serviços do mercado de valores mobiliários, 
bem como a veiculação de informações relativas 
ao mercado, às pessoas que dele participem, e 
aos valores nele negociados;
IV – fixar os limites máximos de preço, comissões, 
emolumentos e quaisquer outras vantagens co-
bradas pelos intermediários do mercado;
V – fiscalizar e inspecionar as companhias aber-
tas dando prioridade às que não apresentem 
lucro em balanço ou às que deixem de pagar o 
dividendo mínimo obrigatório.

§ 1o O disposto neste artigo não exclui a com-
petência das Bolsas de Valores, das Bolsas de Mer-
cadorias e Futuros, e das entidades de compensação 
e liquidação com relação aos seus membros e aos 
valores mobiliários nelas negociados. 

§ 2o Serão de acesso público todos os documentos 
e processos administrativos, ressalvados aqueles cujo 
sigilo seja imprescindível para a defesa da intimidade 
ou do interesse social, ou cujo sigilo esteja assegurado 
por expressa disposição legal. 

§ 3º Em conformidade com o que dispuser em 
seu regimento interno, a CVM poderá publicar projeto 
de ato normativo para receber sugestões de interes-
sados e convocar, a seu juízo, qualquer pessoa que 
possa contribuir com informações ou opiniões para o 
aperfeiçoamento das normas a serem promulgadas.

Art. 75. A CVM poderá: 

I – examinar e extrair cópias de registros contá-
beis, livros ou documentos, inclusive programas 
eletrônicos e arquivos magnéticos, ópticos ou 
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de qualquer outra natureza, os quais devem ser 
mantidos em perfeita ordem e estado de con-
servação pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos 
pelas pessoas naturais e jurídicas, que atuem, 
direta ou indiretamente, no mercado de capitais, 
para efeito de verificação de ocorrência de atos 
ilegais ou práticas não– equitativas; 
II – intimar as pessoas referidas no inciso I a 
prestar informações, ou esclarecimentos, sob 
cominação de multa, sem prejuízo da aplicação 
das penalidades previstas nesta Lei Complemen-
tar e na legislação em vigor; 
III – requisitar informações de qualquer órgão 
público, autarquia ou empresa pública;
IV – determinar às companhias abertas que 
republiquem, com correções ou aditamentos, 
demonstrações financeiras, relatórios ou infor-
mações divulgadas;
V – exigir das companhias abertas e outras ins-
tituições sob sua fiscalização que apresentem 
documentação e providenciem correções em 
seus planos de ação quanto à responsabilidade 
socioambiental de suas atividades e projetos dos 
quais participem.
VI – suspender a negociação de determinado 
valor mobiliário ou decretar o recesso de bolsa 
de valores e bolsa de mercadorias e futuros;
VII – suspender ou cancelar os registros de que 
trata esta Lei Complementar; 
VIII – divulgar informações ou recomendações 
com o fim de esclarecer ou orientar os partici-
pantes do mercado;
IX – proibir aos participantes do mercado, sob 
cominação de multa, a prática de atos que espe-
cificar, prejudiciais ao seu funcionamento regular.

Art. 76. A CVM poderá celebrar convênios para 
auxílio nos serviços de sua competência em qualquer 
parte do território nacional, observadas as normas da 
legislação em vigor, desde que garantidos o resguardo 
às atribuições legais de seu corpo técnico e a equidade 
no atendimento aos participantes do mercado.

Art. 77. A CVM poderá celebrar convênios com 
órgãos similares de outros países, ou com entidades 
internacionais, para assistência e cooperação na con-
dução de investigações para apurar transgressões às 
normas atinentes ao mercado de valores mobiliários 
ocorridas no País e no exterior. 

§ 1o A CVM poderá se recusar a prestar a assis-
tência referida no caput deste artigo quando houver 
interesse público a ser resguardado. 

§ 2o O disposto no caput deste artigo aplica-se, 
inclusive, às informações que, por disposição legal, 
estejam submetidas a sigilo. 

Art. 78. A CVM manterá serviço para exercer ati-
vidade consultiva ou de orientação junto aos agentes 
do mercado de valores mobiliários ou a qualquer in-
vestidor, ficando a seu critério divulgar ou não as res-
postas às consultas e às solicitações de orientação.

Art. 79. Serão disciplinadas e fiscalizadas pela 
CVM as seguintes atividades:

I – a emissão e distribuição de valores mobiliá-
rios no mercado;
II – a negociação e intermediação no mercado 
de valores mobiliários;
III – a negociação e intermediação no mercado 
de derivativos;
IV – a organização, o funcionamento e as ope-
rações das Bolsas de Valores;
V – a organização, o funcionamento e as ope-
rações das Bolsas de Mercadorias e Futuros; 
VI – a administração de carteiras e a custódia 
de valores mobiliários;
VII – a auditoria das companhias abertas;
VIII – os serviços de consultor e analista de va-
lores mobiliários;
IX – as agências de classificação de risco de 
crédito;
X – securitizações de qualquer espécie.

Art. 80. São valores mobiliários sujeitos à regu-
lamentação e fiscalização da CVM: 

I – as ações, debêntures e bônus de subscrição;
II – os cupons, direitos, recibos de subscrição 
e certificados de desdobramento relativos aos 
valores mobiliários negociados no mercado de 
capitais;
III – os certificados de depósito de valores mo-
biliários; 
IV – as cédulas de debêntures; 
V – as cotas de fundos de investimento em valo-
res mobiliários ou de clubes de investimento em 
quaisquer ativos; 
VI – as notas comerciais; 
VII – os contratos futuros, de opções e outros 
derivativos, cujos ativos subjacentes sejam va-
lores mobiliários; 
VIII – outros contratos derivativos, independen-
temente dos ativos subjacentes;
IX – quaisquer ativos securitizados;
X – quaisquer outros títulos ou contratos de in-
vestimento coletivo, ofertados publicamente, que 
gerem direito de participação, de parceria ou de 
remuneração, inclusive resultante de prestação 
de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço 
do empreendedor ou de terceiros. 



61742 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013

§ 1o Excluem-se do regime deste artigo os títu-
los da dívida pública federal, estadual ou municipal e 
os títulos cambiais de responsabilidade de instituição 
financeira, exceto as debêntures. 

§ 2o Os emissores dos valores mobiliários refe-
ridos neste artigo, bem como seus administradores e 
controladores, sujeitam-se à disciplina prevista nesta 
Lei Complementar, para as companhias abertas. 

Art. 81. Compete ainda à CVM expedir normas 
para a execução da fiscalização dos valores mobiliários 
sujeitos à sua regulamentação, podendo: 

I – exigir que os emissores se constituam sob a 
forma de sociedade anônima; 
II – exigir que as demonstrações financeiras dos 
emissores, ou que as informações sobre o em-
preendimento ou projeto, sejam auditadas por 
auditor independente nela registrado; 
III – dispensar, na distribuição pública dos valo-
res mobiliários referidos no caput do Art. 82, a 
participação de sociedade integrante do sistema 
de distribuição de valores mobiliários; 
IV – estabelecer padrões de cláusulas e condi-
ções que devam ser adotadas nos títulos ou con-
tratos de investimento, destinados à negociação 
em bolsa de valores ou mercado balcão, organi-
zado ou não, e recusar a admissão ao mercado 
da emissão que não satisfaça a esses padrões. 

Art. 82. A CVM exercerá as atribuições previstas 
por esta Lei Complementar e demais disposições le-
gais em vigor para o fim de: 

I – estimular a formação de poupanças e a sua 
aplicação em valores mobiliários; 
II – promover a expansão e o funcionamento efi-
ciente e regular do mercado de ações, e estimular 
as aplicações permanentes em ações do capital 
social de companhias abertas sob controle de 
capitais privados nacionais; 
III – assegurar o funcionamento eficiente e regular 
dos mercados da bolsa de valores e de balcão; 
IV – proteger os titulares de valores mobiliários 
e os investidores do mercado contra emissões 
irregulares de valores mobiliários, atos ilegais de 
administradores e acionistas controladores das 
companhias abertas, atos irregulares de admi-
nistradores de carteira de valores mobiliários e 
uso de informação relevante não divulgada no 
mercado de valores mobiliários. 
V – evitar ou coibir modalidades de fraude ou 
manipulação destinadas a criar condições arti-
ficiais de demanda, oferta ou preço dos valores 
mobiliários negociados no mercado; 

VI – assegurar o acesso do público às informa-
ções sobre os valores mobiliários negociados e 
as companhias que os tenham emitido; 
VII – assegurar a observância de práticas co-
merciais equitativas no mercado de valores mo-
biliários; 
VIII – assegurar a observância no mercado, das 
condições de utilização de crédito fixadas pelo 
CNPEF. 

Art. 83. O sistema de distribuição de valores mo-
biliários compreende: 

I – as instituições financeiras e demais socieda-
des que tenham por objeto distribuir emissão de 
valores mobiliários como agentes da companhia 
emissora ou por conta própria, subscrevendo ou 
comprando a emissão para colocá-la no mercado; 
II – as sociedades que tenham por objeto a com-
pra de valores mobiliários em circulação no mer-
cado, para revendê-los por conta própria; 
III – as sociedades e os agentes autônomos que 
exerçam atividades de mediação na negociação 
de valores mobiliários, em bolsas de valores ou 
no mercado de balcão; 
IV – as bolsas de valores. 
V – entidades de mercado de balcão organizado.
VI – as corretoras de mercadorias, os operadores 
especiais e as Bolsas de Mercadorias e Futuros;
VII – as entidades de compensação e liquidação 
de operações com valores mobiliários; e
VIII – as entidades que participem, direta ou indi-
retamente, na securitização de quaisquer ativos. 

§ 1o Compete à CVM definir os tipos de instituição 
financeira que poderão exercer atividades no mercado 
de valores mobiliários, bem como as espécies de ope-
ração que poderão realizar e de serviços que poderão 
prestar nesse mercado e a especialização de opera-
ções ou serviços a ser observada pelas sociedades 
do mercado, e as condições em que poderão cumular 
espécies de operação ou serviços.

§ 2º Em relação às instituições financeiras e de-
mais sociedades autorizadas a explorar simultanea-
mente operações ou serviços no mercado de valores 
mobiliários e nos mercados sujeitos à fiscalização do 
BACEN, as atribuições da CVM serão exercidas sem 
prejuízo das atribuições daquele.

Art. 84. Depende de prévia autorização da CVM 
o exercício das seguintes atividades: 

I – distribuição de emissão no mercado; 
II – compra de valores mobiliários para revendê-
-los por conta própria; 
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III – mediação ou corretagem de operações com 
valores mobiliários; e 
IV – compensação e liquidação de operações 
com valores mobiliários. 

Parágrafo único. Só os agentes autônomos e as 
sociedades com registro na CVM poderão exercer a 
atividade de mediação ou corretagem de valores mo-
biliários fora das Bolsas. 

Art. 85. As Bolsas de Valores, as Bolsas de Mer-
cadorias e Futuros, as entidades do mercado de bal-
cão organizado e as entidades de compensação e li-
quidação de operações com valores mobiliários terão 
autonomia administrativa, financeira e patrimonial, 
operando sob a supervisão da CVM. 

Parágrafo único. As Bolsas de Valores, as Bolsas 
de Mercadorias e Futuros, as entidades do mercado 
de balcão organizado e as entidades de compensa-
ção e liquidação de operações com valores mobiliários 
incumbem, como órgãos auxiliares da CVM, fiscalizar 
os respectivos membros e as operações com valores 
mobiliários nelas realizadas. 

Art. 86. Compete à CVM editar normas gerais 
sobre:

I – condições para obter autorização ou registro 
necessário ao exercício das atividades discipli-
nadas e fiscalizadas pela CVM e respectivos 
procedimentos administrativos; 
II – requisitos de idoneidade, habilitação técnica e 
capacidade financeira a que deverão satisfazer os 
administradores de sociedades e demais pessoas 
que atuem no mercado de valores mobiliários;
III – condições de constituição e extinção das Bol-
sas de Valores, entidades do mercado de balcão 
organizado e das entidades de compensação e 
liquidação de operações com valores mobiliá-
rios, forma jurídica, órgãos de administração e 
seu preenchimento; 
IV – exercício do poder disciplinar pelas Bolsas e 
pelas entidades do mercado de balcão organiza-
do, no que se refere às negociações com valores 
mobiliários, e pelas entidades de compensação e 
liquidação de operações com valores mobiliários, 
sobre os seus membros, imposição de penas e 
casos de exclusão;
V – número de sociedades corretoras, membros 
das Bolsas; requisitos ou condições de admis-
são quanto à idoneidade, capacidade financeira 
e habilitação técnica dos seus administradores; 
e representação no recinto das Bolsas; 
VI – administração das Bolsas, das entidades do 
mercado de balcão organizado e das entidades 
de compensação e liquidação de operações com 

valores mobiliários; emolumentos, comissões e 
quaisquer outros custos cobrados pelas Bolsas 
e pelas entidades de compensação e liquidação 
de operações com valores mobiliários ou seus 
membros, quando for o caso; 
VII – condições de realização das operações a 
termo; 
VIII – condições de constituição e extinção das 
Bolsas de Mercadorias e Futuros, forma jurídica, 
órgãos de administração e seu preenchimento. 

Art. 87. Compete à CVM definir: 

I – as espécies de operação autorizadas na bol-
sa e no mercado de balcão; métodos e práticas 
que devem ser observados no mercado; e res-
ponsabilidade dos intermediários nas operações; 
II – a configuração de condições artificiais de de-
manda, oferta ou preço de valores mobiliários, 
ou de manipulação de preço; operações fraudu-
lentas e práticas não equitativas na distribuição 
ou intermediação de valores; 
III – normas aplicáveis ao registro de operações 
a ser mantido pelas entidades do sistema de 
distribuição.

Art. 88. Nenhuma emissão pública de valores 
mobiliários será distribuída no mercado sem prévio 
registro na CVM. 

§ 1º São atos de distribuição, sujeitos à norma 
do caput deste artigo, a venda, promessa de venda, 
oferta à venda ou subscrição, assim como a aceitação 
de pedido de venda ou subscrição de valores mobiliá-
rios, quando os pratiquem a companhia emissora, seus 
fundadores ou as pessoas a ela equiparadas. 

§ 2º A emissão pública só poderá ser colocada 
no mercado através do sistema de distribuição de va-
lores mobiliários podendo a CVM exigir a participação 
de instituição financeira. 

§ 3º A CVM poderá subordinar o registro a capi-
tal mínimo da companhia emissora e a valor mínimo 
da emissão, bem como a que sejam divulgadas as 
informações que julgar necessárias para proteger os 
interesses do público investidor. 

§ 4º O pedido de registro será acompanhado dos 
prospectos e outros documentos quaisquer a serem 
publicados ou distribuídos, para oferta, anúncio ou 
promoção do lançamento. 

Art. 89. Nas emissões públicas, equiparam-se à 
companhia emissora: 

I – o seu acionista controlador e as pessoas por 
ela controladas; 
II – o coobrigado nos títulos; 
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III – as instituições financeiras e demais socieda-
des que tenham por objeto distribuir emissão de 
valores mobiliários como agentes da companhia 
emissora ou por conta própria, subscrevendo ou 
comprando a emissão para colocá-la no mercado; 
IV – quem quer que tenha subscrito valores da 
emissão, ou os tenha adquirido à companhia 
emissora, com o fim de colocá-los no mercado. 

Art. 90. Caracterizam a emissão pública: 

I – a utilização de listas ou boletins de venda ou 
subscrição, folhetos, prospectos ou anúncios 
destinados ao público; 
II – a procura de subscritores ou adquirentes 
para os títulos por meio de empregados, agen-
tes ou corretores; 
III – a negociação feita em loja, escritório ou es-
tabelecimento aberto ao público, ou com a uti-
lização dos serviços públicos de comunicação. 

Art. 91. Compete à CVM expedir normas para 
execução do registro de emissão pública, podendo de-
finir outras situações que configurem emissão pública, 
para fins de registro, assim como os casos em que este 
poderá ser dispensado, tendo em vista o interesse do 
público investidor e ainda fixar o procedimento do re-
gistro e especificar as informações que devam instruir 
o seu pedido, inclusive sobre: 

I – a companhia emissora, os empreendimentos 
ou atividades que explora ou pretende explorar, 
sua situação econômica e financeira, adminis-
tração e principais acionistas; 
II – as características da emissão e a aplicação 
a ser dada aos recursos dela provenientes; 
III – o vendedor dos valores mobiliários, se for 
o caso; 
IV – os participantes na distribuição, sua remu-
neração e seu relacionamento com a companhia 
emissora ou com o vendedor. 

Art. 92. A CVM mandará suspender a emissão 
ou a distribuição que se esteja processando em desa-
cordo com o disposto nesta Lei Complementar, parti-
cularmente quando: 

I – a emissão tenha sido julgada fraudulenta ou 
ilegal, ainda que depois de efetuado o registro; 
II – a oferta, o lançamento, a promoção ou o 
anúncio dos valores se esteja fazendo em con-
dições diversas das constantes do registro, ou 
com informações falsas dolosas ou substancial-
mente imprecisas. 

Art. 93. A CVM manterá, além do registro de 
emissão pública de valores mobiliários, o registro para 

negociação nas Bolsas e o registro para negociação 
no mercado de balcão, organizado ou não. 

§ 1º Somente os valores mobiliários emitidos 
por companhia registrada nos termos do caput deste 
artigo podem ser negociados na bolsa e no mercado 
de balcão. 

§ 2º O registro de emissão pública de valores 
mobiliários importa registro para o mercado de balcão, 
mas não para as Bolsas ou entidade de mercado de 
balcão organizado. 

§ 3º São atividades do mercado de balcão não 
organizado as realizadas nos estabelecimentos ou com 
a participação de instituições financeiras e demais so-
ciedades que tenham por objeto distribuir emissão de 
valores mobiliários como agentes da companhia emis-
sora ou por conta própria, subscrevendo ou comprando 
a emissão para colocá-la no mercado; de sociedades 
que tenham por objeto a compra de valores mobiliários 
em circulação no mercado, para revendê-los por conta 
própria; ou de sociedades e agentes autônomos que 
exerçam atividades de mediação na negociação de 
valores mobiliários, em bolsas de valores ou no mer-
cado de balcão, excluídas as operações efetuadas em 
bolsas ou em sistemas administrados por entidades 
de balcão organizado. 

§ 4º As Bolsas de Valores ou entidades do mer-
cado de balcão organizado poderão estabelecer requi-
sitos próprios para que os valores sejam admitidos à 
negociação no seu recinto ou sistema, mediante prévia 
aprovação da CVM. 

Art. 94. O mercado de balcão organizado será 
administrado por entidades cujo funcionamento de-
penderá de autorização da CVM, que expedirá nor-
mas gerais sobre: 

I – condições de constituição e extinção, forma 
jurídica, órgãos de administração e seu preen-
chimento; 
II – exercício do poder disciplinar pelas entida-
des, sobre os seus participantes ou membros, 
imposição de penas e casos de exclusão; 
III – requisitos ou condições de admissão quanto 
à idoneidade, capacidade financeira e habilitação 
técnica dos administradores e representantes das 
sociedades participantes ou membros; 
IV – administração das entidades, emolumentos, 
comissões e quaisquer outros custos cobrados 
pelas entidades ou seus participantes ou mem-
bros, quando for o caso.

Art. 95. Compete à CVM expedir normas para a 
execução do registro para negociação nas Bolsas e 
do registro para negociação no mercado de balcão, 
organizado ou não, especificando: 
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I – os casos em que os registros podem ser dis-
pensados, recusados, suspensos ou cancelados; 
II – as informações e documentos que devam ser 
apresentados pela companhia para a obtenção 
do registro. 
III – os casos em que os valores mobiliários po-
derão ser negociados simultaneamente nos mer-
cados de bolsa e de balcão, organizado ou não. 

Art. 96. A CVM poderá expedir normas aplicáveis 
à natureza das informações mínimas e à periodicidade 
de sua apresentação por qualquer pessoa que tenha 
acesso a informação relevante.

Art. 97. Considera-se aberta a companhia cujos 
valores mobiliários estejam admitidos à negociação nas 
Bolsas de Valores ou no mercado de balcão. 

Art. 98. Compete à CVM expedir normas aplicá-
veis às companhias abertas sobre: 

I – a natureza das informações que devam divul-
gar, bem como a sua periodicidade; 
II – relatório da administração e demonstrações 
financeiras; 
III – a compra de ações emitidas pela própria com-
panhia e a alienação das ações em tesouraria; 
IV – padrões de contabilidade, relatórios e pa-
receres de auditores independentes e comitê 
de auditoria;
V – informações que devam ser prestadas por 
administradores, membros do conselho fiscal, 
acionistas controladores e minoritários, relativas 
à compra, permuta ou venda de valores mobiliá-
rios emitidas pela companhia e por sociedades 
controladas ou controladoras; 
VI – a divulgação de deliberações da assembléia-
-geral e dos órgãos de administração da compa-
nhia, ou de fatos relevantes ocorridos nos seus 
negócios, que possam influir, de modo ponderá-
vel, na decisão dos investidores do mercado, de 
vender ou comprar valores mobiliários emitidos 
pela companhia; 
VII – a realização, pelas companhias abertas com 
ações admitidas à negociação em Bolsas ou no 
mercado de balcão organizado, de reuniões anu-
ais com seus acionistas e agentes do mercado de 
valores mobiliários, no local de maior negociação 
dos títulos da companhia no ano anterior, para 
a divulgação de informações quanto à respecti-
va situação econômico-financeira, projeções de 
resultados e resposta aos esclarecimentos que 
lhes forem solicitados; 
VIII – as demais matérias previstas em lei. 

Parágrafo único. As normas editadas pela CVM 
sobre o relatório da administração e das demonstra-

ções financeiras assim como padrões de contabilida-
de, relatórios e pareceres de auditores independentes 
aplicam-se às instituições financeiras e demais entida-
des autorizadas a funcionar pelo BACEN, no que não 
forem conflitantes com as normas por ele baixadas. 

Art. 99. O exercício profissional da administração 
de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas 
estará sujeito à autorização prévia da CVM. 

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo à gestão pro-
fissional e recursos ou valores mobiliários entregues ao 
administrador, com autorização para que este compre 
ou venda valores mobiliários por conta do comitente. 

§ 2º Compete à CVM estabelecer as normas a 
serem observadas pelos administradores na gestão 
de carteiras e sua remuneração. 

Art. 100. Compete à CVM autorizar a atividade 
de custódia de valores mobiliários, cujo exercício será 
privativo das instituições financeiras e das entidades 
de compensação e liquidação. 

Parágrafo único. Considera-se custódia de valo-
res mobiliários o depósito para guarda, recebimento 
de dividendos e bonificações, resgate, amortização ou 
reembolso, e exercício de direitos de subscrição, sem 
que o depositário, tenha poderes, salvo autorização 
expressa do depositante em cada caso, para alienar 
os valores mobiliários depositados ou reaplicar as im-
portâncias recebidas. 

Art. 101. Salvo mandato expresso com prazo não 
superior a 1 (um) ano, o administrador de carteira e o 
depositário de valores mobiliários não podem exercer 
o direito de voto que couber às ações sob sua admi-
nistração ou custódia. 

Art. 102. Somente as empresas de auditoria con-
tábil ou auditores contábeis independentes, registra-
dos na CVM poderão auditar, para os efeitos desta 
Lei Complementar, as demonstrações financeiras de 
companhias abertas e das instituições, sociedades 
ou empresas que integram o sistema de distribuição 
e intermediação de valores mobiliários. 

§ 1º A CVM estabelecerá as condições para o 
registro, e definirá os casos em que poderá ser recu-
sado, suspenso ou cancelado. 

§ 2º As empresas de auditoria contábil ou audi-
tores contábeis independentes serão responsabiliza-
dos nos termos da lei, pelos prejuízos que causarem 
a terceiros em virtude de culpa ou dolo no exercício 
das funções. 

Art. 103. A CVM poderá fixar normas sobre o 
exercício das atividades de consultor e analista de 
valores mobiliários. 

Art. 104. Nos processos judiciais que tenham por 
objeto matéria incluída na competência da CVM, será 
esta sempre intimada para, querendo ou não, apre-
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sentar parecer ou prestar esclarecimentos, no prazo 
de 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento 
da intimação. 

§ 1º A intimação far-se-á, logo após a contesta-
ção, por mandado ou por carta com Aviso de Rece-
bimento – AR, conforme a CVM tenha, ou não, sede 
ou representação na comarca em que tenha sido pro-
posta a ação.

§ 2º Se a CVM oferecer parecer ou prestar escla-
recimentos, será intimada de todos os atos processuais 
subsequentes, pelo jornal oficial que publica expedien-
tes forenses ou por carta com Aviso de Recebimento 
– AR, nos termos do parágrafo anterior deste artigo. 

CAPÍTULO IV 
Das Instituições Operadoras 

do Sistema Financeiro

SEÇÃO I 
Disposições Gerais

Art. 105. As instituições que atuam no sistema 
financeiro nacional, conforme sua forma de constitui-
ção, os tipos de produtos e serviços que oferecem e 
o público aos quais seus produtos e serviços são ofe-
recidos são classificadas nas seguintes categorias:

I – bancos múltiplos são instituições financeiras 
privadas ou governamentais, organizadas sob 
a forma de sociedade anônima, que realizam 
as operações ativas, passivas e acessórias das 
diversas instituições financeiras, por intermédio 
de carteiras comercial, de investimento e/ou de 
desenvolvimento, de crédito imobiliário, de arren-
damento mercantil e de crédito, financiamento e 
investimento; 
II – bancos comerciais são instituições financeiras 
privadas ou governamentais, organizadas sob a 
forma de sociedade anônima, que têm como ob-
jetivo principal a captação de depósitos à vista, 
livremente movimentáveis, com a finalidade de 
financiar, a curto e a médio prazos, o comércio, a 
indústria, as empresas prestadoras de serviços, 
as pessoas físicas e terceiros em geral;
III – caixas econômicas são instituições finan-
ceiras governamentais, especializadas na cap-
tação de poupança popular para aplicação em 
empréstimos e financiamentos a programas e 
projetos nas áreas de assistência social, habi-
tação e saneamento, saúde, educação, trabalho, 
transportes urbanos e esporte; 
IV – cooperativas de crédito são instituições asse-
melhadas aos bancos comerciais que observam, 
além da legislação e normas do sistema finan-
ceiro, as normas que definem a política nacional 

de cooperativismo e institui o regime jurídico das 
sociedades cooperativas; 
V – agências de fomento são instituições consti-
tuídas pelas unidades da Federação sob a forma 
de sociedade anônima de capital fechado que 
tem como objeto social a concessão de finan-
ciamento de capital fixo e de giro associado a 
projetos de desenvolvimento regional; 
VI – associações de poupança e empréstimo são 
instituições constituídas sob a forma de socieda-
de civil com objetivo de captar recursos de seus 
sócios por meio de emissão de letras e cédulas 
hipotecárias e depósitos de cadernetas de pou-
pança para financiar projetos relacionados ao 
mercado imobiliário; 
VII – bancos de câmbio são instituições financei-
ras constituídas na forma de sociedades anôni-
mas com objetivo de captar depósitos em contas 
não movimentáveis pelo titular, cujos recursos 
sejam destinados à realização de operações de 
câmbio e operações de crédito vinculadas às 
de câmbio, como financiamentos à exportação 
e importação e adiantamentos sobre contratos 
de câmbio;
VIII – bancos de desenvolvimento são instituições 
financeiras governamentais que tem como objeti-
vo apoiar empreendimentos que contribuam para 
o desenvolvimento do País, dos estados ou dos 
municípios, por meio da captação de depósitos 
a prazo, de empréstimos externos, da emissão 
ou endosso de cédulas hipotecárias, da emis-
são de cédulas pignoratícias de debêntures e 
de Títulos de Desenvolvimento Econômico para 
concessão de empréstimos e financiamentos, a 
médio e longo prazo, de projetos de desenvolvi-
mento locais ou nacionais; 
IX – bancos de investimento são instituições fi-
nanceiras privadas, constituídas sob a forma de 
sociedade anônima, especializadas em opera-
ções de participação societária de caráter tem-
porário, de financiamento da atividade produtiva 
para suprimento de capital fixo e de giro e de 
administração de recursos de terceiros, que cap-
tam recursos via depósitos a prazo, repasses de 
recursos externos e internos e venda de cotas 
de fundos de investimento por eles administra-
dos, com o objetivo de financiar capital de giro e 
capital fixo, efetuar subscrição ou aquisição de 
títulos e valores mobiliários, conceder emprésti-
mos interfinanceiros e efetuar repasses de em-
préstimos externos; 
X – companhias hipotecárias são instituições fi-
nanceiras constituídas sob a forma de sociedade 
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anônima, especializadas na administração de 
créditos hipotecários de terceiros e de fundos 
de investimento imobiliário, que captam recursos 
por meio de obtenção de empréstimos e finan-
ciamentos no País e no Exterior e de emissão 
de letras hipotecárias e debêntures, com objeti-
vo de conceder financiamentos imobiliários re-
sidenciais ou comerciais, aquisição de créditos 
hipotecários, refinanciamentos de créditos hipo-
tecários e repasses de recursos para financia-
mentos imobiliários; 
XI – sociedades crédito, financiamento e investi-
mento são instituições financeiras privadas, cons-
tituídas sob a forma de sociedade anônima, que 
captam recursos por meio de aceite e colocação 
de letras de câmbio e depósitos bancários com 
o objetivo de financiar a aquisição de bens, ser-
viços e capital de giro; 
XIV – sociedades de crédito imobiliário são ins-
tituições financeiras constituídas sob a forma 
de sociedade anônima que captam recursos 
por meio de depósitos de poupança e depósitos 
interfinanceiros, a emissão de letras e cédulas 
hipotecárias com objetivo de financiar a compra 
ou a construção de habitações, o capital de giro 
a empresas incorporadoras, produtoras e distri-
buidoras de material de construção; 
XV – sociedades de crédito ao microempreende-
dor são instituições, constituídas sob a forma de 
companhia fechada ou de sociedade por quotas 
de responsabilidade limitada, que tem por obje-
to social a concessão de financiamentos com 
recursos próprios e a prestação de garantias a 
pessoas físicas, bem como a pessoas jurídicas 
classificadas como microempresas, com vistas 
a viabilizar empreendimentos de natureza profis-
sional, comercial ou industrial de pequeno porte; 
XVI – administradoras de consórcio são pessoas 
jurídicas prestadoras de serviços relativos à for-
mação, organização e administração de grupos 
de consórcio, cujas operações estejam estabe-
lecidas em Lei; 
XVII – sociedades de arrendamento mercantil são 
instituições constituídas sob a forma de socieda-
de anônima, que captam recursos por meio de 
emissão de debêntures, dívida externa, emprésti-
mos e financiamentos de instituições financeiras 
com a finalidade especial de efetuar operações 
de arrendamento mercantil de bens móveis, de 
produção nacional ou estrangeira, e bens imó-
veis adquiridos pela entidade arrendadora para 
fins de uso próprio do arrendatário; 

XVIII – sociedades corretoras de câmbio são 
constituídas sob a forma de sociedade anônima 
ou por quotas de responsabilidade limitada e tem 
por objeto social a intermediação em operações 
de câmbio e a prática de operações no mercado 
de câmbio; 
XIX – sociedades corretoras de títulos e valores 
mobiliários são instituições constituídas sob a 
forma de sociedade anônima ou por quotas de 
responsabilidade limitada tendo como objetivo 
principal operar em bolsas de valores e de merca-
dorias e futuros em nome próprio ou de terceiros;
XX – sociedades distribuidoras de títulos e valo-
res mobiliários são instituições constituídas sob 
a forma de sociedade anônima ou por quotas de 
responsabilidade limitada tendo como objetivo 
principal atuar na distribuição de títulos e valores 
mobiliários no mercado de capitais; 
XXI – bolsas de valores são sociedades anôni-
mas ou associações civis, que tem como objetivo 
principal oferecer local ou sistema adequado ao 
encontro de seus membros e à realização entre 
eles de transações de compra e venda de títulos 
e valores mobiliários e seus derivativos;
XXII – bolsas de mercadorias e de futuros são 
associações privadas civis que tem como objetivo 
efetuar o registro, a compensação e a liquidação, 
física e financeira, das operações com derivativos 
realizadas em pregão ou em sistema eletrônico; 
XXIII – sociedades seguradoras são entidades, 
constituídas sob a forma de sociedades anôni-
mas, especializadas em pactuar contrato, por 
meio do qual assumem a obrigação de pagar 
ao contratante, ou a quem este designar, uma 
indenização, no caso em que advenha o risco 
indicado e temido, recebendo, para isso, o prê-
mio estabelecido; 
XXII – resseguradoras são instituições, constitu-
ídas sob a forma de sociedades anônimas, que 
tem por objeto principal a realização de opera-
ções de resseguro e retrocessão;
XXIII – ressegurador local é um ressegurador 
sediado no País constituído sob a forma de so-
ciedade anônima, tendo por objeto exclusivo a 
realização de operações de resseguro e retro-
cessão;
XXIV – ressegurador admitido é um ressegura-
dor sediado no exterior, com escritório de repre-
sentação no País, que, atendendo às exigências 
previstas nesta Lei, na Lei Complementar Nº126 
de 15 de Janeiro de 2007 e nas normas aplicá-
veis à atividade de resseguro e retrocessão, te-
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nha sido cadastrado como tal na SUSEP para 
realizar operações de resseguro e retrocessão;
XXV – ressegurador eventual é uma empresa 
resseguradora estrangeira sediada no exterior 
sem escritório de representação no País que, 
atendendo às exigências previstas nesta Lei, 
na Lei Complementar Nº126 de 15 de Janeiro 
de 2007 e nas normas aplicáveis à atividade de 
resseguro e retrocessão, tenha sido cadastrada 
como tal na SUSEP para realizar operações de 
resseguro e retrocessão;
XXVI – corretora de resseguros é a pessoa jurídi-
ca legalmente constituída e domiciliada no País, 
constituída sob a forma de sociedade por ações 
ou sociedade limitada, autorizada a intermediar 
operações de resseguros e retrocessões;
XXVII – corretora de seguros é uma pessoa jurí-
dica, intermediária legal, autorizada a angariar e 
a promover contratos de seguros, admitida pela 
legislação vigente, entre as Sociedades de Se-
guros e as pessoas físicas ou jurídicas, de direito 
público ou privado;
XXVIII – sociedades de capitalização são insti-
tuições, constituídas sob a forma de sociedades 
anônimas, que negociam títulos de capitalização; 
XXIX – entidades abertas de previdência comple-
mentar são instituições constituídas unicamen-
te sob a forma de sociedades anônimas e tem 
por objetivo principal captar recursos de pesso-
as físicas com a finalidade de instituir e operar 
planos de benefícios de caráter previdenciário, 
concedidos em forma de renda continuada ou 
pagamento único; 
XXX – entidades fechadas de previdência com-
plementar são instituições organizadas sob a 
forma de fundação ou sociedade civil, sem fins 
lucrativos, com a finalidade de administrar os 
recursos arrecadados de empregados de insti-
tuições governamentais ou privadas e associa-
dos ou membros de pessoas jurídicas de cará-
ter profissional, classista ou setorial, com obje-
tivo de lhes proporcionar planos de previdência 
complementar;
XXXI – instituições de microfinanças são institui-
ções de qualquer natureza que tem como fina-
lidade principal o acesso de populações de bai-
xa renda a produtos e serviços financeiros, nas 
modalidades e condições estabelecidas pelas 
instituições reguladoras do Sistema Financei-
ro, observadas suas respectivas competências; 
XXXII – instituições facilitadoras do sistema fi-
nanceiro são instituições que oferecem produtos 
e serviços, financeiros ou não, a instituições que 

operam no sistema financeiro inclusive sistemas 
de processamento eletrônico, sistemas de co-
municação, serviços de venda e distribuição de 
cartões de crédito, cartões pré-pagos ou dinheiro 
eletrônico, serviços de transportes de documen-
tos e valores, serviços de segurança, serviços de 
organização de bancos de dados e cadastros de 
clientes, serviços de publicidade e propaganda 
de produtos e serviços financeiros, pontos de 
atendimento ao público, serviços de fornecimen-
to de informações para decisões sobre crédito e 
outros serviços e produtos relacionados com a 
atividade financeira ou que possam ter influência 
no mercado financeiro a critério das instituições 
supervisoras do sistema financeiro nacional.

§ 1º Independentemente do tipo de serviço fi-
nanceiro prestado ou produto financeiro vendido, as 
instituições que operam no sistema financeiro devem 
expor em todos os pontos de atendimento, de forma 
visível e clara, o nome do conglomerado ou das institui-
ções responsáveis pelo atendimento e das respectivas 
instituições reguladoras e supervisoras. 

§ 2º Independentemente do tipo de serviço fi-
nanceiro prestado ou produto financeiro vendido, as 
instituições que operam no sistema financeiro devem 
manter cadastro de todas as pessoas físicas e jurídicas 
responsáveis por movimentação financeira expressiva, 
com identificação, no caso das pessoas jurídicas, de 
administradores, conselheiros e proprietários principais.

§ 3º O cadastro de que trata o parágrafo anterior 
ficará à disposição das autoridades judiciais e insti-
tuições reguladoras e supervisoras cabendo a essas 
últimas a definição de movimentação financeira ex-
pressiva e quais informações constarão dos cadastros.

§ 4º Independentemente do tipo de serviço fi-
nanceiro prestado ou produto financeiro vendido, as 
instituições que operam no sistema financeiro de-
vem manter, de forma efetiva, em todos os pontos de 
atendimento, no mínimo um (1) gerente responsável 
possuidor de certificação que ateste sua qualificação 
para orientação dos usuários quanto aos serviços fi-
nanceiros ou produtos financeiros oferecidos e para a 
prevenção e combate às práticas de ilícitos financeiros 
e de introdução ou circulação no sistema financeiro de 
valores oriundos de atividades ilícitas ou sem identifi-
cação de origem.

§ 5º Na certificação de que trata o parágrafo 4º, 
os órgãos certificadores autorizados pelas instituições 
reguladoras e supervisoras exigirão, no mínimo, conhe-
cimentos de padrões profissionais e de ética, de nor-
mas do sistema financeiro, de métodos quantitativos, 
de economia e análise financeira, de riscos diversos, 
de finanças corporativas, de crédito e financiamento, 
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de investimentos em renda fixa e em renda variável, 
de derivativos e investimentos alternativos, de admi-
nistração de bens e portfólio e de Prevenção à Lava-
gem de Dinheiro e Responsabilidade Socioambiental.

§ 6º As instituições reguladoras e supervisoras 
do sistema financeiro nacional regularão, dentro de 
suas competências, o funcionamento das instituições 
de que trata este artigo, estabelecendo quais produtos 
e serviços financeiros poderão ser oferecidos por cada 
categoria, além dos estabelecidos nesta Lei.

§ 7º As instituições reguladoras e supervisoras do 
sistema financeiro nacional decidirão de forma conjun-
ta sobre a competência para regular o funcionamento 
de outras instituições, não tratadas neste artigo, que 
operam ou venham a operar no mercado financeiro, 
estabelecendo as condições de funcionamento e os 
produtos e serviços financeiros que poderão ser ofe-
recidos.

§ 8º Com a finalidade de permitir o cumprimento 
das atribuições privativas e indelegáveis previstas neste 
Lei, o Banco Central do Brasil e a SUSEP instalarão 
dependências nas capitais e principais cidades de todas 
as unidades federativas do País e contratarão o pessoal 
necessário, na forma dos incisos do art. 14 desta Lei, 
visando alcançar maior capilaridade e descentralização 
administrativa, sendo possível o compartilhamento das 
instalações existentes, conforme decisão do Conselho 
Nacional de Política Econômica e Financeira.

§ 9º As sociedades seguradoras poderão ser 
constituídas sob a forma de cooperativas, estando 
estas autorizadas a operar com seguros agrícolas, 
de saúde e de acidente do trabalho, e demais ramos 
a serem autorizados e regulamentados pela SUSEP.

§ 10 A SUSEP poderá autorizar outras formas 
de constituição das seguradoras, desde que precedida 
de regulamentação.

§ 11 Equiparam-se às sociedades supervisiona-
das pelo Banco Central, Comissão de Valores Mobili-
ários, Superintendência de Seguros Privados e Supe-
rintendência Nacional de Previdência Complementar, 
quanto à fiscalização e à aplicação de penalidades, 
a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, 
câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer tipo de 
poupança, ou recursos de terceiros e a pessoa natural 
que exerça quaisquer das atividades referidas, ainda 
que de forma eventual.

Art. 106. As instituições que operam no sistema 
financeiro nacional serão autorizadas a funcionar pelas 
instituições reguladoras e supervisoras, em suas res-
pectivas áreas, mediante apresentação de projeto de 
instalação e funcionamento que, uma vez aprovados, 
deverão ser executados integralmente sob pena de in-
tervenção ou liquidação, conforme previsto nesta Lei.

§ 1º As instituições reguladoras e supervisoras, 
em suas respectivas áreas, emitirão normas regula-
mentando a apresentação dos projetos de instalação e 
funcionamento de instituições que operam ou venham 
a operar no sistema financeiro, de que trata o caput 
deste artigo, onde estabelecerão o valor do depósito 
prévio para constituição de capital mínimo inicial, o 
pagamento das taxas decorrentes da análise do pro-
cesso e as condições de remuneração de dirigentes 
e de distribuição de lucros, superávits ou sobras de 
qualquer natureza.

§ 2º As instituições que operam exclusivamente 
com microfinanças não estão sujeitas ao pagamento 
de taxa de fiscalização e demais taxas cobradas so-
bre as instituições que operam no sistema financeiro 
e terão seus projetos analisados sem a exigência de 
depósito de que trata o parágrafo anterior.

§ 3º As demais instituições que operam com mi-
crofinanças estão sujeitas ao pagamento de taxa de 
fiscalização e demais taxas cobradas sobre as institui-
ções que operam no sistema financeiro, exceto no que 
se refere às suas carteiras de microfinanças.

CAPÍTULO IV 
Das Instituições Operadoras 

do Sistema Financeiro

SEÇÃO II 
Das Instituições Governamentais

Art. 107. As instituições sob controle dos governos 
federal, estaduais e municipais que operam no sistema 
financeiro são órgãos auxiliares da execução da políti-
ca de desenvolvimento do governo que as patrocinam.

§ 1º As instituições de que trata o caput deste 
artigo, independentemente de suas formas de cons-
tituição, objetivos sociais, atividades e modalidades 
operacionais serão integralmente reguladas pelas 
Instituições Reguladoras e Supervisoras do Sistema 
Financeiro Nacional, dentro de suas competências, 
às quais deverão submeter, com a prioridade por elas 
prescrita, seus programas de recursos e aplicações, 
de forma que se ajustem às normas prudenciais, re-
vogadas as disposições legais que estabeleçam con-
dições diversas.

§ 2º Os dirigentes das instituições governamentais 
que operam no sistema financeiro e seus substitutos 
eventuais deverão ser pessoas de reputação ilibada e 
notória capacidade administrativa e gerencial, escolhi-
das entre aquelas declaradas aptas a exercer cargos 
no sistema financeiro pelas respectivas Instituições 
Reguladoras e Supervisoras do Sistema Financeiro 
Nacional.
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§ 3º Observado o disposto no § 2º deste artigo, 
a nomeação dos dirigentes das instituições federais 
será feita pelo Presidente da República, após aprova-
ção do Senado Federal.

§ 4º Observado o disposto no § 2º deste artigo, a 
nomeação dos dirigentes das instituições estaduais e 
municipais será feita pelos governadores de estado e 
prefeitos municipais, após aprovação dos candidatos 
pelos respectivos poderes legislativos. 

§ 5º Para fins da declaração de aptidão de que 
trata o § 2º deste artigo, as instituições governamentais 
deverão comunicar à respectiva Instituição Reguladora 
e Supervisora os nomes dos candidatos a cargos de 
direção e a membros de órgãos consultivos, fiscais e 
semelhantes, com antecedência mínima de noventa 
(90) dias da data prevista para posse.

Art. 108. As instituições governamentais que ope-
ram no sistema financeiro ficam sujeitas às disposições 
relativas às instituições financeiras privadas, sem pre-
juízo das peculiaridades constantes na legislação que 
as criou, quando não contrárias ao que dispõe esta Lei.

Art. 109. O capital inicial ou aumentos de capital 
das instituições financeiras sob controle público será 
depositado na forma que a respectiva Instituição Re-
guladora e Supervisora estabelecer, previamente à 
análise de sua solicitação de funcionamento.

Art. 110. As instituições governamentais que ope-
ram no sistema financeiro levantarão balanços gerais 
a 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, obri-
gatoriamente, com observância das regras contábeis 
estabelecidas pela respectiva Instituição Reguladora 
e Supervisora.

 CAPÍTULO IV 
Das Instituições Operadoras 

do Sistema Financeiro

SEÇÃO III 
Das Instituições Privadas

Art. 111. As instituições sob controle privado que 
operam no mercado financeiro, exceto as cooperati-
vas de crédito, cooperativas de seguros e instituições 
de microfinanças, constituir-se-ão unicamente sob a 
forma de sociedade anônima, devendo a totalidade de 
seu capital ser representada por ações nominativas 
com direito a voto. 

Art. 112. O capital inicial ou aumentos de capital 
das instituições privadas será depositado na forma 
que a respectiva Instituição Reguladora e Supervisora 
estabelecer, previamente à análise de sua solicitação 
de funcionamento.

Art. 113. As instituições privadas que operam no 
sistema financeiro em todo o Território Nacional deverão 

aplicar em cada região geoeconômica os percentuais 
estipulados pela respectiva Instituição Reguladora e 
Supervisora conforme diretrizes aprovadas pelo Con-
selho Nacional de Política Econômica e Financeira.

§ 1º As Instituições Reguladoras e Superviso-
ras poderão, em casos especiais, admitir que o per-
centual referido neste artigo seja aplicado em cada 
estado e território isoladamente ou por grupos de 
estados e territórios componentes da mesma região 
geoeconômica.

§ 2º As Instituições Reguladoras e Supervisoras 
estabelecerão condições especiais para as instituições 
privadas que operarem exclusivamente em uma mesma 
região geoeconômica, estado ou município conforme 
diretrizes aprovadas pelo Conselho Nacional de Polí-
tica Econômica e Financeira. 

Art. 114. As instituições de direito privado que 
operam no sistema financeiro só poderão participar de 
capital de quaisquer sociedades com prévia autorização 
da respectiva Instituição Reguladora e Supervisora, so-
licitada justificadamente e concedida expressamente, 
ressalvados os casos de garantia de subscrição, nas 
condições que forem estabelecidas em caráter geral.

Art. 115. As instituições privadas que operam 
no sistema financeiro levantarão balanços gerais a 
30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, obriga-
toriamente, com observância das regras contábeis 
estabelecidas pela respectiva Instituição Reguladora 
e Supervisora.

Art. 116. As instituições privadas que operam no 
sistema financeiro deverão comunicar à respectiva Ins-
tituição Reguladora e Supervisora os atos relativos à 
eleição de diretores e membros de órgão consultivos, 
fiscais e semelhantes, no prazo de quinze (15) dias 
de sua ocorrência.

§ 1º As Instituições Reguladoras e Supervisoras, 
no prazo máximo de sessenta (60) dias, decidirão, em 
suas respectivas áreas, aceitar ou recusar o nome do 
eleito, que não atender às condições que estabelecer.

§ 2º A posse do eleito dependerá da aceitação 
a que se refere o parágrafo anterior.

Art. 117. É vedado às instituições que operam no 
sistema financeiro:

I – Emitir debêntures e partes beneficiárias;
II – Adquirir bens imóveis não destinados ao 
próprio uso, salvo os recebidos em liquidação 
de empréstimos de difícil ou duvidosa solução, 
caso em que deverão vendê-los dentro do prazo 
de um (1) ano, a contar do recebimento, prorro-
gável até duas (2) vezes, a critério da respectiva 
Instituição Reguladora e Supervisora.
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Parágrafo único. As instituições financeiras que 
não recebem depósitos do público poderão emitir de-
bêntures, desde que previamente autorizadas pela 
respectiva Instituição Reguladora e Supervisora, em 
cada caso.

Art. 118. As instituições que operam no sistema 
financeiro não poderão manter aplicações em imó-
veis de uso próprio, que, somadas ao seu ativo em 
instalações, excedam o valor de seu capital realizado 
e reservas livres.

Art. 119. As instituições que operam no sistema 
financeiro, bem como os corretores de fundos públicos, 
ficam obrigadas a fornecer à respectiva Instituição Re-
guladora e Supervisora, na forma por ela determinada, 
os dados ou informes julgados necessários para o fiel 
desempenho de suas atribuições.

Art. 120. Aplicam-se às instituições estrangeiras 
que operam no sistema financeiro, em funcionamento 
ou que venham a se instalar no País, as disposições 
da presente lei, sem prejuízo do disposto na legisla-
ção vigente.

 CAPÍTULO IV 
Das Instituições Operadoras 

do Sistema Financeiro

SEÇÃO IV 
Do Sistema de Crédito Cooperativo 

Art. 121. As instituições financeiras constituídas 
sob a forma de cooperativas de crédito submetem-se 
a esta Lei Complementar, bem como à legislação do 
Sistema Financeiro Nacional e das sociedades coo-
perativas. 

Parágrafo único. É vedada a constituição de co-
operativa mista com seção de crédito. 

Art. 122. As cooperativas de crédito destinam-se, 
precipuamente, a prover, por meio da mutualidade, a 
prestação de serviços financeiros a seus associados, 
sendo-lhes assegurado o acesso aos instrumentos do 
mercado financeiro. 

§ 1º A captação de recursos e a concessão de 
créditos e garantias devem ser restritas aos associados, 
ressalvadas as operações realizadas com outras insti-
tuições financeiras e os recursos obtidos de pessoas 
jurídicas, em caráter eventual, a taxas favorecidas ou 
isentos de remuneração. 

§ 2º Ressalvado o disposto no § 1º deste artigo, 
é permitida a prestação de outros serviços de nature-
za financeira e afins a associados e a não associados. 

§ 3º A concessão de créditos e garantias a inte-
grantes de órgãos estatutários, assim como a pessoas 
físicas ou jurídicas que com eles mantenham relações 
de parentesco ou negócio, deve observar procedimen-

tos de aprovação e controle idênticos aos dispensados 
às demais operações de crédito. 

§ 4º A critério da assembleia geral, os procedi-
mentos a que se refere o § 3º deste artigo podem ser 
mais rigorosos, cabendo-lhe, nesse caso, a definição 
dos tipos de relacionamento a serem considerados 
para aplicação dos referidos procedimentos. 

§ 5º As cooperativas de crédito, nos termos da 
legislação específica, poderão ter acesso a recursos 
oficiais para o financiamento das atividades de seus 
associados. 

Art. 123. As cooperativas de crédito podem atuar 
em nome e por conta de outras instituições, com vistas 
à prestação de serviços financeiros e afins a associa-
dos e a não associados. 

Art. 124. O quadro social das cooperativas de cré-
dito, composto de pessoas físicas e jurídicas, é definido 
pela assembleia geral, com previsão no estatuto social. 

Parágrafo único. Não serão admitidas no quadro 
social da sociedade cooperativa de crédito pessoas 
jurídicas que possam exercer concorrência com a 
própria sociedade cooperativa, nem a União, os Es-
tados, o Distrito Federal e os Municípios bem como 
suas respectivas autarquias, fundações e empresas 
estatais dependentes. 

Art. 125. As cooperativas de crédito com conse-
lho de administração podem criar diretoria executiva 
a ele subordinada, na qualidade de órgão estatutário 
composto por pessoas físicas associadas ou não, in-
dicadas por aquele conselho. 

Art. 126. O mandato dos membros do conselho 
fiscal das cooperativas de crédito terá duração de até 
três (3) anos, observada a renovação de, ao menos, 
dois (2) membros a cada eleição, sendo um (1) efetivo 
e um (1) suplente. 

Art. 127. É vedado distribuir qualquer espécie de 
benefício às quotas-parte do capital, excetuando-se 
remuneração anual limitada ao valor da taxa referen-
cial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 
– Selic para títulos federais. 

Art. 128. Compete à assembleia geral das coo-
perativas de crédito estabelecer a fórmula de cálculo 
a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de 
perdas, com base nas operações de cada associado 
realizadas ou mantidas durante o exercício, observados 
os limites e condições constantes em regulamentação 
específica publicada pelo Banco Central do Brasil. 

Art. 129. É facultado às cooperativas de crédito, 
mediante decisão da assembleia geral, compensar, por 
meio de sobras dos exercícios seguintes, o saldo re-
manescente das perdas verificadas no exercício findo. 

Parágrafo único. Para o exercício da faculdade 
de que trata o caput deste artigo, a cooperativa deve 
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manter-se ajustada aos limites de patrimônio exigíveis 
na forma da regulamentação vigente, conservando o 
controle da parcela correspondente a cada associado 
no saldo das perdas retidas. 

Art. 130. A restituição de quotas de capital depen-
de, inclusive, da observância dos limites de patrimônio 
exigíveis na forma da regulamentação vigente, sendo 
a devolução parcial condicionada, ainda, à autorização 
específica do conselho de administração ou, na sua 
ausência, da diretoria. 

Art. 131. As cooperativas centrais de crédito e 
suas confederações podem adotar, quanto ao poder 
de voto das filiadas, critério de proporcionalidade em 
relação ao número de associados indiretamente re-
presentados na assembleia geral, conforme regras 
estabelecidas no estatuto. 

Art. 132. Não constitui violação do dever de sigilo 
de que trata a legislação em vigor o acesso a informa-
ções pertencentes a cooperativas de crédito por parte 
de cooperativas centrais de crédito, confederações de 
centrais e demais entidades constituídas por esse seg-
mento financeiro, desde que se dê exclusivamente no 
desempenho de atribuições de supervisão, auditoria, 
controle e de execução de funções operacionais das 
cooperativas de crédito. 

Parágrafo único. As entidades mencionadas no 
caput deste artigo devem observar sigilo em relação 
às informações que obtiverem no exercício de suas 
atribuições, bem como comunicar às autoridades com-
petentes indícios de prática de ilícitos penais ou ad-
ministrativos ou de operações envolvendo recursos 
provenientes de qualquer prática criminosa. 

Art. 133. As cooperativas singulares de crédito 
poderão constituir cooperativas centrais de crédito 
com o objetivo de organizar, em comum acordo e em 
maior escala, os serviços econômicos e assistenciais 
de interesse das filiadas, integrando e orientando suas 
atividades, bem como facilitando a utilização recíproca 
dos serviços. 

Parágrafo único. As atividades de que trata o ca-
put deste artigo, respeitada a competência do Banco 
Central do Brasil e preservadas as responsabilidades 
envolvidas, poderão ser delegadas às confederações 
constituídas pelas cooperativas centrais de crédito. 

Art. 134. As confederações constituídas de coo-
perativas centrais de crédito têm por objetivo orientar, 
coordenar e executar atividades destas, nos casos em 
que o vulto dos empreendimentos e a natureza das 
atividades transcenderem o âmbito de capacidade ou 
a conveniência de atuação das associadas. 

Art. 135. As cooperativas de crédito podem ser 
assistidas, em caráter temporário, mediante adminis-
tração em regime de cogestão, pela respectiva coope-

rativa central ou confederação de centrais para sanar 
irregularidades ou em caso de risco para a solidez da 
própria sociedade, devendo ser observadas as se-
guintes condições: 

I – existência de cláusula específica no estatuto 
da cooperativa assistida, contendo previsão da 
possibilidade de implantação desse regime e da 
celebração do convênio de que trata o inciso II 
do caput deste artigo; 
II – celebração de convênio entre a cooperativa 
a ser assistida e a eventual cogestora, a ser re-
ferendado pela assembleia geral, estabelecendo, 
pelo menos, a caracterização das situações con-
sideradas de risco que justifiquem a implantação 
do regime de cogestão, o rito dessa implantação 
por iniciativa da entidade cogestora e o regimento 
a ser observado durante a cogestão; e 
III – realização, no prazo de até um (1) ano da 
implantação da cogestão, de assembleia geral 
extraordinária para deliberar sobre a manutenção 
desse regime e da adoção de outras medidas 
julgadas necessárias. 

Art. 136. A assembleia geral ordinária das coope-
rativas de crédito realizar-se-á anualmente, nos quatro 
(4) primeiros meses do exercício social. 

CAPÍTULO IV 
Das Instituições Operadoras 

do Sistema Financeiro Nacional

SEÇÃO V 
Do Sistema das Cooperativas de Seguros 

Art. 137. As instituições que atuam no sistema 
financeiro nacional, constituídas sob a forma de coo-
perativas de seguro, submetem-se a esta Lei Comple-
mentar, bem como à legislação do Sistema Financeiro 
Nacional e das sociedades cooperativas.

Art. 138. As cooperativas de seguros destinam-
-se, precipuamente, a prover a prestação de serviços 
securitários a seus cooperados.

Parágrafo único. As cooperativas de seguros, nos 
termos da legislação específica, poderão ter acesso a 
recursos oficiais para o financiamento das atividades 
de seus cooperados. 

Art. 139. O quadro social das cooperativas de 
seguros, composto de pessoas físicas e jurídicas, é 
definido pela assembleia geral, com previsão no es-
tatuto social. 

Parágrafo único. Não serão admitidas no quadro 
social da sociedade cooperativa de seguros pesso-
as jurídicas que possam exercer concorrência com a 
própria sociedade cooperativa, nem a União, os Es-
tados, o Distrito Federal e os Municípios bem como 
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suas respectivas autarquias, fundações e empresas 
estatais dependentes. 

Art. 140. As cooperativas de seguros com conse-
lho de administração podem criar diretoria executiva 
a ele subordinada, na qualidade de órgão estatutário 
composto por pessoas físicas cooperadas ou não, in-
dicadas por aquele conselho. 

Art. 141. O mandato dos membros do conselho 
fiscal das cooperativas de seguros terá duração de até 
três (3) anos, observada a renovação de, ao menos, 
dois (2) membros a cada eleição, sendo um (1) efetivo 
e um (1) suplente.

Art. 142. É vedado distribuir qualquer espécie de 
benefício às quotas-parte do capital, excetuando-se 
remuneração anual limitada ao valor da taxa referen-
cial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 
– Selic para títulos federais. 

Art. 143. Compete à assembleia geral das coo-
perativas de seguros estabelecer a fórmula de cálculo 
a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de 
perdas, com base nas operações de cada cooperado 
realizadas ou mantidas durante o exercício, observados 
os limites e condições constantes em regulamentação 
específica publicada pela SUSEP. 

Art. 144. É facultado às cooperativas de seguros, 
mediante decisão da assembleia geral, compensar, por 
meio de sobras dos exercícios seguintes, o saldo re-
manescente das perdas verificadas no exercício findo. 

Parágrafo único. Para o exercício da faculdade 
de que trata o caput deste artigo, a cooperativa deve 
manter-se ajustada aos limites de patrimônio exigíveis 
na forma da regulamentação vigente, conservando o 
controle da parcela correspondente a cada cooperado 
no saldo das perdas retidas. 

Art. 145. A restituição de quotas de capital depen-
de, inclusive, da observância dos limites de patrimônio 
exigíveis na forma da regulamentação vigente, sendo 
a devolução parcial condicionada, ainda, à autorização 
específica do conselho de administração ou, na sua 
ausência, da diretoria. 

Art. 146. A assembleia geral ordinária das coo-
perativas de seguros realizar-se-á anualmente, nos 4 
(quatro) primeiros meses do exercício social.

CAPÍTULO V 
Do Sistema de Garantia 

de Depósitos e Aplicações

Art. 147. Fica instituído o Sistema de Garantia 
de Depósitos e Aplicações em instituições financei-
ras, incluídas as cooperativas de crédito, objetivando 
a proteção da economia popular contra os riscos de 
prejuízos associados à intervenção, liquidação ou in-
solvência de instituição financeira, cujas regras, obser-

vada a presente lei complementar, serão fixadas pelo 
Banco Central do Brasil. 

Art. 148. O Sistema de Garantia de Depósitos e 
Aplicações será composto por: 

I – Fundo de Garantia de Depósitos (FGD), cuja 
adesão será obrigatória por parte das institui-
ções financeiras; e
II – outros fundos ou seguros de garantia com-
plementar, de caráter opcional.

Art. 149. Será criado pelas instituições financei-
ras, ou por órgão que as represente, o Fundo de Ga-
rantia de Depósitos (FGD), sob a forma de associação 
civil sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de 
direito privado, fiscalizada pelo Banco do Central do 
Brasil e regida por estatuto a ser aprovado pelo Con-
selho Nacional de Política Econômica e Financeira, 
observadas as disposições desta lei complementar.

Parágrafo único. Os administradores do FGD ou 
de outros fundos ou seguros de garantia complemen-
tar, de caráter opcional, que venham a ser criados, de-
verão ser aprovados pelo Banco do Central do Brasil. 

Art. 150. O FGD tem por objeto prestar garantia 
de créditos contra instituições dele participantes, nas 
hipóteses de:

I – decretação de intervenção, liquidação extra-
judicial ou falência de instituição; e
II – reconhecimento, pelo Banco Central do Brasil, 
do estado de insolvência de instituição que, nos 
termos da legislação vigente, não estiver sujeita 
aos regimes referidos no inciso I.

Art. 151. Serão objeto de garantia do FGD os 
seguintes créditos:

I – depósitos à vista ou sacáveis mediante avi-
so prévio;
II – depósitos de poupança;
III – depósitos a prazo, com ou sem emissão de 
certificado;
IV – letras de câmbio;
V – letras imobiliárias; e
VI – letras hipotecárias.

Art. 152. Não serão cobertos pela garantia do 
FGD:

I – os créditos de titularidade de outras institui-
ções integrantes do Sistema Financeiro Nacional;
II – os depósitos, empréstimos ou quaisquer 
outros recursos captados ou levantados no ex-
terior; e
III – os créditos de titularidade de pessoas liga-
das à instituição financeira, nos termos desta lei 
complementar.
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Art. 153. O total de créditos de cada pessoa con-
tra a mesma instituição financeira ou contra todas as 
instituições do mesmo conglomerado financeiro será 
garantido até o valor máximo definido e atualizado 
anualmente pelo Banco Central do Brasil, devendo ser 
observados os seguintes critérios:

I – titular do crédito é aquele em cujo nome o 
crédito estiver registrado na escrituração da insti-
tuição ou aquele que estiver designado em título 
por ela emitido ou aceito;
II – devem ser somados os créditos de cada 
credor identificado pelo respectivo CPF/CNPJ 
contra todas as instituições do mesmo conglo-
merado financeiro;
III – os créditos em nome de mandatário, repre-
sentante legal ou gestor de negócios devem ser 
computados como pertencentes ao representado 
ou ao dono do negócio, desde que tal condição 
esteja documentada na instituição;
IV – os cônjuges são considerados pessoas distin-
tas, seja qual for o regime de bens do casamento;
V – créditos em nome de dependentes do bene-
ficiário, identificado na forma do inciso II deste 
artigo, devem ser computados separadamente.

§ 1° Ocorrida a decretação da intervenção, liqui-
dação extrajudicial ou falência de instituição ou reco-
nhecimento, pelo Banco Central do Brasil, do estado de 
insolvência de instituição que, nos termos da legislação 
vigente, não estiver sujeita aos referidos regimes, os 
valores correspondentes às indenizações dos créditos 
garantidos serão entregues pelo FGD diretamente ao 
interventor ou conselho interventor ou ao liquidante, 
no prazo fixado pelo Banco Central do Brasil, com 
base em listagem de credores fornecida ao Fundo, 
com observância do limite máximo definido pelo CFN.

§ 2° O FGD sucederá as pessoas físicas e jurí-
dicas ressarcidas em seus direitos contra a instituição 
financeira inadimplente, no montante equivalente aos 
valores ressarcidos.

Art. 154. O FGD terá por receita:

I – as contribuições das instituições participantes;
II – as taxas de serviço decorrentes da emissão 
de cheques sem provisão de fundos;
III – a recuperação dos direitos creditórios nos 
quais o FGD tenha se sub-rogado, em virtude 
de pagamento de ressarcimentos a credores 
cobertos pela garantia;
IV – os rendimentos das aplicações e emprésti-
mos realizados com seus recursos; e
V – outras fontes de recursos mediante prévia 
autorização do Conselho Nacional de Política 
Econômica e Financeira.

Art. 155. Todas as instituições financeiras públi-
cas e privadas, autorizadas a operar no País, deverão, 
obrigatoriamente, integrar o FGD, contribuindo, men-
salmente, com aporte de recursos no montante a ser 
definido pelo Banco Central do Brasil.

Art. 156. As contribuições ordinárias mensais das 
instituições participantes do FGD serão calculadas so-
bre a média total dos depósitos e captações citados no 
Art. 153 desta lei complementar, e serão diferenciadas 
em função de indicadores de risco da instituição filiada.

§ 1° O Banco Central do Brasil fixará o valor das 
contribuições ordinárias de que trata o caput deste 
artigo.

§ 2° Quando o patrimônio do FGD atingir 5% (cin-
co por cento) do total dos saldos das contas cobertas 
pela garantia, no conjunto das instituições financei-
ras, o Banco Central do Brasil poderá suspender ou 
reduzir, temporariamente, a obrigação de recolher as 
contribuições.

§ 3° Em qualquer momento, se necessário, o 
Conselho Financeiro Nacional poderá exigir das insti-
tuições participantes o adiantamento de até doze con-
tribuições mensais ordinárias, estando as instituições 
obrigadas a fazê-lo.

Art. 157. O FGD deverá aplicar suas disponibili-
dades em títulos públicos federais e outras aplicações 
financeiras de alta liquidez, na forma a ser regulamen-
tada pelo Banco Central do Brasil.

Art. 158. O FGD poderá conceder empréstimos 
de recuperação financeira, bem como financiamentos 
para a mudança de controle acionário de instituições 
filiadas, que avaliarão estas alternativas comparativa-
mente à hipótese de inadimplência e consequente res-
sarcimento de depositantes da instituição em questão.

Art. 159. A SUSEP expedirá norma específica 
para constituição de entidade privada, sem fins lucrati-
vos, destinada a administrar mecanismos de proteção 
dos segurados, participantes, assistidos, beneficiários 
e demais consumidores dos serviços prestados pelas 
sociedades supervisionadas.

 CAPÍTULO VI 
Das Entidades Supervisionadas pela Susep 

e dos Corretores de Seguros 

SEÇÃO I 
Das Entidades Supervisionadas pela Susep

Art. 160. As entidades supervisionadas pela SU-
SEP serão reguladas pela legislação geral no que 
lhes for aplicável e, em especial, pelas disposições 
da presente Lei.
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Art. 161. As entidades supervisionadas não po-
derão explorar qualquer outro ramo de comércio ou 
indústria.

Art. 162. As sociedades seguradoras só poderão 
operar em seguros para os quais tenham a necessá-
ria autorização, segundo os planos, tarifas e normas 
aprovadas pela SUSEP.

Art. 163. Consideram-se operações de seguros 
privados os seguros de coisas, pessoas, bens, respon-
sabilidades, obrigações, direitos e garantias.

Parágrafo único. Ficam excluídos das disposições 
desta Lei os seguros do âmbito da Previdência Social, 
regidos pela legislação especial pertinente.

Art. 164. Todas as operações das sociedades 
de capitalização ficam subordinadas às disposições 
desta Lei.

Parágrafo único. Consideram-se entidades de 
capitalização as que tiverem por objetivo fornecer ao 
público, de acordo com planos aprovados pela SUSEP, 
a constituição de um capital mínimo perfeitamente de-
terminado em cada plano e pago em moeda corrente 
em um prazo máximo indicado no mesmo plano, à pes-
soa que possuir um título, segundo cláusulas e regras 
aprovadas e mencionadas no próprio título.

Art. 165. As ações das entidades supervisionadas 
pela SUSEP serão sempre nominativas.

Art. 166. As entidades supervisionadas pela SU-
SEP não poderão requerer concordata e não estão su-
jeitas à falência, salvo, neste último caso, se decretada 
a liquidação extrajudicial, o ativo não for suficiente para 
o pagamento de pelo menos a metade dos credores 
quirografários, ou quando houver fundados indícios da 
ocorrência de crime falimentar.

Art. 167. Serão processadas pela forma executiva 
as ações de cobrança dos prêmios dos contratos de 
seguro, de resseguro, de capitalização e de previdên-
cia complementar aberta.

Art. 168. A partir da vigência desta Lei, a aplicação 
das reservas técnicas das Sociedades Seguradoras 
será feita conforme as diretrizes do Conselho Nacional 
de Política Econômica e Financeira.

Art. 169. Os investimentos compulsórios das en-
tidades supervisionadas pela SUSEP obedecerão a 
critérios que garantam remuneração adequada, se-
gurança e liquidez.

Parágrafo único. Nos casos de seguros ou títulos 
de capitalização contratados com a cláusula de correção 
monetária é obrigatório o investimento das respectivas 
reservas nas condições estabelecidas neste artigo.

Art. 170. As Sociedades Seguradoras não poderão 
conceder aos segurados comissões ou bonificações 
de qualquer espécie, nem vantagens especiais que 
importem dispensa ou redução de prêmio.

Art. 171. É assegurada ampla defesa em qual-
quer processo instaurado por infração à presente Lei, 
sendo nulas as decisões proferidas com inobservân-
cia deste preceito.

Art. 172. A autorização para funcionamento será 
concedida pela SUSEP.

Art. 173. Concedida a autorização para funcio-
namento, a Sociedade terá o prazo de noventa dias 
para comprovar perante a SUSEP, o cumprimento de 
todas as formalidades legais ou exigências feitas no 
ato da autorização.

Art. 174. As alterações dos Estatutos das Socie-
dades Seguradoras dependerão de prévia autorização 
da SUSEP.

Art. 175. É vedado às entidades supervisionadas 
reter responsabilidades cujo valor ultrapasse os limites 
técnicos fixados pela SUSEP, e que levarão em conta:

a) a situação econômico-financeira das Socie-
dades Seguradoras;
b) as condições técnicas das respectivas car-
teiras;

§ 1º Não haverá cobertura de resseguro para 
as responsabilidades assumidas pelas sociedades 
seguradoras em desacordo com as normas e instru-
ções em vigor.

§ 2º As entidades supervisionadas não poderão 
reter responsabilidades adicionais quando a insufici-
ência de patrimônio líquido ajustado for igual ou maior 
do que 50% (cinquenta por cento) do capital mínimo 
requerido, conforme regulamentação da SUSEP.

Art. 176. As operações de cosseguro obedecerão 
aos critérios fixados pela SUSEP, quanto à obrigato-
riedade e normas técnicas.

Art. 177. As apólices, certificados e bilhetes de se-
guro mencionarão a responsabilidade máxima da Socie-
dade Seguradora, expressa em moeda nacional, para 
cobertura dos riscos neles descritos e caracterizados.

Art. 178. Para garantia de todas as suas obri-
gações, as entidades supervisionadas pela SUSEP 
constituirão reservas técnicas, fundos especiais e pro-
visões, de conformidade com os critérios fixados, além 
das reservas e fundos determinados em leis especiais.

Art. 179. Os bens garantidores das reservas téc-
nicas, fundos e previsões das entidades supervisiona-
das serão registrados na SUSEP e não poderão ser 
alienados, prometidos alienar ou de qualquer forma 
gravados sem sua previa e expressa autorização, sen-
do nulas de pleno direito, as alienações realizadas ou 
os gravames constituídos com violação deste artigo.

Parágrafo único. Quando a garantia recair em 
bem imóvel, será obrigatòriamente inscrita no compe-
tente Cartório do Registro Geral de Imóveis, mediante 
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simples requerimento firmado pela entidade supervi-
sionada e pela SUSEP.

Art. 180. Os segurados e beneficiários que se-
jam credores por indenização ajustada ou por ajustar 
têm privilégio especial sobre reservas técnicas, fundos 
especiais ou provisões garantidoras das operações de 
seguro, de resseguro e de retrocessão.

Parágrafo único. Após o pagamento aos segura-
dos e beneficiários mencionados no caput deste ar-
tigo, o privilégio citado será conferido, relativamente 
aos fundos especiais, reservas técnicas ou provisões 
garantidoras das operações de resseguro e de retro-
cessão, às sociedades seguradoras e, posteriormente, 
aos resseguradores.

Art. 181. As entidades supervisionadas não po-
derão distribuir lucros ou quaisquer fundos correspon-
dentes às reservas patrimoniais, desde que essa dis-
tribuição possa prejudicar o investimento obrigatório 
do capital e reserva, de conformidade com os critérios 
estabelecidos nesta Lei.

Art. 182. As sociedades seguradoras e os res-
seguradores obedecerão às normas e instruções dos 
órgãos reguladores e fiscalizadores de seguros sobre 
operações de seguro, cosseguro, resseguro e retroces-
são, bem como lhes fornecerão dados e informações 
atinentes a quaisquer aspectos de suas atividades.

Parágrafo único. Os servidores credenciados do 
órgão fiscalizador de seguros terão livre acesso às 
sociedades seguradoras e aos resseguradores, deles 
podendo requisitar e apreender livros, notas técnicas 
e documentos, caracterizando-se como embaraço 
à fiscalização, sujeito às penas previstas nesta Lei, 
qualquer dificuldade oposta aos objetivos deste artigo.

CAPÍTULO VI 
Das Entidades Supervisionadas pela Susep 

e dos Corretores de Seguros

SEÇÃO II 
Dos Corretores de Seguros 

Art. 183. O corretor de seguros, pessoa física 
ou jurídica, é o intermediário legalmente autorizado a 
angariar e promover contratos entre as entidades de 
seguros, de capitalização e de previdência complemen-
tar aberta e as pessoas físicas ou jurídicas.

Art. 184. O exercício da profissão, de corretor 
de seguros depende de prévia habilitação e registro.

§ 1º A habilitação será feita conforme regula-
mentação da SUSEP, mediante prova de capacidade 
técnico-profissional.

§ 2º O corretor de seguros poderá ter prepostos 
de sua livre escolha e designará, dentre eles, o que 
o substituirá.

§ 3º Os corretores e prepostos serão registrados 
na SUSEP, com obediência aos requisitos estabelecidos.

Art. 185. As comissões de corretagem só poderão 
ser pagas a corretor de seguros devidamente habilitado.

Art. 186. É vedado aos corretores e seus pre-
postos:

a) aceitar ou exercer emprego ou função em 
pessoa jurídica de Direito Público, inclusive de 
entidade na qual o Estado participe;
b) serem sócios, administradores, procurado-
res, despachantes ou empregados de entidade 
de seguros, de capitalização ou de previdência 
complementar aberta.

Parágrafo único. Os impedimentos deste artigo 
aplicam-se também aos Sócios e Diretores de Empre-
sas de corretagem.

Art. 187. O corretor de seguros responderá ci-
vilmente perante os segurados, participantes ou be-
neficiários e as entidades sob supervisão da SUSEP 
pelos prejuízos que causar, por omissão, imperícia ou 
negligência no exercício da profissão.

Art. 188. Caberá responsabilidade profissional, 
perante a SUSEP, ao corretor de seguros que deixar 
de cumprir as leis, regulamentos e resoluções em vi-
gor, ou que der causa dolosa ou culposa a prejuízos 
às Sociedades Seguradoras ou aos segurados.

Art. 189. As entidades autorreguladoras do mer-
cado de corretagem terão autonomia administrativa, 
financeira e patrimonial, operando sob a supervisão 
da SUSEP, aplicando-se a elas, inclusive, sanções 
previstas nesta Lei.

Parágrafo único. Incumbe às entidades autorregula-
doras do mercado de corretagem, na condição de órgãos 
auxiliares da SUSEP, fiscalizar os respectivos membros 
e as operações de corretagem que estes realizarem.

CAPÍTULO VII 
Das Penalidades

SEÇÃO I 
Disposições Gerais

Art. 190. Estão sujeitos às penalidades estabeleci-
das nesta Lei as pessoas naturais e as pessoas jurídicas 
que cometerem as infrações previstas neste capítulo, 
na legislação sobre o sistema financeiro, nas leis das 
sociedades anônimas, do mercado de capitais, de se-
guros, de capitalização, de previdência complementar 
aberta e de previdência complementar fechada e nos 
regulamentos específicos emitidos pelo Banco Central 
do Brasil, pela Comissão de Valores Mobiliários, pela 
Superintendência de Seguros Privados e pela Supe-
rintendência Nacional de Previdência Complementar.
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I – O Banco Central do Brasil apurará, mediante 
processo administrativo, atos ilegais e práticas 
não eqüitativas de administradores, membros 
do conselho fiscal e acionistas de instituições 
financeiras, dos intermediários e dos demais 
participantes do mercado financeiro e aplicará 
aos autores das infrações as penalidades previs-
tas nesta Lei sem prejuízo da responsabilidade 
civil ou penal.
II – A Superintendência de Seguros Privados 
apurará, mediante processo administrativo, atos 
ilegais e práticas não eqüitativas de administra-
dores, membros do conselho fiscal e acionistas 
de instituições autorizadas a operar no mercado 
de seguros e previdência privada, dos interme-
diários e dos demais participantes do mercado 
de seguros e previdência privada e aplicará aos 
autores das infrações as penalidades previstas 
nesta Lei sem prejuízo da responsabilidade civil 
ou penal.
III – A Comissão de Valores Mobiliários poderá 
impor as penalidades previstas na Lei nº 6.385, 
de 7 de dezembro de 1976, com as alterações 
provenientes da legislação posterior, aos infra-
tores das normas constantes em seus capítulos, 
na lei de sociedades por ações, em suas resolu-
ções, bem como em outras normas legais cujo 
cumprimento lhe incumba fiscalizar, sem prejuízo 
da responsabilidade civil ou penal.
IV – A Superintendência Nacional de Previdên-
cia Complementar observará o disposto na Lei 
nº 12.154, de 23 de dezembro de 2009, com as 
alterações provenientes da legislação posterior, 
na legislação que rege o mercado de previdência 
fechada e em suas resoluções podendo impor 
aos infratores dessas normas as penalidades 
constantes em seus capítulos, bem como em 
outras normas legais cujo cumprimento lhe in-
cumba fiscalizar, sem prejuízo da responsabili-
dade civil ou penal.

§ 1° Os controladores, conselheiros, diretores, 
gerentes e demais dirigentes das instituições que ope-
ram no sistema financeiro respondem solidariamente 
pelas obrigações assumidas pelas instituições durante 
sua gestão, até que elas se cumpram.

§ 2° No caso do parágrafo anterior, havendo pre-
juízos, a responsabilidade solidária se circunscreverá 
ao respectivo montante.

§ 3° As penalidades aplicadas às instituições fi-
nanceiras e seus diretores poderão ser estendidas às 
empresas de auditoria e seus diretores que tenham 
atuado na auditoria à época dos fatos que geraram 
a punição. 

Art. 191. O responsável pela instituição que au-
torizar a concessão de empréstimo ou adiantamento 
vedado nesta lei, se o fato não constituir crime, fica-
rá sujeito, sem prejuízo das sanções administrativas 
ou civis cabíveis, à multa igual ao dobro do valor do 
empréstimo ou adiantamento concedido, cujo proces-
samento obedecerá, no que couber, ao disposto nos 
artigos desta lei.

Art. 193. As instituições financeiras governamen-
tais não federais e as privadas estão sujeitas, nos ter-
mos da legislação vigente, à intervenção efetuada pela 
respectiva Instituição Reguladora e Supervisora ou à 
liquidação extrajudicial.

CAPÍTULO VII 
Das Penalidades

SEÇÃO II 
Das Infrações Contra 

o Sistema Financeiro Nacional

Art. 193. Constituem infrações contra as normas 
do sistema financeiro nacional:

I – a não observância das obrigações estabele-
cidas nos artigos desta Lei; 
II – a não observância das obrigações estabeleci-
das na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
assim como as práticas consideradas lesivas ou 
abusivas contra o usuário do sistema financeiro, 
não incluídas de forma específica e a contento 
no Código de Defesa do Consumidor;
III – a não observância das obrigações previs-
tas na legislação sobre o mercado financeiro, 
o mercado de câmbio, o mercado de capitais, 
o mercado de seguros e resseguros, o merca-
do de capitalização, o mercado de previdência 
complementar aberta e de previdência comple-
mentar fechada;
IV – a não observância dos regulamentos emiti-
dos pelo Banco Central do Brasil, Comissão de 
Valores Mobiliários, Superintendência de Segu-
ros Privados e Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar.

Art. 194. É vedado às instituições financeiras con-
ceder empréstimos ou adiantamentos a:

I – diretores e membros de seus conselhos con-
sultivos ou administrativo, fiscais e semelhantes 
ou de qualquer empresa pertencente ao seu 
grupo econômico;
II – cônjuges e parentes até o 2º grau das pes-
soas a que se refere o inciso anterior;
III – pessoas físicas ou jurídicas que participem 
de seu capital, com mais de 5% (cinco por cento);



61758 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013

IV – pessoas jurídicas de cujo capital participem, 
com mais de 10% (dez por cento);
V – pessoas jurídicas de cujo capital participem 
com mais de 5% (cinco por cento), quaisquer 
dos diretores ou administradores da própria ins-
tituição financeira, bem como seus cônjuges e 
respectivos parentes, até o 2º grau.

Parágrafo único. O disposto no inciso IV deste 
artigo não se aplica às instituições financeiras gover-
namentais.

Art. 195. As infrações aos dispositivos desta lei 
sujeitam as instituições financeiras, seus diretores, 
membros de conselhos administrativos, fiscais e se-
melhantes, gerentes e demais pessoas e entidades 
regulamentadas ou que dependam de autorização ex-
pedida pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de 
Valores Mobiliários, pela Superintendência de Seguros 
Privados ou pela Superintendência Nacional de Previ-
dência Complementar às seguintes penalidades, sem 
prejuízo de outras estabelecidas na legislação vigente:

I – advertência;
II – multa pecuniária variável;
III – suspensão do exercício de cargos;
IV – proibição do exercício de cargos de direção, 
na administração ou gerência em instituições 
financeiras; 
V – cassação da autorização de funcionamento 
das instituições financeiras públicas, exceto as 
federais, ou privadas;
VI – proibição temporária, até o máximo de dez 
anos, de praticar determinadas atividades ou 
operações do sistema financeiro; 
VII – proibição temporária, até o máximo de dez 
anos, de atuar, direta ou indiretamente, em uma 
ou mais modalidades de operação no mercado 
financeiro; 
VIII – Detenção, nos termos do art. 203 desta lei.
IX – Reclusão, nos termos do art. 204 desta lei.

Art. 196. A pena de advertência será aplicada pela 
inobservância das disposições constantes da legisla-
ção em vigor, ressalvadas as sanções nela previstas, 
sendo cabível também nos casos de fornecimento de 
informações inexatas, de escrituração mantida em 
atraso ou processada em desacordo com as normas 
gerais de contabilidade e estatística a serem observa-
das pelas instituições financeiras.

Art. 197. As multas serão aplicadas em valores 
mínimos de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e máximos 
de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) de acor-
do com a gravidade da falta e com o porte do infrator, 
sempre que as instituições, por negligência ou dolo:

I – advertidas por irregularidades que tenham 
sido praticadas, deixarem de saná-las no prazo 
que lhes for assinalado pela respectiva institui-
ção Reguladora e Supervisora;
II – infringirem as disposições desta lei, das de-
mais leis que regem o sistema financeiro e re-
gulamentação emitida pela respectiva instituição 
Reguladora e Supervisora;
III – dificultarem ou opuserem embaraço à fiscali-
zação das instituições reguladoras e supervisoras.

§ 1º As multas serão pagas mediante recolhimen-
to ao Banco Central do Brasil, a crédito da respectiva 
instituição reguladora e supervisora dentro do prazo de 
quinze (15) dias, contados do recebimento da respec-
tiva notificação, e serão cobradas judicialmente, com o 
acréscimo da mora legal, contada da data da aplicação 
da multa, quando não forem liquidadas naquele prazo;

§ 2º É vedada qualquer participação em multas, 
as quais serão recolhidas integralmente ao Banco 
Central do Brasil a crédito da respectiva instituição 
Reguladora e Supervisora.

§ 3º No exercício da fiscalização prevista nesta 
lei, as instituições reguladoras e supervisoras poderão 
exigir, dentro de suas respectivas competências, das 
instituições financeiras e das pessoas físicas e jurí-
dicas, a exibição a servidores seus, expressamente 
credenciados, de informações, documentos, papéis e 
livros de escrituração, considerando-se a negativa de 
atendimento nos prazos previsto como embaraço á 
fiscalização sujeito á pena de multa, sem prejuízo de 
outras medidas e sanções cabíveis.

Art. 198. As penas de suspensão e de proibição 
para o exercício de cargos de direção na administração 
ou gerência em instituições financeiras serão aplicadas 
quando forem verificadas infrações graves na condu-
ção dos interesses da instituição financeira ou quando 
de reincidência específica, devidamente caracterizada 
em transgressões anteriormente punidas com multa.

Art. 199. As penas de multa pecuniária variável, 
suspensão do exercício de cargos e proibição para o 
exercício de cargos de direção na administração ou 
gerência em instituições financeiras serão aplicadas pe-
las unidades responsáveis pela análise dos processos 
de autuação, de acordo com o disposto no Regimento 
da respectiva instituição Reguladora e Supervisora, 
admitido recurso ao Comitê de Recursos do Sistema 
Financeiro mediante depósito de 50% (cinqüenta por 
cento) do valor da multa.

Art. 200. A pena de cassação da autorização de 
funcionamento das instituições financeiras será aplica-
da nos casos de reincidência específica de infrações 
anteriormente punidas com as penas de suspensão 
do exercício de cargos, inabilitação temporária ou 
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permanente para o exercício de cargos de direção na 
administração ou gerência em instituições financeiras 
ou, diretamente, nas transgressões cuja gravidade 
seja considerada suficiente para a cassação pela di-
retoria Colegiada da respectiva instituição Reguladora 
e Supervisora.

Art. 201. Quaisquer pessoas físicas ou jurídicas 
que atuem no sistema financeiro ou como instituição 
financeira sem estar devidamente autorizadas pela 
respectiva instituição Reguladora e Supervisora ficam 
sujeitas à multa e detenção de dois (2) a cinco (5) anos, 
ficando a esta sujeitos, quando pessoa jurídica, seus 
diretores e administradores.

Art. 203. A concessão, por instituições que ope-
ram no sistema financeiro, de empréstimos ou adian-
tamentos a seus diretores e membros dos conselhos 
consultivos ou administrativo, fiscais e semelhantes, 
bem como aos respectivos cônjuges constitui crime e 
sujeitará os responsáveis pela transgressão à pena de 
reclusão de dois (2) a oito (8) anos, aplicando-se, no que 
couber, o Código Penal e o Código de Processo Penal. 

Art. 204. As penas de detenção e reclusão se-
rão aplicadas na forma do Código Penal e Código de 
Processo Penal.

CAPÍTULO VII 
Das Penalidades

SEÇÃO III 
Das Infrações Contra as Normas que regem o 

Mercado de Seguros, Resseguros, Capitalização, 
Previdência Complementar Aberta, 

Corretagem de Seguros, Corretagem de 
Resseguros e Previdência Complementar Fechada

Art. 205. A infração às normas referentes às ati-
vidades de seguros, resseguros, capitalização, previ-
dência complementar aberta, corretoras de seguros, 
corretoras de resseguros e previdência complementar 
fechada sujeita a pessoa natural ou jurídica responsá-
vel às seguintes penalidades administrativas, aplicadas 
pela Superintendência de Seguros Privados e pela 
Superintendência Nacional de Previdência Comple-
mentar, no âmbito de suas respectivas competências:

I – advertência; 
II – suspensão do exercício das atividades rela-
cionadas aos mercados de seguros, resseguros, 
capitalização, previdência complementar aberta, 
corretagem de seguros, corretagens de resse-
guros e previdência complementar fechada pelo 
prazo de até 180 (cento e oitenta) dias; 
III – inabilitação, pelo prazo de 2 (dois) anos a 
10 (dez) anos, para o exercício de cargo ou fun-
ção no serviço público e em empresas públicas, 

sociedades de economia mista e respectivas 
subsidiárias, entidades de previdência comple-
mentar, sociedades de capitalização, instituições 
financeiras, sociedades seguradoras e ressegu-
radores, assim como em corretoras de seguros 
e corretoras de resseguros; 
IV – multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de reais); e
V – suspensão para atuação em um (1) ou mais 
ramos de seguro ou resseguro.

§ 1º A multa prevista neste artigo será imputada 
ao agente responsável, respondendo solidariamente 
as entidades de seguros, resseguros, capitalização, 
previdência complementar aberta, corretagem de se-
guros, corretagem de resseguros e previdência com-
plementar fechada, assegurado o direito de regresso, e 
podendo ser aplicada cumulativamente com as demais 
penalidades constantes neste artigo. 

§ 2º Das decisões da Superintendência de Segu-
ros Privados caberão recursos, no prazo de trinta (30) 
dias, com efeito suspensivo, ao Comitê de Recursos 
do Sistema Financeiro. 

§ 3º Em caso de reincidência, a multa será agra-
vada até o dobro em relação à multa anterior, con-
forme critérios estipulados pela Superintendência de 
Seguros Privados.

§ 4º As sanções previstas neste artigo poderão, 
a critério da Superintendência de Seguros Privados, 
serem aplicadas contra as entidades autorreguladoras 
do mercado de corretagem.

Art. 206. Os Diretores, administradores e geren-
tes, assim como os conselheiros de administração, de 
auditoria e fiscais, das entidades de seguros, resse-
guros, capitalização, previdência complementar aber-
ta, corretoras de seguros, corretoras de resseguros e 
previdência complementar fechada responderão soli-
dàriamente com a mesma pelos prejuízos causados 
a terceiros, inclusive aos seus acionistas, em conse-
quência do descumprimento de leis, normas e instru-
ções referentes às operações de seguro, cosseguro, 
resseguro ou retrosseção, e em especial, pela falta de 
constituição das reservas obrigatórias.

Art. 207. O corretor de seguros estará sujeito às 
penalidades seguintes: 

I – multa, segundo valores fixados pela Superin-
tendência de Seguros Privados; 
II – suspensão temporária do exercício da pro-
fissão pelo prazo de trinta dias até cento e oi-
tenta dias; 
III – cancelamento do registro. 
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Parágrafo único. As penalidades serão aplicadas 
pela Superintendência de Seguros Privados, em pro-
cesso regular, na forma prevista nesta Lei. 

Art. 208. Constitui crime contra a economia po-
pular, punível de acordo com a legislação respectiva, a 
ação ou omissão, pessoal ou coletiva, de que decorra 
a insuficiência na constituição das reservas e de sua 
cobertura, vinculadas à garantia das obrigações das 
entidades de seguros, resseguros, capitalização, pre-
vidência complementar aberta, corretoras de seguros, 
corretoras de resseguros e previdência complementar 
fechada.

Art. 209. Compete ao órgão fiscalizador de se-
guros expedir normas sobre relatórios e pareceres de 
prestadores de serviços de auditoria independente 
aos resseguradores, às sociedades seguradoras, às 
sociedades de capitalização e às entidades abertas 
de previdência complementar.

§ 1º Os prestadores de serviços de auditoria in-
dependente aos resseguradores, às sociedades segu-
radoras, às sociedades de capitalização e às entidades 
abertas de previdência complementar responderão, 
civilmente, pelos prejuízos que causarem a terceiros 
em virtude de culpa ou dolo no exercício das funções 
previstas neste artigo.

§ 2º Sem prejuízo do disposto no caput deste 
artigo, os prestadores de serviços de auditoria inde-
pendente responderão administrativamente perante 
o órgão fiscalizador de seguros pelos atos praticados 
ou omissões em que houverem incorrido no desem-
penho das atividades de auditoria independente aos 
resseguradores, às sociedades seguradoras, às so-
ciedades de capitalização e às entidades abertas de 
previdência complementar.

§ 3º Instaurado processo administrativo contra 
resseguradores, sociedades seguradoras, sociedades 
de capitalização e entidades abertas de previdência 
complementar, o órgão fiscalizador poderá, conside-
rada a gravidade da infração, cautelarmente, determi-
nar a essas empresas a substituição do prestador de 
serviços de auditoria independente.

§ 4º Apurada a existência de irregularidade co-
metida pelo prestador de serviços de auditoria inde-
pendente mencionado no caput deste artigo, serão 
a ele aplicadas as penalidades previstas no art. 108 
deste Decreto-Lei. 

§ 5º Quando as entidades auditadas relacionadas 
no caput deste artigo forem reguladas ou fiscalizadas 
pela Comissão de Valores Mobiliários ou pelos demais 
órgãos reguladores e fiscalizadores, o disposto neste 
artigo não afastará a competência desses órgãos para 
disciplinar e fiscalizar a atuação dos respectivos pres-
tadores de serviço de auditoria independente e para 

aplicar, inclusive a esses auditores, as penalidades 
previstas na legislação própria.

Art. 210. Às pessoas que deixarem de contratar 
os seguros legalmente obrigatórios, sem prejuízo de 
outras sanções legais, será aplicada multa de: 

I – o dobro do valor do prêmio, quando este for 
definido na legislação aplicável; e 
II – nos demais casos, o que for maior entre 10% 
(dez por cento) da importância segurável ou R$ 
1.000,00 (mil reais). 

Art. 211. As pessoas físicas ou jurídicas que rea-
lizarem operações de seguro, cosseguro ou resseguro 
sem a devida autorização, no País ou no exterior, ficam 
sujeitas à pena de multa igual ao valor da importância 
segurada ou ressegurada.

Parágrafo único. Em caso de oposição às ações 
de fiscalização que a impeça de determinar a impor-
tância segurada ou ressegurada, será aplicada multa 
mínima de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a 
critério da Superintendência de Seguros Privados.

Art. 212. A suspensão de autorização para operar 
em determinado ramo de seguro será aplicada quan-
do verificada má condução técnica ou financeira dos 
respectivos negócios. 

Art. 213. As infrações serão apuradas mediante 
processo administrativo que tenha por base o auto, a 
representação ou a denúncia positivando fatos irre-
gulares, e a Superintendência de Seguros Privados 
disporá sobre as respectivas instaurações, recursos e 
seus efeitos, instâncias, prazos, perempção e outros 
atos processualísticos. 

Art. 214. As multas aplicadas pela Superinten-
dência de Seguros Privados em conformidade com o 
disposto nesta Lei serão recolhidas aos seus cofres. 

Art. 215. Havendo evidência de infração penal a 
Superintendência de Seguros Privados remeterá cópia 
do processo ao Ministério Público para fins de direito. 

Art. 216. Em caso de insuficiência de cobertura 
das reservas técnicas ou de má situação econômico-
-financeira das entidades supervisionadas pela Su-
perintendência de Seguros Privados e pela Superin-
tendência Nacional de Previdência Complementar, 
quanto às suas respectivas competências, deverão 
estas, além de outras providências cabíveis, inclusive 
fiscalização especial, nomear, por tempo indetermina-
do, a expensas das entidades, um diretor-fiscal com as 
atribuições e vantagens que lhe forem indicadas pelos 
órgãos supervisores.

Art. 217. Sempre que julgar necessário ou con-
veniente à defesa dos interesses dos segurados e dos 
participantes, a Superintendência de Seguros Privados 
e a Superintendência Nacional de Previdência Com-
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plementar, dentro de suas competências, verificarão, 
nas indenizações, o fiel cumprimento dos contratos, 
inclusive a exatidão do cálculo da reserva técnica, 
fundos ou provisões e se as causas protelatórias do 
pagamento, porventura existentes, decorrem de difi-
culdade econômico-financeira da entidade. 

Art. 218. Não surtindo efeito as medidas especiais 
ou a intervenção, a Superintendência de Seguros Pri-
vados e a Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar, dentro de suas competências poderão 
cassar a autorização para funcionamento das entida-
des supervisionadas.

Art. 219. O descumprimento de qualquer determi-
nação do Diretor-Fiscal por Diretores, administradores, 
gerentes, funcionários ou conselheiros de administra-
ção, de auditoria e fiscais da entidade supervisionada 
em regime especial de fiscalização acarretará o afas-
tamento do infrator, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis.

Art. 220. Os administradores das entidades su-
pervisionadas ficarão suspensos do exercício de suas 
funções desde que instaurado processo-crime por atos 
ou fatos relativos à respectiva gestão, perdendo ime-
diatamente seu mandato na hipótese de condenação.

Art. 221. Cassada a autorização de uma enti-
dade supervisionada para funcionar, a alienação ou 
gravame de qualquer de seus bens dependerá de au-
torização do órgão regulador, que, para salvaguarda 
dessa inalienabilidade, terá poderes para controlar o 
movimento de contas bancárias e promover o levan-
tamento do respectivo ônus junto às Autoridades ou 
Registros Públicos.

Art. 222. A Superintendência de Seguros Privados 
poderá decretar a fiscalização especial da entidade 
supervisionada nas hipóteses em que for verificada, 
isolada ou cumulativamente:

I – prática de atos nocivos aos mercados super-
visionados pela Superintendência de Seguros 
Privados ou contra segurados, beneficiários ou 
participantes;
II – irregularidade ou insuficiência na constituição 

das reservas técnicas, provisões técnicas ou fundos;
III – insuficiência de ativos garantidores para 
cobertura das reservas técnicas, provisões téc-
nicas ou fundos;
IV – descumprimento de disposições estatutárias 
ou de obrigações previstas nos regulamentos 
dos planos de benefícios, convênios de adesão 
ou contratos dos planos coletivos de que trata o 
inciso II do art. 26 da Lei Complementar nº 109, 
de 29 de maio de 2001;

V – situação econômico-financeira insuficiente à 
preservação da liquidez ou solvência das obri-
gações individuais ou cumulativas da entidade;
VI – situação atuarial desequilibrada;
VII – embaraço à fiscalização ou ao monitora-
mento;
VI – outras irregularidades a serem regulamenta-
das pela Superintendência de Seguros Privados.

Parágrafo único. A Superintendência de Seguros 
Privados decretará a fiscalização especial do ente su-
pervisionado quando verificada uma insuficiência de 
patrimônio líquido ajustado até o limite de 50% (cin-
quenta por cento) do capital mínimo requerido.

Art. 223. A fiscalização especial será decretada 
de ofício pela Superintendência de Seguros Privados, 
sendo dado prazo máximo de 6 (seis) meses para que 
os dirigentes da entidade supervisionada apresentem 
plano de recuperação, a ser aprovado e monitorado 
pela SUSEP.

§ 1º A duração do plano de recuperação será 
de 6 (seis) meses, podendo ser renovado, a critério 
da Superintendência de Seguros Privados, uma única 
vez por igual período de tempo.

§ 2º Encerrado o prazo estipulado no caput, se 
não for apresentado pelos dirigentes da entidade su-
pervisionada plano de recuperação que satisfaçam as 
exigências e critérios fixados pela Superintendência de 
Seguros Privados (SUSEP), de forma motivada, será 
instaurado pela SUSEP regime de administração es-
pecial temporária (RAET) ou decretada a liquidação 
extrajudicial da entidade supervisionada.

§ 3º Encerrado o período de aplicação do plano 
de recuperação, para a mesma entidade supervisio-
nada e referente à mesma irregularidade, não será 
permitida a renovação ou criação de novos planos de 
recuperação pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, e a 
Superintendência de Seguros Privados decidirá, de 
forma motivada, pela:

I – cessação da fiscalização especial quando 
corrigida a irregularidade apontada;
II – instauração de um RAET quando mantida a 
mesma irregularidade;
III – liquidação extrajudicial a critério da SUSEP.

§ 4º Durante o prazo de 2 (dois) anos, definido no 
parágrafo anterior, se houver reincidência da entidade 
supervisionada na mesma irregularidade, será decre-
tada pela SUSEP a instauração de RAET.

§ 5º Se durante o monitoramento do plano de re-
cuperação for detectada insuficiência de patrimônio lí-
quido ajustado maior do que 50% (cinquenta por cento) 
e menor do que 70% (setenta por cento) do capital míni-
mo requerido, cessará o plano de recuperação vigente 
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e será instaurado pela Superintendência de Seguros 
Privados regime de administração especial temporária.

§ 6º Se durante o monitoramento do plano de 
recuperação for detectada insuficiência de patrimônio 
líquido ajustado igual ou superior a 70% (setenta por 
cento) do capital mínimo requerido, cessará o plano 
de recuperação vigente e será decretada pela Supe-
rintendência de Seguros Privados a liquidação extra-
judicial da entidade supervisionada.

Art. 224. A fiscalização especial será executada 
com plenos poderes.

Art. 225. A Superintendência de Seguros Priva-
dos fixará critérios e condições para a instauração de 
regime de administração especial temporária (RAET) 
nas hipóteses em que for possível a recuperação eco-
nômico-financeira da entidade supervisionada, assim 
como instaurará o RAET quando for detectada insufici-
ência de patrimônio líquido ajustado maior do que 50% 
(cinquenta por cento) e menor do que 70% (setenta 
por cento) do capital mínimo requerido, e nas demais 
previsões desta Lei.

§ 1º Na instauração do RAET, os dirigentes e 
todos os conselheiros, quando houver, da entidade 
supervisionada serão destituídos de suas funções e 
serão substituídos, se necessário, por representantes 
nomeados pela Superintendência de Seguros Privados 
subsistindo, quanto àqueles, todas as responsabilida-
des civis e penais que venham a ser apuradas.

§ 2º A duração do RAET será de 1 (um) ano, po-
dendo ser renovado, a critério da Superintendência de 
Seguros Privados, uma única vez por igual período de 
tempo, quando após este, só poderá ser instaurado, 
para uma mesma entidade supervisionada, novo re-
gime se decorrido o mínimo de 5 (cinco) anos do fim 
do RAET anterior.

§ 3º Encerrado o período de aplicação do RAET, 
a Superintendência de Seguros Privados decretará:

I – cessação do RAET quando corrigida a irre-
gularidade apontada;
II – liquidação extrajudicial.

§ 4º Se durante o monitoramento do RAET for 
detectada insuficiência de patrimônio líquido ajustado 
igual ou superior a 70% (setenta por cento) do capital 
mínimo requerido, cessará o RAET e será decretada 
pela Superintendência de Seguros Privados a liquida-
ção extrajudicial da entidade supervisionada.

Art. 226. A vigência do plano de recuperação ou 
do RAET cessará:

a) quando, a critério da Superintendência de 
Seguros Privados, a situação da entidade hou-
ver se normalizado;

b) se decretada a liquidação extrajudicial da 
entidade; e
c) ao fim dos prazos estabelecidos nesta Lei.

Art. 227. A cessação das operações das enti-
dades de seguros, resseguros, capitalização, previ-
dência complementar aberta, corretoras de seguros, 
corretoras de resseguros e previdência complementar 
fechada poderá ser: 

I – voluntária, por deliberação dos sócios em 
Assembleia Geral;
II – compulsória, por ato da Superintendência de 
Seguros Privados. 

Art. 227. Nos casos de cessação voluntária das 
operações, os diretores requererão à Superintendência 
de Seguros Privados o cancelamento da autorização 
para funcionamento das entidades de seguros, resse-
guros, capitalização, previdência complementar aber-
ta, corretoras de seguros, corretoras de resseguros e 
previdência complementar fechada, no prazo de cinco 
dias da respectiva assembleia geral. 

Art. 228. Além dos casos previstos nesta Lei ou 
em outras leis sobre o mercado de seguros, ocorrerá a 
cessação compulsória das operações das entidades de 
seguros, resseguros, capitalização, previdência com-
plementar aberta, corretoras de seguros, corretoras de 
resseguros e previdência complementar fechada que: 

I – praticar atos nocivos aos mercados super-
visionados;
II – apresentar irregularidade ou insuficiência na 
constituição das reservas técnicas, provisões 
técnicas ou fundos;
III – apresentar insuficiência de ativos garantido-
res para cobertura das reservas técnicas, provi-
sões técnicas ou fundos;
IV – descumprir disposições estatutárias ou de 
obrigações previstas nos regulamentos dos pla-
nos de benefícios, convênios de adesão ou con-
tratos dos planos coletivos de que trata o inciso 
II do art. 26 desta Lei Complementar Nº 109 de 
29 de maio de 2001;
V – encontrar-se em situação econômico-finan-
ceira insuficiente à preservação da liquidez e 
solvência das obrigações individuais ou cumu-
lativas da entidade;
VI – demonstrar situação atuarial desequilibrada;
VII – provocar embaraço à fiscalização ou ao 
monitoramento;
VI – realizar outras irregularidades a serem re-
gulamentadas pelos órgãos reguladores.

Parágrafo único. Se for detectada insuficiência 
de patrimônio líquido ajustado igual ou superior a 
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70% (setenta por cento) do capital mínimo requerido, 
a Superintendência de Seguros Privados decretará a 
liquidação extrajudicial da entidade supervisionada.

Art. 230. Em casos excepcionais que impactem 
como um todo as condições dos mercados supervisio-
nados pela SUSEP, esta poderá estender o prazo dos 
planos de recuperação e dos regimes de administração 
especial temporária para 2 anos.

Art. 231. A liquidação voluntária ou compulsória 
das entidades de seguros, resseguros, capitalização, 
previdência complementar aberta, corretoras de se-
guros, corretoras de resseguros e previdência com-
plementar fechada será processada pela Superinten-
dência de Seguros Privados e pela Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar, conforme 
suas competências.

Art. 232. O ato da cassação será publicado no 
Diário Oficial da União, produzindo imediatamente os 
seguintes efeitos quanto às entidades supervisionadas 
pela Superintendência de Seguros Privados e pela Su-
perintendência Nacional de Previdência Complementar:

I – suspensão das ações e execuções judiciais, 
excetuadas as que tiveram início anteriormente, 
quando intentadas por credores com privilégio 
sobre determinados bens da entidade; 
II – vencimento de todas as obrigações civis ou 
comerciais das entidades, incluídas as cláusulas 
penais dos contratos; 
III – suspensão da incidência de juros, ainda que 
estipulados, se a massa liquidanda não bastar 
para o pagamento do principal; 
IV – cancelamento dos poderes de todos os ór-
gãos de administração da entidade liquidanda. 

§ 1º Durante a liquidação, fica interrompida a pres-
crição extintiva contra ou a favor da massa liquidanda. 

§ 2º Poderá ser arguida em qualquer fase pro-
cessual, inclusive quanto às questões trabalhistas, a 
nulidade dos despachos ou decisões que contravenham 
o disposto neste artigo. 

§ 3º Nos processos sujeitos à suspensão, caberá 
à entidade liquidanda, para realização do ativo, reque-
rer o levantamento de penhoras, arrestos e quaisquer 
outras medidas de apreensão ou reserva de bens, caso 
em que, até que sejam julgadas as ações, a Superin-
tendência de Seguros Privados reservará cota propor-
cional do ativo para garantia dos credores.

Art. 233. Além dos poderes gerais de adminis-
tração, a Superintendência de Seguros Privados e a 
Superintendência Nacional de Previdência Comple-
mentar, dentro de suas competências, ficarão inves-
tidas de poderes especiais para representarem as 

entidades liquidandas ativa e passivamente, em juízo 
ou fora dele, podendo: 

I – propor e contestar ações, inclusive para inte-
gralização de capital pelos acionistas; 
II – nomear e demitir funcionários; 
III – fixar os vencimentos de funcionários; 
IV – outorgar ou revogar mandatos; 
V – transigir; 
VI – vender valores móveis e bens imóveis. 

Art. 234. No prazo de noventa (90) dias da cas-
sação para funcionamento, a Superintendência de 
Seguros Privados e a Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar, dentro de suas compe-
tências, levantarão o balanço do ativo e do passivo da 
entidade liquidanda e organizará: 

I – o arrolamento pormenorizado dos bens do 
ativo, com as respectivas avaliações, especi-
ficando os garantidores das reservas técnicas 
ou do capital; 
II – a lista dos credores por dívida de indenização 
de sinistro, capital garantidor de reservas técni-
cas ou restituição de prêmios, com a indicação 
das respectivas importâncias; 
III – a relação dos créditos da Fazenda Pública 
e da Previdência Social;
IV – a relação dos demais credores, com indica-
ção das importâncias e procedência dos créditos, 
bem como sua classificação, de acordo com a 
legislação de falências. 

Art. 235. Os interessados poderão impugnar o 
quadro geral de credores, mas decairão desse direito 
se não o exercerem no prazo de quinze dias. 

Art. 236. A Superintendência de Seguros Privados 
e a Superintendência Nacional de Previdência Com-
plementar, dentro de suas competências, examinarão 
as impugnações e farão publicar no Diário Oficial da 
União, suas decisões, dela notificando os recorrentes 
por via postal, sob AR. 

Parágrafo único. Da decisão da Superintendência 
de Seguros Privados e da Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar, dentro de suas com-
petências, caberá recurso ao Comitê de Recursos do 
Sistema Financeiro no prazo de quinze dias. 

Art. 237. Depois da decisão relativa a seus crédi-
tos ou aos créditos contra os quais tenham reclamado, 
os credores não incluídos nas relações de credores, 
os delas excluídos, os incluídos sem os privilégios a 
que se julguem com direito, inclusive por atribuição de 
importância inferior à reclamada, poderão prosseguir 
na ação já iniciada ou propor a que lhes competir. 
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Parágrafo único. Até que sejam julgadas as ações, 
a Superintendência de Seguros Privados e a Supe-
rintendência Nacional de Previdência Complementar, 
dentro de suas competências, reservarão cota pro-
porcional do ativo para garantia dos credores de que 
trata este artigo. 

Art. 238. A Superintendência de Seguros Privados 
e a Superintendência Nacional de Previdência Comple-
mentar, dentro de suas competências, promoverão a 
realização do ativo e efetuarão o pagamento dos cre-
dores pelo crédito apurado e aprovado, no prazo de 
seis meses, observados os respectivos privilégios e 
classificação, de acordo com a cota apurada em rateio. 

Art. 239. Ultimada a liquidação e levantado o 
balanço final, será o mesmo submetido à aprovação 
da Superintendência de Seguros Privados e da Supe-
rintendência Nacional de Previdência Complementar, 
dentro de suas competências. 

Art. 240. A Superintendência de Seguros Privados 
e a Superintendência Nacional de Previdência Com-
plementar, dentro de suas competências, terão direito 
à comissão de cinco por cento sobre o ativo apurado 
nos trabalhos de liquidação. 

Art. 241. Nos casos omissos, são aplicáveis as 
disposições da legislação de falências, desde que não 
contrariem as disposições da presente Lei. 

Parágrafo único. Nos casos de cessação parcial, 
restrita às operações de um ramo, serão observadas 
as disposições deste capítulo, na parte aplicável.

Art. 242. Os planos corretivos e de recuperação 
de solvência das entidades supervisionadas pela Su-
perintendência de Seguros Privados, que estiverem 
em vigor na data da publicação, terão duração máxi-
ma de 1 (um) ano.

Art. 243. A Superintendência de Seguros Privados 
poderá firmar termo de compromisso de ajustamento 
de conduta com entidades supervisionadas, que ver-
se sobre temas acessórios e operacionais, quando:

I – a conduta da entidade supervisionada for 
contrária ou omissa às normas e exigências re-
gulatórias;
II – a entidade supervisionada não zelar pelas 
boas práticas do mercado;
III – a entidade não apresentar controles internos 
ou sistemas de gestão de risco satisfatórios aos 
critérios da SUSEP. 

§ 1º O termo de compromisso de ajustamento 
de conduta estabelecerá prazo razoável, não superior 
a 1 (um) ano, para sua execução e não poderá tratar 
de aspectos de solvência ou suficiência do ativo ga-
rantidor, da provisão técnica ou do patrimônio líquido 
ajustado da entidade supervisionada.

§ 2º O termo de compromisso de ajustamento 
de conduta também não poderá ser utilizado como 
óbice à supervisão e à fiscalização dos órgãos com-
petentes da Superintendência de Seguros Privados, 
estando a entidade supervisionada sujeita às sanções 
previstas nesta Lei. 

CAPÍTULO VIII 
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 244. A composição inicial do Conselho Nacio-
nal de Política Econômica e Financeira será de doze 
(12) membros nomeados pelo Presidente da Repúbli-
ca, após aprovação do Senado Federal, na forma dos 
arts. 52 e 84 da Constituição Federal, escolhidos entre 
brasileiros de ilibada reputação e comprovada expe-
riência em atividades profissionais em suas áreas de 
origem sendo oito (8) membros com mandatos até o 
dia 31 de janeiro de 2016 e oito (8) membros com man-
dato até 31 de janeiro de 2020 de forma a viabilizar a 
renovação da metade do Conselho a cada quatro (4) 
anos conforme previsto no art. 5º desta Lei.

Parágrafo único. Para primeira nomeação, após 
a entrada em vigor desta Lei Complementa, o Presi-
dente da República escolherá e indicará ao Senado 
Federal, o Presidente do Banco Central do Brasil, o 
Presidente da Superintendência de Seguros Privados, 
o Presidente da Comissão de Valores Mobiliários e o 
Superintendente da Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar com mandato até o tér-
mino do seu governo, podendo ser reconduzidos aos 
respectivos cargos.

Art. 245. As instituições Reguladoras e Supervi-
soras apresentarão às comissões próprias do Senado 
e da Câmara Federal, no prazo de dezoito (18) meses, 
propostas de Projetos de Lei Ordinárias específicas 
para adaptação do arcabouço regulatório do Sistema 
Financeiro às diretrizes e condições previstas nesta Lei.

Art. 246. As instituições reguladoras e superviso-
ras do sistema financeiro apresentarão ao Conselho 
Nacional de Política Econômica e Financeira, no prazo 
de seis (6) meses, projetos para a regulamentação de 
suas atividades próprias e respectivas áreas de atua-
ção ao que prescreve esta Lei para execução no prazo 
máximo de cinco (5) anos.

Art. 247. Fica mantido o Fundo Garantidor de 
Créditos (FGC), aprovado pela Resolução n° 2.211, de 
16 de novembro de 1995, do Conselho Monetário Na-
cional, até a efetiva criação do FGD, devendo qualquer 
alteração no seu estatuto, inclusive sua transformação 
em Fundo de Garantia de Depósitos (FGD), ser apro-
vada pelo Conselho Nacional de Política Econômica 
e Financeira. 
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Parágrafo único. O FGD sucederá o Fundo Ga-
rantidor de Créditos (FGC) em todos os seus direitos 
e obrigações, sendo isento de imposto de renda, in-
clusive no tocante aos ganhos líquidos mensais e à 
retenção na fonte sobre os rendimentos de aplicação 
financeira de renda fixa e de renda variável, bem como 
da contribuição social sobre o lucro líquido.

Art. 248. Os arts. 5º, 9º, 10, 12, 14, 16 e 17 da Lei 
nº 5.143, de 20 de outubro de 1966 passam a vigorar 
com as seguintes alterações:

“Art. 5º São responsáveis pela cobrança do 
imposto e pelo seu recolhimento ao Banco 
Central do Brasil, ou a quem este determinar, 
nos prazos fixados pelo Ministério da Fazenda.”

“Art. 9º O Ministério da Fazenda baixará nor-
mas para execução da presente Lei, estabele-
cendo inclusive o processo fiscal aplicável às 
controvérsias a respeito do imposto. 
 .......................................................................
I – em primeira instância, ao órgão ou autori-
dade que o Ministério da Fazenda designar; 
II – em segunda instância, ao Terceiro Conse-
lho de Contribuintes.” 
“Art. 10. O Ministério da Fazenda poderá des-
dobrar as hipóteses de incidência modificar 
ou eliminar as alíquotas e alterar as bases de 
cálculo do imposto, observado no caso de au-
mento, o limite máximo do dobro daquela que 
resultar das normas desta lei.” 

“Art. 12. A receita líquida do imposto se des-
tinará à formação de reservas monetárias, as 
quais serão aplicadas pelo Banco Central do 
Brasil na intervenção nos mercados de câm-
bio e de títulos, na assistência a instituições 
financeiras, e em outros fins, conforme dire-
trizes aprovadas pelo Conselho Nacional de 
Política Econômica e Financeira.
§ 1º Em casos excepcionais, visando a assegu-
rar a normalidade do mercado financeiro ou a 
resguardar os legítimos interesses de deposi-
tantes, investidores e demais credores, poderá 
o Banco Central do Brasil aplicar recursos das 
reservas monetárias:
 ...................................................................... ”

“Art 14. Os casos omissos nesta lei serão re-
solvidos pelo Conselho Nacional de Política 
Econômica e Financeira.” 

“Art 17. O Banco Central do Brasil poderá 
permitir que a assinatura no cheque seja im-
pressa, por processo mecânico, atendidas as 
cautelas que estabelecer”. 

Art. 249. Os arts. 15 e 36 da Lei nº 6.024, de 
13/03/1974 passam a vigorar com as seguintes alte-
rações:

“Art. 15.  .........................................................  
I –  ..................................................................
 .......................................................................
“b) quando a administração violar gravemente 
as normas legais e estatutárias que discipli-
nam a atividade da instituição bem como as 
determinações do Banco Central do Brasil, no 
uso de suas atribuições legais;”
“Art . 36.  ........................................................  
 .......................................................................
§ 2º A indisponibilidade prevista neste artigo 
poderá ser estendida pelo Banco Central do 
Brasil:”

Art. 250. Os arts. 4°, 7º, 8º, 11, 15 e 18 da Lei nº 
6.385, de 07 de dezembro de 1976 passam a vigorar 
com as seguintes alterações:

“Art. 4º A Comissão de Valores Mobiliários 
exercerá as atribuições previstas na lei para 
o fim de: 
 .......................................................................
VIII – assegurar a observância no mercado, 
das condições de utilização de crédito fixadas 
na regulamentação em vigor.

“Art. 7º  ...........................................................  
I – dotações das reservas monetárias a que 
se refere o Art. 12 da Lei nº 5.143, de 20 de 
outubro de 1966, alterado pelo Decreto-lei nº 
1.342, de 28 de agosto de 1974 que lhe forem 
atribuídas pelo Conselho Nacional de Política 
Econômica e Financeira;
 .......................................................................  
III – receitas provenientes da prestação de 
serviços pela Comissão;”
“Art. 8º  ...........................................................  
I – regulamentar as matérias expressamen-
te previstas nesta Lei e na lei de sociedades 
por ações; 
 .......................................................................
IV – fixar os limites máximos de preço, co-
missões, emolumentos e quaisquer outras 
vantagens cobradas pelos intermediários do 
mercado;”

“Art. 11.  .........................................................
§ 4º As penalidades só serão impostas com ob-
servância do procedimento previsto no § 2º do 
Art. 9º, cabendo recurso à instância superior. “

“Art. 15.  .........................................................
 .......................................................................
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§ 3º – Compete ao Comitê de Normas do Sis-
tema Financeiro regulamentar o disposto no 
parágrafo anterior, assegurando a coordenação 
das atividades exercidas pelas instituições re-
guladoras e supervisoras, nos termos desta lei.”

Art. 251. O art. 69 da Lei nº 7.357, de 2 de se-
tembro de 1985 passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 69 Fica ressalvada a competência do 
Banco Central do Brasil, nos termos e nos 
limites da legislação especifica, para expedir 
normas relativas à matéria bancária relacio-
nada com o cheque. 
Parágrafo único. É da competência do Banco 
Central do Brasil:
 .......................................................................

Art. 252. O parágrafo único do art. 26 da Lei nº 
7.492, de 16 de junho de 1986 passa a vigorar com a 
seguinte redação:

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no 
art. 268 do Código de Processo Penal, aprovado pelo 
Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, será 
admitida a assistência das respectivas Instituições 
Reguladoras e Supervisoras do Sistema Financeiro 
Nacional, quando o crime tiver sido praticado no âm-
bito de atividade sujeita à sua disciplina e fiscalização

Art. 253. Os arts. 3º, 4º, 16, 65, 67 e 69 da Lei nº 
9.069, de 29 de junho de 1995 passam a vigorar com 
as seguintes alterações:

“Art. 3º  ...........................................................
§ 1º As reservas internacionais passíveis de 
utilização para composição do lastro para emis-
são do REAL são os ativos de liquidez inter-
nacional.
 .......................................................................
§ 4º O Banco Central do Brasil:
 .......................................................................
II – definirá a forma como administrará as re-
servas internacionais;”
§ 5º Revogado.
“Art. 4º  ...........................................................
 .......................................................................
§ 1º Para os propósitos do contido no caput 
deste artigo, o Banco Central do Brasil, tendo 
presente o objetivo de assegurar a estabili-
dade da moeda, definirá os componentes do 
conceito ampliado de emissão, nele incluídas 
as emissões lastreadas de que trata o art. 3º 
desta Lei.
§ 2º O Banco Central do Brasil, para atender 
a situações extraordinárias,poderá exceder 

em até 20% (vinte por cento) os valores re-
sultantes dos percentuais previstos no caput 
deste artigo.
§ 3º Revogado.
§ 4º O Banco Central do Brasil regulamentará 
o disposto neste artigo, inclusive no que diz 
respeito à apuração dos valores das emissões 
autorizadas e em circulação e à definição de 
emissões no conceito ampliado.”

“Art. 16.  .........................................................
 .......................................................................
§ 4º Revogado.
“Art. 67.  .........................................................
 .......................................................................
§ 2º O Banco Central do Brasil regulamentará 
a gradação das multas a que se refere o caput 
deste artigo.”

“Art. 69.  .........................................................
Parágrafo único. O Banco Central do Brasil re-
gulamentará o disposto neste artigo.”

Art. 254. Os arts. 1º, 2º e 4º da Lei nº 9.710, de 
19 de novembro de 1998 passam a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 1º O Programa de Estímulo à Reestrutura-
ção e ao Fortalecimento do Sistema Financei-
ro Nacional, instituído por esta Lei, com vistas 
a assegurar liquidez e solvência ao referido 
Sistema e a resguardar os interesses de de-
positantes e investidores, será implementado 
por meio de reorganizações administrativas, 
operacionais e societárias, previamente auto-
rizadas pelo Banco Central do Brasil.
 .......................................................................
§ 2º O mecanismo de proteção a titulares de 
créditos contra instituições financeiras, ins-
tituído pelo Banco Central do Brasil é parte 
integrante do Programa de que trata o caput.”

“Art. 2º  ...........................................................
I – a instituição a ser incorporada deverá conta-
bilizar como perdas os valores dos créditos de 
difícil recuperação, observadas, para esse fim, 
normas fixadas pelo Banco Central do Brasil;”

“Art. 4º Os Fundos Garantidores de Crédito, 
entidades privadas, sem fins lucrativos, desti-
nadas a administrar mecanismos de proteção 
a titulares de créditos contra instituições finan-
ceiras, são isentos do imposto de renda, inclu-
sive no tocante aos ganhos líquidos mensais e 
à retenção na fonte sobre os rendimentos de 
aplicação financeira de renda fixa e de renda 
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variável, bem como da contribuição social so-
bre o lucro líquido.”

Art. 255. O art. 10 da Lei nº 10.214, de 27 de março 
de 2001, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 10. O Banco Central do Brasil e a Co-
missão de Valores Mobiliários, em suas res-
pectivas esferas de competência, baixarão as 
normas e instruções necessárias ao cumpri-
mento desta Lei.”

Art. 256. O art. 10 da Lei nº 11.803, de 5 de no-
vembro de 2008, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 10.  .........................................................
§ 1º O Banco Central do Brasil regulamentará 
o disposto nos arts. 7º e 8º desta Lei.” 

Art. 257. O art. 34 da Lei nº 11.890, de 24 de 
dezembro de 2008 passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

Art. 34 Fica estruturado o Plano de Carreiras 
e Cargos da Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP, abrangendo os titulares 
de cargos de provimento efetivo do Quadro 
de Pessoal da SUSEP, composto pelas se-
guintes Carreiras: 
I – de nível superior:
a) carreira de Auditor Federal da SUSEP; e
II – de nível intermediário:
b) carreira de Técnico Federal da SUSEP.
§ 1º Os cargos a que se referem os incisos I 
e II do caput deste artigo são de provimento 
efetivo e regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990. 
§ 2º  Estende-se, no que couber, o disposto 
nesta Lei aos proventos de aposentadoria e 
às pensões.

Art. 258. O art. 46 da Lei nº 11.890, de 24 de 
dezembro de 2008 passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

Art.46. Os titulares dos cargos integrantes da 
Carreira a que se refere o inciso I e II do caput 
do art. 34 desta Lei passam a ser remunerados 
exclusivamente por subsídio, fixado em parcela 
única, vedado o acréscimo de qualquer gra-
tificação, adicional, abono, prêmio, verba de 
representação ou outra espécie remuneratória.
Parágrafo único. Os valores do subsídio dos ti-
tulares dos cargos a que se refere o caput deste 
artigo são os fixados no Anexo IX e Anexo V 
Tabela II (unicamente para efeitos financeiros) 

desta Lei, com efeitos financeiros a partir das 
datas nele especificadas.

Art. 259. O art. 66 da Lei nº 11.890, de 24 de 
dezembro de 2008 passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

Art.66. Os integrantes da Carreira de Auditor 
Federal da Susep somente poderão ser cedi-
dos ou ter exercício fora do respectivo órgão 
de lotação nas seguintes situações:
I – requisições previstas em lei para órgãos e 
entidades da União; 
II – cessões para o exercício de cargo de Natu-
reza Especial ou cargos em comissão de nível 
igual ou superior a DAS-4 do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores, ou equivalentes, 
em outros órgãos da União, em autarquias ou 
em fundações públicas federais; 
III – cessão para o exercício de cargos em 
comissão nos seguintes órgãos do Ministério 
da Fazenda: 
a) Gabinete do Ministro de Estado; 
b) Secretaria-Executiva; 
c) Secretaria de Política Econômica; 
d) Secretaria de Acompanhamento Econômico; 
e) Secretaria de Assuntos Internacionais;
f) Secretaria do Tesouro Nacional;
g) Secretaria Extraordinária de Reformas Eco-
nômicas e Fiscais; 
h) Conselho de Recursos do Sistema Finan-
ceiro Nacional; e 
i) Conselho de Controle de Atividades Finan-
ceiras – COAF;
IV – exercício de cargo de diretor ou de pre-
sidente de empresa pública ou sociedade de 
economia mista federal; e
V – exercício dos cargos de Secretário de 
Estado ou do Distrito Federal, de cargos em 
comissão de nível equivalente ou superior ao 
de DAS-4 ou de dirigente máximo de entida-
de da administração pública no âmbito dos 
Estados, do Distrito Federal, de prefeitura de 
capital ou de município com mais de 500.000 
(quinhentos mil) habitantes.

Art. 260. O art. 67 da Lei nº 11.890, de 24 de 
dezembro de 2008 passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

Art. 67. Fica estruturado o Plano de Carreiras 
e Cargos da Comissão de Valores Mobiliários 
– CVM, abrangendo os titulares de cargos de 
provimento efetivo do Quadro de Pessoal da 
CVM, de que trata o art. 3º da Lei nº 6.385, 
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de 7 de dezembro de 1976, e a Lei nº 9.015, 
de 30 de março de 1995, composto pelas se-
guintes Carreiras: 
I – de nível superior:
a) carreira de Auditor Federal da CVM; e
II – de nível intermediário:
b) carreira de Técnico Federal da CVM.
§ 1º Os cargos a que se referem os incisos I 
e II do caput deste artigo são de provimento 
efetivo e regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990. 
§ 2º Estende-se, no que couber, o disposto 
nesta Lei aos proventos de aposentadoria e 
às pensões.

Art. 261. O art. 81 da Lei nº 11.890, de 24 de 
dezembro de 2008 passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

Art.81. Os titulares dos cargos integrantes da 
Carreira a que se refere o inciso I e II do caput 
do art. 67 desta Lei passam a ser remunerados 
exclusivamente por subsídio, fixado em parcela 
única, vedado o acréscimo de qualquer gra-
tificação, adicional, abono, prêmio, verba de 
representação ou outra espécie remuneratória.
Parágrafo único. Os valores do subsídio dos 
titulares dos cargos a que se refere o caput 
deste artigo são os fixados no Anexo XIV e 
Anexo V Tabela II (unicamente para efeitos fi-
nanceiros) desta Lei, com efeitos financeiros 
a partir das datas nele especificadas.

Art. 262. O art. 101 da Lei nº 11.890, de 24 de 
dezembro de 2008 passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

Art.101. Os integrantes da Carreira de Auditor 
Federal da CVM somente poderão ser cedi-
dos ou ter exercício fora do respectivo órgão 
de lotação nas seguintes situações:
I – requisições previstas em lei para órgãos e 
entidades da União; 
II – cessões para o exercício de cargo de Natu-
reza Especial ou cargos em comissão de nível 
igual ou superior a DAS-4 do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores, ou equivalentes, 
em outros órgãos da União, em autarquias ou 
em fundações públicas federais; 
III – cessão para o exercício de cargos em 
comissão nos seguintes órgãos do Ministério 
da Fazenda: 
a) Gabinete do Ministro de Estado; 
b) Secretaria-Executiva; 
c) Secretaria de Política Econômica; 

d) Secretaria de Acompanhamento Econômico; 
e) Secretaria de Assuntos Internacionais;
f) Secretaria do Tesouro Nacional;
g) Secretaria Extraordinária de Reformas Eco-
nômicas e Fiscais; 
h) Conselho de Recursos do Sistema Finan-
ceiro Nacional; e 
i) Conselho de Controle de Atividades Finan-
ceiras – COAF;
IV – exercício de cargo de diretor ou de pre-
sidente de empresa pública ou sociedade de 
economia mista federal; e
V – exercício dos cargos de Secretário de 
Estado ou do Distrito Federal, de cargos em 
comissão de nível equivalente ou superior ao 
de DAS-4 ou de dirigente máximo de entida-
de da administração pública no âmbito dos 
Estados, do Distrito Federal, de prefeitura de 
capital ou de município com mais de 500.000 
(quinhentos mil) habitantes.

Art. 263. O art. 19 da Lei nº 4.594, de 29 de de-
zembro de 1964 passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

Art.19. Nos casos de aceitação de propostas 
pela forma a que se refere a alínea “b” do artigo 
anterior, a importância habitualmente cobrada 
a título de comissão e calculada de acordo com 
a tarifa respectiva será recolhida 10% (dez por 
cento) à Superintendência de Seguros Priva-
dos – SUSEP e 90% (noventa por cento) ao 
Fundo de Desenvolvimento Educacional do 
Seguro, administrado pela Fundação Escola 
Nacional de Seguros (FUNENSEG), que se 
destinará à criação e manutenção de: 

Art. 264. O parágrafo único do art. 78 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997 passa a vigorar com 
as seguintes alterações:

Parágrafo único. Do percentual de dez por cento 
do total dos valores arrecadados destinados à Previdên-
cia Social, do Prêmio do Seguro Obrigatório de Danos 
Pessoais causados por Veículos Automotores de Via 
Terrestre – DPVAT, de que trata a Lei nº 6.194, de 19 
de dezembro de 1974, 90% (noventa por cento) serão 
repassados mensalmente ao Coordenador do Sistema 
Nacional de Trânsito para aplicação exclusiva em pro-
gramas de que trata este artigo e 10% (dez por cento) 
à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.

Art. 265. Para a primeira Diretoria da Comissão de 
Valores Mobiliários – CVM e da Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP, após a entrada em vigor 
desta Lei Complementar, os mandatos serão definidos 
da seguinte forma:
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a) 2 (dois) Diretores com mandato de 2 (dois) 
anos;
b) 2 (dois) Diretores com mandato de 3 (três) 
anos; e
c) 2 (dois) Diretores com mandato de 4 (qua-
tro) anos.

Art. 266. Permanecem em vigor a Lei nº 6.385, 
de 7 de dezembro de 1976, que criou a Comissão de 
Valores Mobiliários e a Lei nº 12.154, de 23 de Dezem-
bro de 2009, que criou a Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar – Previc, exceto os dis-
positivos revogados por esta Lei e demais disposições 
que a contrariem. 

Art. 267. Ficam revogadas as competências do 
Conselho Monetário Nacional, do Conselho Nacional 
de Seguros Privados e do Conselho Nacional de Pre-
vidência Complementar atribuídas pelas normas em 
vigor nesta data e pelos institutos revogados por esta 
Lei complementar, com relação ao mercado financeiro, 
mercado de capitais, mercado de seguros, mercado 
de capitalização, mercado de previdência comple-
mentar aberta e previdência complementar fechada, 
transferindo-se suas competências e atribuições res-
pectivamente ao Banco Central do Brasil, Comissão 
de Valores Mobiliários, Superintendência de Seguros 
Privados e Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar.

Art. 266. Ficam revogadas a Lei Complementar 
nº 130, de 17 de abril de 2009, a Lei nº 4.131, de 3 de 
setembro de 1962, a Lei nº 4.595, de 31 de dezem-
bro de 1964, a Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, 
o art. 11 da Lei nº 5.143, de 20 de outubro de 1966, o 
artigo 56 da Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, o 
art. 3º, o § 2º do art. 6º e o inciso I do art. 7º da Lei nº 
6.385, de 7 de dezembro de 1976, os arts. 6º, 8º, 9º, 
10, 11, 65, 72 e 81 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 
1995, os arts. 13, 14, 15, 16 e 61 Lei nº 12.154, de 23 
de Dezembro de 2009, o Decreto-Lei nº 9.025, 27 de 
fevereiro de 1946, os arts.1º ao 128 do Decreto-Lei 73, 
de 21 de novembro de 1966, o Decreto-Lei nº 261, de 
28 de fevereiro de 1967,o Decreto nº 23.258, de 19 de 
outubro de 1933 e demais disposições que contrariem 
esta lei complementar.

Art. 267. Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

O art. 192 da Constituição Federal trata do Sis-
tema Financeiro Nacional (SFN) de forma genérica, 
definindo seus objetivos primordiais: promover o desen-
volvimento equilibrado do País e servir aos interesses 
da coletividade, e solicita sua regulação por meio de 
leis complementares.

Passadas quase três décadas da promulgação 
de nossa Constituição, em 1988, as leis complemen-
tares que regulariam o SFN nunca foram votadas e a 
base legal para o funcionamento do sistema financeiro 
brasileiro ainda são as leis, editadas entre as déca-
das de 60 e década de 80, que o regulavam antes da 
Constituição Federal.

Com o objetivo de atualizar o arcabouço legal 
relativo ao SFN e cumprir a obrigação de regular im-
posta por nossa Constituição propomos esse ambicio-
so projeto de lei complementar para tratar do sistema 
financeiro em seu sentido amplo, englobando o mer-
cado de crédito, o mercado de capitais, o mercado de 
previdência privada e o mercado de seguros.

Assim, propomos a criação do Conselho Nacional 
de Política Econômica Financeira (CNPEF), que será 
composto por 13 membros, incluídos o Ministro da Fa-
zenda, o Presidente do Banco Central, o Presidente da 
Superintendência de Seguros Privados, o Presidente 
da Comissão de Valores Mobiliários e o Superinten-
dente da Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar, além de representantes dos usuários 
do sistema financeiro e dos setores financeiro, rural, 
industrial e de serviços.

A composição proposta do CNPEF objetiva ga-
rantir a coordenação entre os órgãos supervisores do 
sistema financeiro nacional em seu sentido amplo, bem 
como a participação de setores da sociedade que são 
diretamente afetados pelas decisões relativas à regu-
lação do sistema financeiro.

Estarão entre os objetivos da regulação do 
CNPEF a solidez e eficiência do sistema financeiro; o 
equilíbrio do balanço de pagamento; o aperfeiçoamento 
das instituições e dos instrumentos financeiros, com 
vistas à maior eficiência do sistema de pagamentos 
e de mobilização de recursos; a manutenção da liqui-
dez e solvência das instituições integrantes do sistema 
financeiro; e a coordenação das políticas monetária, 
cambial, creditícia e fiscal.

Em relação aos objetivos da regulação do CNPEF, 
a maior inovação está no papel de coordenação entre 
as políticas monetária, creditícia e fiscal, o que visa 
evitar os problemas de coordenação da política eco-
nômica característicos da história da economia brasi-
leira e que terminam por impor custos altos tanto para 
o controle da inflação quanto para a boa gestão fiscal.

Foram mantidas como instituições reguladoras e 
supervisoras do sistema financeiro, o Banco Central 
do Brasil (BACEN), a Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), a Superintendência de Seguros Privados (SU-
SEP) e a Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (SNPC).
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As instituições reguladoras e supervisoras do 
sistema financeiro serão administradas por diretorias 
colegiadas ou comissões compostas por, no mínimo, 
cinco (5) membros nomeados pelo Presidente da Re-
pública, após aprovação do Senado Federal, na forma 
dos arts. 52 e 84 da Constituição da República Fede-
rativa do Brasil de 1988, com mandatos não menores 
que quatro (4) anos. A possível demissão de membros 
das diretorias das instituições supervisoras deverá ser 
justificado e aprovado pelo Senado Federal. Dessa 
forma, objetivamos garantir a autonomia das institui-
ções supervisoras, em relação a pressões políticas, 
no exercício de suas importantes funções.

O Banco Central do Brasil terá como missão as-
segurar a estabilidade do poder de compra da moeda 
e um sistema financeiro sólido, eficiente e livre de prá-
ticas ou produtos abusivos ou enganosos, de forma a 
estimular a promoção do desenvolvimento sustentável 
das diversas regiões do País, o emprego e a distribui-
ção de renda, devendo para isso executar a política 
monetária e a política cambial e regular, supervisionar 
e fiscalizar o sistema financeiro nacional, dentro de sua 
competência, de forma coordenada com as demais 
instituições reguladoras e supervisoras, cumprindo e 
fazendo cumprir as disposições que lhe são atribuídas 
pela legislação em vigor observando, ainda, os prin-
cípios e diretrizes aprovados pelo Conselho Nacional 
de Política Econômica e Financeira. 

As principais atribuições do BACEN foram man-
tidas, mas acrescentamos a definição de regulamen-
tação específica e diferenciada acerca da constituição 
e atuação de instituições financeiras que operam com 
microfinanças, bem como a defesa do consumidor de 
serviços financeiros, em sua área de atuação.

O BACEN é autorizado a cobrar a cobrar taxa de 
fiscalização, que será uma de suas fontes de receita. 
Atualmente, os custos da instituição são bancados por 
toda a sociedade por meio dos impostos, com a taxa 
de fiscalização, pelo menos parte, será arcado pelas 
instituições supervisionadas.

O Banco Central, como executor das políticas 
monetária e cambial deverá encaminhar relatórios 
periódicos de suas atividades ao Senado Federal, à 
Câmara dos Deputados e ao Conselho Nacional de Po-
lítica Econômica e Financeira. Esse é um mecanismo 
de prestação de contas da instituição para a sociedade.

A Superintendência de Seguros Privados (SU-
SEP) é mantida como responsável pela regulação, 
supervisão e fiscalização dos mercados de seguros, 
resseguros, capitalização e previdência complementar 
aberta. A autarquia será administrada por uma diretoria 
colegiada composta por um Presidente e 6 (seis) Dire-
tores, nomeados pelo Presidente da República, depois 

de aprovados pelo Senado Federal, na forma dos arts. 
52 e 84 da Constituição Federal, dentre cidadãos bra-
sileiros de ilibada reputação e elevado conhecimento 
no campo de especialidade dos cargos para os quais 
foram indicados.

Instituímos o Fundo de Estabilidade do Seguro 
Rural, com a finalidade garantir a estabilidade das 
operações de seguro rural e atender à cobertura su-
plementar dos riscos de catástrofe, sendo constituído 
dos excedentes do máximo admissível tecnicamente 
como lucro nas operações de seguros de crédito ru-
ral, seus resseguros e suas retrocessões, segundo os 
limites fixados pela SUSEP. Esse Fundo será extinto 
a partir da criação do Fundo previsto no art. 1º da Lei 
Complementar nº 137, de 26 de agosto de 2010.

A Comissão de Valores Mobiliários, responsável 
pela regulação, supervisão e fiscalização do merca-
do de capitais, será administrada por uma diretoria 
composta de por 1 (um) Presidente e por 6 (seis) Di-
retores, todos nomeados pelo Presidente da Repúbli-
ca, que deverão ser escolhidos entre funcionários da 
autarquia e indicados pelas principais associações de 
instituições do mercado de capitais. Os membros da 
diretoria terão mandato fixo e só poderão ser demiti-
dos após processo administrativo.

As instituições que atuam no sistema financeiro 
nacional foram classificadas conforme sua forma de 
constituição, os tipos de produtos e serviços que ofe-
recem e o público aos quais seus produtos e serviços 
são oferecidos. Entre os tipos de instituições opera-
doras do sistema financeiro estão bancos múltiplos, 
bancos comerciais, caixas econômicas, cooperativas 
de crédito, bancos de desenvolvimento, sociedades de 
crédito imobiliário, administradoras de consórcios, bol-
sas de valores, sociedades seguradoras, dentre outras.

As instituições operadoras do sistema financeiro 
sob controle dos governos federal, estadual ou muni-
cipal estarão sujeitas as mesmas normas e restrições 
impostas às instituições privadas.

Foi criada a figura das cooperativas de seguros, 
que se destinam a prover a prestação de serviços se-
curitários a seus cooperados. Elas estarão sujeitas a 
legislação referente às cooperativas como também às 
normas da SUSEP.

É instituído o Sistema de Garantia de Depósi-
tos e Aplicações (SGDA) em instituições financeiras, 
incluídas as cooperativas de crédito, cujo objetivo é 
a proteção da economia popular contra os riscos de 
prejuízos associados à intervenção, liquidação ou in-
solvência de instituição financeira.

O principal operador do SGDA será o Fundo de 
Garantia de Depósitos (FGD), ao qual as instituições 
financeiras deverão obrigatoriamente aderir, e que 
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terá como principal fonte de receitas contribuição das 
próprias instituições financeiras. 

O FGD poderá conceder empréstimos de recu-
peração financeira, bem como financiamentos para a 
mudança de controle acionário de instituições filiadas, 
que avaliarão estas alternativas comparativamente à 
hipótese de inadimplência e consequente ressarcimento 
de depositantes da instituição em questão. Assim, além 
de garantir parcialmente os depósitos junto às institui-
ções financeiras, protegendo a poupança popular, o 
FGD terá participação ativa em operações de socorro 
a instituições financeiras em dificuldades, o que fará 
com que essas operações sejam realizadas, basica-
mente, com recursos proporcionados pelas próprias 
instituições operadoras do sistema financeiro.

São previstas as sanções para o descumprimento 
das disposições legais e infralegais relativas ao sistema 
financeiro, que incluem multas, inabilitação para o exercício 
de cargos em instituições financeiras, cassação da auto-
rização de funcionamento da instituição, como também 
penas de detenção e reclusão na forma do código penal.

Assim, propomos a regulamentação do art. 192 
da Constituição Federal considerando a crescente in-
teração entre as instituições do mercado do crédito, de 
capitais, previdência privada e seguros e atualizando e 
consolidando a legislação atual, de forma a incorporar 
as inovações ocorridas no setor financeiro como tam-
bém a evolução da teoria econômica acerca do mer-
cado financeiro, nas últimas três décadas.

Assim, esperamos o apoio dos nobres pares para 
o relevante objetivo de atualizar a legislação relativa ao 
sistema financeiro de forma a aumentar a transparên-
cia e a eficiência desse importante setor da economia.

Sala das Sessões, – Senador Gim.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Emendas Constitucionais
Emendas Constitucionais de Revisão

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS

Atos decorrentes do disposto no § 3º do art. 5º

ÍNDICE TEMÁTICO

Texto compilado

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Fe-
deral:

I – processar e julgar o Presidente e o Vice-Pre-
sidente da República nos crimes de responsabilidade 

e os Ministros de Estado nos crimes da mesma natu-
reza conexos com aqueles;

I – processar e julgar o Presidente e o Vice-Pre-
sidente da República nos crimes de responsabilidade, 
bem como os Ministros de Estado e os Comandantes 
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes 
da mesma natureza conexos com aqueles;(Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 02/09/99)

II – processar e julgar os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e 
o Advogado-Geral da União nos crimes de responsa-
bilidade;

II processar e julgar os Ministros do Supremo Tri-
bunal Federal, os membros do Conselho Nacional de 
Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o 
Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da 
União nos crimes de responsabilidade;(Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

III – aprovar previamente, por voto secreto, após 
argüição pública, a escolha de:

a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta 
Constituição;

b) Ministros do Tribunal de Contas da União in-
dicados pelo Presidente da República;

c) Governador de Território;
d) Presidente e diretores do banco central;
e) Procurador-Geral da República;
f) titulares de outros cargos que a lei determinar;
IV – aprovar previamente, por voto secreto, após 

argüição em sessão secreta, a escolha dos chefes de 
missão diplomática de caráter permanente;

V – autorizar operações externas de natureza fi-
nanceira, de interesse da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal, dos Territórios e dos Municípios;

VI – fixar, por proposta do Presidente da Repú-
blica, limites globais para o montante da dívida con-
solidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios;

VII – dispor sobre limites globais e condições para 
as operações de crédito externo e interno da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de 
suas autarquias e demais entidades controladas pelo 
Poder Público federal;

VIII – dispor sobre limites e condições para a con-
cessão de garantia da União em operações de crédito 
externo e interno;

IX – estabelecer limites globais e condições para 
o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios;

X – suspender a execução, no todo ou em parte, 
de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva 
do Supremo Tribunal Federal;
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XI – aprovar, por maioria absoluta e por voto se-
creto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da 
República antes do término de seu mandato;

XII – elaborar seu regimento interno;
XIII – dispor sobre sua organização, funciona-

mento, polícia, criação, transformação ou extinção dos 
cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação 
da respectiva remuneração, observados os parâme-
tros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

XIII – dispor sobre sua organização, funciona-
mento, polícia, criação, transformação ou extinção dos 
cargos, empregos e funções de seus serviços, e a ini-
ciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, 
observados os parâmetros estabelecidos na lei de di-
retrizes orçamentárias; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)

XIV – eleger membros do Conselho da Repúbli-
ca, nos termos do art. 89, VII.

XV – avaliar periodicamente a funcionalidade do 
Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus 
componentes, e o desempenho das administrações tri-
butárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e 
dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 42, de 19.12.2003)

Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 
I e II, funcionará como Presidente o do Supremo Tribu-
nal Federal, limitando-se a condenação, que somente 
será proferida por dois terços dos votos do Senado 
Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito 
anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo 
das demais sanções judiciais cabíveis.

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente 
da República:

I – nomear e exonerar os Ministros de Estado;
II – exercer, com o auxílio dos Ministros de Esta-

do, a direção superior da administração federal;
III – iniciar o processo legislativo, na forma e nos 

casos previstos nesta Constituição;
IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, 

bem como expedir decretos e regulamentos para sua 
fiel execução;

V – vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
VI – dispor, mediante decreto, sobre:(Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
a) organização e funcionamento da administração 

federal, quando não implicar aumento de despesa nem 
criação ou extinção de órgãos públicos; (Incluída pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

b) extinção de funções ou cargos públicos, quan-
do vagos;(Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, 
de 2001)

VII – manter relações com Estados estrangeiros 
e acreditar seus representantes diplomáticos;

VIII – celebrar tratados, convenções e atos inter-
nacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;

IX – decretar o estado de defesa e o estado de 
sítio;

X – decretar e executar a intervenção federal;
XI – remeter mensagem e plano de governo ao 

Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão 
legislativa, expondo a situação do País e solicitando 
as providências que julgar necessárias;

XII – conceder indulto e comutar penas, com au-
diência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;

XIII – exercer o comando supremo das Forças 
Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-
-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são 
privativos; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 23, de 02/09/99)

XIV – nomear, após aprovação pelo Senado Fe-
deral, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos 
Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, 
o Procurador-Geral da República, o presidente e os 
diretores do banco central e outros servidores, quando 
determinado em lei;

XV – nomear, observado o disposto no art. 73, 
os Ministros do Tribunal de Contas da União;

XVI – nomear os magistrados, nos casos previs-
tos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União;

XVII – nomear membros do Conselho da Repú-
blica, nos termos do art. 89, VII;

XVIII – convocar e presidir o Conselho da Repú-
blica e o Conselho de Defesa Nacional;

XIX – declarar guerra, no caso de agressão es-
trangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou re-
ferendado por ele, quando ocorrida no intervalo das 
sessões legislativas, e, nas mesmas condições, de-
cretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;

XX – celebrar a paz, autorizado ou com o refe-
rendo do Congresso Nacional;

XXI – conferir condecorações e distinções ho-
noríficas;

XXII – permitir, nos casos previstos em lei com-
plementar, que forças estrangeiras transitem pelo ter-
ritório nacional ou nele permaneçam temporariamente;

XXIII – enviar ao Congresso Nacional o plano 
plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentá-
rias e as propostas de orçamento previstos nesta 
Constituição;

XXIV – prestar, anualmente, ao Congresso Nacio-
nal, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão 
legislativa, as contas referentes ao exercício anterior;

XXV – prover e extinguir os cargos públicos fe-
derais, na forma da lei;
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XXVI – editar medidas provisórias com força de 
lei, nos termos do art. 62;

XXVII – exercer outras atribuições previstas nes-
ta Constituição.

Parágrafo único. O Presidente da República po-
derá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 
VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, 
ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-
-Geral da União, que observarão os limites traçados 
nas respectivas delegações.

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estrutu-
rado de forma a promover o desenvolvimento equili-
brado do País e a servir aos interesses da coletivida-
de, será regulado em lei complementar, que disporá, 
inclusive, sobre: 

 I – a autorização para o funcionamento das insti-
tuições financeiras, assegurado às instituições bancá-
rias oficiais e privadas acesso a todos os instrumentos 
do mercado financeiro bancário, sendo vedada a essas 
instituições a participação em atividades não previstas 
na autorização de que trata este inciso; 

 II – autorização e funcionamento dos estabele-
cimentos de seguro, previdência e capitalização, bem 
como do órgão oficial fiscalizador e do órgão oficial 
ressegurador; 

 II – autorização e funcionamento dos estabele-
cimentos de seguro, resseguro, previdência e capitali-
zação, bem como do órgão oficial fiscalizador. (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 13, de 1996) 

 III – as condições para a participação do capi-
tal estrangeiro nas instituições a que se referem os 
incisos anteriores, tendo em vista, especialmente os 
interesses nacionais;

a) os interesses nacionais; 
b) os acordos internacionais.
 IV – a organização, o funcionamento e as atribui-

ções do banco central e demais instituições financeiras 
públicas e privadas; 

 V – os requisitos para a designação de mem-
bros da diretoria do banco central e demais institui-
ções financeiras, bem como seus impedimentos após 
o exercício do cargo;

 VI – a criação de fundo ou seguro, com o objetivo 
de proteger a economia popular, garantindo créditos, 
aplicações e depósitos até determinado valor, vedada 
a participação de recursos da União; 

 VII – os critérios restritivos da transferência de 
poupança de regiões com renda inferior à média na-
cional para outras de maior desenvolvimento; 

 VIII – o funcionamento das cooperativas de cré-
dito e os requisitos para que possam ter condições de 
operacionalidade e estruturação próprias das institui-
ções financeiras. 

 § 1º – A autorização a que se referem os incisos 
I e II será inegociável e intransferível, permitida a trans-
missão do controle da pessoa jurídica titular, e concedida 
sem ônus, na forma da lei do sistema financeiro nacional, 
a pessoa jurídica cujos diretores tenham capacidade 
técnica e reputação ilibada, e que comprove capacidade 
econômica compatível com o empreendimento. 

 § 2º – Os recursos financeiros relativos a progra-
mas e projetos de caráter regional, de responsabilida-
de da União, serão depositados em suas instituições 
regionais de crédito e por elas aplicados.

 § 3º – As taxas de juros reais, nelas incluídas 
comissões e quaisquer outras remunerações direta 
ou indiretamente referidas à concessão de crédito, 
não poderão ser superiores a doze por cento ao ano; 
a cobrança acima deste limite será conceituada como 
crime de usura, punido, em todas as suas modalida-
des, nos termos que a lei determinar.

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estrutura-
do de forma a promover o desenvolvimento equilibrado 
do País e a servir aos interesses da coletividade, em 
todas as partes que o compõem, abrangendo as co-
operativas de crédito, será regulado por leis comple-
mentares que disporão, inclusive, sobre a participação 
do capital estrangeiro nas instituições que o integram. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 
2003) (Vide Lei nº 8.392, de 1991)

I – (Revogado). (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 40, de 2003)

II – (Revogado). (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 40, de 2003)

III – (Revogado) (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 40, de 2003)

a) (Revogado) (Redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 40, de 2003)

b) (Revogado) (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 40, de 2003)

IV – (Revogado) (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 40, de 2003)

V -(Revogado) (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 40, de 2003)

VI – (Revogado) (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 40, de 2003)

VII – (Revogado) (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 40, de 2003)

VIII – (Revogado) (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 40, de 2003)

§ 1°– (Revogado) (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 40, de 2003)

§ 2°– (Revogado) (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 40, de 2003)

§ 3°– (Revogado) (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 40, de 2003)
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....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 109, 
 DE 29 DE MAIO DE 2001

Mensagem de veto nº 494
Vide Decreto nº 7.123, de 2010

Dispõe sobre o Regime de Previdência Com-
plementar e dá outras providências.

....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 126, 
DE 15 DE JANEIRO DE 2007

Mensagem de veto

Dispõe sobre a política de resseguro, retro-
cessão e sua intermediação, as operações 
de co-seguro, as contratações de seguro no 
exterior e as operações em moeda estrangeira 
do setor securitário; altera o Decreto-Lei no 73, 
de 21 de novembro de 1966, e a Lei no 8.031, de 
12 de abril de 1990; e dá outras providências.

....................................................................................

LEI Nº 12.154, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009

Mensagem de veto
Regulamento

Cria a Superintendência Nacional de Previ-
dência Complementar – PREVIC e dispõe 
sobre o seu pessoal; inclui a Câmara de 
Recursos da Previdência Complementar na 
estrutura básica do Ministério da Previdên-
cia Social; altera disposições referentes a 
auditores-fiscais da Receita Federal do Bra-
sil; altera as Leis nos 11.457, de 16 de março 
de 2007, e 10.683, de 28 de maio de 2003; e 
dá outras providências.

Art. 13. O Conselho de Gestão da Previdência 
Complementar, órgão da estrutura básica do Ministério 
da Previdência Social, passa a denominar-se Conselho 
Nacional de Previdência Complementar, que exercerá 
a função de órgão regulador do regime de previdência 
complementar operado pelas entidades fechadas de 
previdência complementar.

Art. 14. O Conselho Nacional de Previdência 
Complementar contará com 8 (oito) integrantes, com 
direito a voto e mandato de 2 (dois) anos, permitida 
uma recondução, sendo:

I – 5 (cinco) representantes do poder público; e
II – 3 (três) indicados, respectivamente:
a) pelas entidades fechadas de previdência com-

plementar;
b) pelos patrocinadores e instituidores; e
c) pelos participantes e assistidos.

Art. 15. Fica criada, no âmbito do Ministério da 
Previdência Social, a Câmara de Recursos da Previdên-
cia Complementar, instância recursal e de julgamento 
das decisões de que tratam os incisos III e IV do art. 
7o, cujo pronunciamento encerra a instância adminis-
trativa, devendo ser tal decisão e votos publicados no 
Diário Oficial da União, com segredo da identidade dos 
autuados ou investigados, quando necessário.

Art. 16. As regras de organização e funcionamento 
do Conselho Nacional de Previdência Complementar e 
da Câmara de Recursos da Previdência Complementar 
serão definidas em regulamento.

Art. 61. O inciso XVIII do art. 29 da Lei no 10.683, 
de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 29.................................................................
....................................................................................

XVIII – do Ministério da Previdência Social o 
Conselho Nacional de Previdência Social, o Conse-
lho de Recursos da Previdência Social, o Conselho 
Nacional de Previdência Complementar, a Câmara 
de Recursos da Previdência Complementar e até 2 
(duas) Secretarias;

...................................................................” (NR)
....................................................................................

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Texto compilado
Mensagem de veto
Regulamento
Regulamento
Regulamento
Vigência
Vide Decreto nº 2.181, de 1997

Dispõe sobre a proteção do consumidor e 
dá outras providências.

....................................................................................

LEI Nº 4.594, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1964

Regula a profissão de corretor de seguros.

Art . 19. Nos casos de aceitação de propostas pela 
forma a que se refere a alínea “b” do artigo anterior, a 
importância habitualmente cobrada a título de comissão, 
calculada de acôrdo com a tarifa respectiva, reverterá 
para a criação de escolas profissionais (VETADO) e 
criação de um “Fundo de Prevenção contra incêndios”. 

 § 1º As emprêsas de seguros escriturarão essa im-
portância em livro devidamente autenticado pelo Depar-
tamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização.

 Art. 19. Nos casos de aceitação de propostas pela 
forma a que se refere a alínea “b” do artigo anterior, a im-
portância habitualmente cobrada a título de comissão e 
calculada de acordo com a tarifa respectiva será recolhida 
ao Fundo de Desenvolvimento Educacional do Seguro, 
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administrado pela Fundação Escola Nacional de Seguros 
(FUNENSEG), que se destinará à criação e manutenção 
de: (Redação dada pela Lei nº 6.317, de 1975)

 a) escolas e cursos de formação e aperfeiçoa-
mento profissional de corretores de seguros e prepos-
tos; (Incluída pela Lei nº 6.317, de 1975)

 b) bibliotecas especializadas. (Incluída pela Lei 
nº 6.317, de 1975)

 § 1º As empresas de seguros escriturarão essa 
importância em livro devidamente autenticado pela 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e 
recolherão diretamente à FUNENSEG as importân-
cias arrecadadas, no prazo de 30 (trinta) dias de seu 
efetivo recebimento, cabendo à SUSEP fiscalizar a 
regularidade de tais créditos. (Redação dada pela Lei 
nº 6.317, de 1975)

§ 2º A criação e funcionamento dessas instituições 
ficarão a cargo do Instituto de Resseguros do Brasil, 
que arrecadará essas importâncias diretamente das 
entidades seguradoras.
....................................................................................

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Mensagem de veto
Texto compilado
(Vide Lei nº 12.619. de 2012)

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 78. Os Ministérios da Saúde, da Educação e 
do Desporto, do Trabalho, dos Transportes e da Jus-
tiça, por intermédio do CONTRAN, desenvolverão e 
implementarão programas destinados à prevenção 
de acidentes.

 Parágrafo único. O percentual de dez por cento 
do total dos valores arrecadados destinados à Previdên-
cia Social, do Prêmio do Seguro Obrigatório de Danos 
Pessoais causados por Veículos Automotores de Via 
Terrestre – DPVAT, de que trata a Lei nº 6.194, de 19 de 
dezembro de 1974, serão repassados mensalmente ao 
Coordenador do Sistema Nacional de Trânsito para apli-
cação exclusiva em programas de que trata este artigo.
....................................................................................

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

ÍNDICE
Vigência
Texto compilado
Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro
Vide Lei nº 12.441, de 2011

Institui o Código Civil.

Art. 1.433. O credor pignoratício tem direito:
I – à posse da coisa empenhada;

II – à retenção dela, até que o indenizem das 
despesas devidamente justificadas, que tiver feito, não 
sendo ocasionadas por culpa sua;

III – ao ressarcimento do prejuízo que houver 
sofrido por vício da coisa empenhada;

IV – a promover a execução judicial, ou a venda 
amigável, se lhe permitir expressamente o contrato, ou 
lhe autorizar o devedor mediante procuração;

V – a apropriar-se dos frutos da coisa empenha-
da que se encontra em seu poder;

VI – a promover a venda antecipada, mediante 
prévia autorização judicial, sempre que haja receio 
fundado de que a coisa empenhada se perca ou de-
teriore, devendo o preço ser depositado. O dono da 
coisa empenhada pode impedir a venda antecipada, 
substituindo-a, ou oferecendo outra garantia real idônea.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 137, 
DE 26 DE AGOSTO DE 2010

Mensagem de veto

Autoriza a participação da União em fundo 
destinado à cobertura suplementar dos ris-
cos do seguro rural; altera dispositivos da 
Lei no 10.823, de 19 de dezembro de 2003, da 
Lei Complementar no 126, de 15 de janeiro 
de 2007, do Decreto-Lei no 73, de 21 de no-
vembro de 1966, do Decreto-Lei no 261, de 
28 de fevereiro de 1967, e da Lei no 4.594, 
de 29 de dezembro de 1964; revoga dispo-
sitivos da Lei no 8.171, de 17 de janeiro de 
1991, da Lei no 10.823, de 19 de dezembro 
de 2003, e do Decreto-Lei no 73, de 21 de no-
vembro de 1966; e dá outras providências.

Art. 1o É a União autorizada a participar, na con-
dição de cotista, de fundo que tenha por único objetivo 
a cobertura suplementar dos riscos do seguro rural nas 
modalidades agrícola, pecuária, aquícola e florestal, 
que passa, nesta Lei Complementar, a ser denomina-
do, simplesmente, Fundo. 

§ 1o A integralização de cotas pela União será 
autorizada por decreto e poderá ser realizada a critério 
do Ministro de Estado da Fazenda: 

I – em moeda corrente, até o limite definido na 
lei orçamentária; 

II – em títulos públicos, até o limite de R$ 
4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), a ser in-
tegralizados nas seguintes condições: 

a) até R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) 
por ocasião da adesão da União ao Fundo; e 

 b) (VETADO) 
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§ 2o A representação da União na assembleia de 
cotistas observará os termos do inciso V do art. 10 do 
Decreto-Lei no 147, de 3 de fevereiro de 1967. 

§ 3o O Fundo não contará com garantia ou aval do 
poder público e responderá por suas obrigações até o 
limite dos bens e direitos integrantes de seu patrimônio. 

§ 4o O disposto no § 3o não obstará a União de 
adquirir novas cotas do Fundo, seja para recompor pa-
trimônio eventualmente consumido no cumprimento de 
obrigações próprias do Fundo, seja para atender me-
tas da política de expansão do seguro rural ou outros 
objetivos à discrição do Poder Executivo. 
....................................................................................

LEI Nº 6.385, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1976

Texto Atualizado

Dispõe sobre o mercado de valores mobi-
liários e cria a Comissão de Valores Mobi-
liários.

Art 3º Compete ao Conselho Monetário Nacional:
I – definir a política a ser observada na organização 

e no funcionamento do mercado de valores mobiliários;
II – regular a utilização do crédito nesse mercado;
III – fixar, a orientação geral a ser observada 

pela Comissão de Valores Mobiliários no exercício de 
suas atribuições;

IV – definir as atividades da Comissão de Valores 
Mobiliários que devem ser exercidas em coordenação 
com o Banco Central do Brasil.

Art 6º A Comissão de Valores Mobiliários será 
administrada por um presidente e quatro diretores, no-
meados pelo Presidente da República, dentre pessoas 
de ilibada reputação e reconhecida competência em 
matéria de mercado de capitais.

§ 2º O presidente da Comissão terá assento no 
Conselho Monetário Nacional, com direito a voto.

Art 7º A Comissão custeará as despesas neces-
sárias ao seu funcionamento com os recursos prove-
nientes de:

I – dotações das reservas monetárias a que se 
refere o Art. 12 da Lei nº 5.143, de 20 de outubro de 
1966, alterado pelo Decreto-lei nº 1.342, de 28 de 
agosto de 1974 que lhe forem atribuídas pelo Conse-
lho Monetário Nacional;
....................................................................................

LEI No 5.143, DE 20 DE OUTUBRO DE 1966

Vigência
(Vide Decreto nº 6.306, de 2007)

Institui o Impôsto sôbre Operações Finan-
ceiras, regula a respectiva cobrança, dis-
põe sôbre a aplicação das reservas mone-

tárias oriundas de sua receita, e dá outras 
providências.

Art. 5º São responsáveis pela cobrança do im-
pôsto e pelo seu recolhimento ao Banco Central do 
Brasil, ou a quem êste determinar, nos prazos fixados 
pelo Conselho Monetário Nacional: (Redação dada 
pelo Decreto-lei nº 914, de 1969)

 I – Nas operações de crédito, as instituições fi-
nanceiras a que se refere o artigo 17 da Lei nº 4.595, 
de 31 de dezembro de 1964; (Incluído pelo Decreto-lei 
nº 914, de 1969)

 II – Nas operações de seguro, o segurador ou 
as instituições financeiras a quem êste encarregar da 
cobrança dos prêmios. (Incluído pelo Decreto-lei nº 
914, de 1969)

 Art 9º As normas processuais da legislação do 
Impôsto sôbre Produtos Industrializados aplicar-se-ão 
às controvérsias que ocorram a respeito do imposto a 
que esta lei se refere. 

 Parágrafo único. O julgamento dos processos 
contraditórios caberá: 

 I – em primeira instância, ao órgão ou autoridade 
que o Conselho Monetário Nacional designar; 

 II – em segunda instância, ao Terceiro Conselho 
de Contribuintes.

 Art. 9º O Conselho Monetário Nacional baixará 
normas para execução do presente Decreto-lei, es-
tabelecendo inclusive o processo fiscal aplicável às 
controvérsias a respeito do impôsto.(Redação dada 
pelo Decreto-lei nº 914, de 1969)

 § 1º Enquanto não fôr expedida a regulamenta-
ção de que trata êste artigo, aplicar-se-ão as normas 
de processo fiscal relativas ao Impôsto sôbre Produ-
tos Industrializados. (Incluído pelo Decreto-lei nº 914, 
de 1969)

 § 2º O julgamento dos processos contraditórios 
caberá: (Incluído pelo Decreto-lei nº 914, de 1969)

 I – em primeira instância, ao órgão ou autoridade 
que o Conselho Monetário Nacional designar; (Incluído 
pelo Decreto-lei nº 914, de 1969)

 II – em segunda instância, ao Terceiro Conse-
lho de Contribuintes. (Incluído pelo Decreto-lei nº 914, 
de 1969)

Art 10. O Conselho Monetário nacional poderá 
desdobrar as hipóteses de incidência modificar ou eli-
minar as alíquotas e alterar as bases de cálculo do im-
pôsto, observado no caso de aumento, o limite máximo 
do dôbro daquela que resultar das normas desta lei.

Art 11. Do produto da arrecadação do imposto 
será destacada uma parcela, não superior a 2%, des-
tinada às despesas de custeio do Banco Central da 
República do Brasil na substituição da taxa de fiscali-
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zação referida no § 1º do artigo 16 da Lei nº 4.595, de 
31 de dezembro de 1964, que fica extinta.

Art 12. Deduzida a parcela de que trata o artigo 
anterior, a receita líquida do impôsto se destinará à 
formação de reservas monetárias, as quais serão apli-
cadas, pelo Banco Central da República do Brasil na 
intervenção dos mercados de câmbio e de títulos, na 
assistência a instituições financeiras, particularmente 
ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico 
e em outros fins, conforme estabelecer o Conselho 
Monetário Nacional.

 Art. 12. A receita líquida do imposto se destina-
rá à formação de reservas monetárias, as quais serão 
aplicadas pelo Banco Central do Brasil na intervenção 
nos mercados de câmbio e de títulos, na assistência a 
instituições financeiras, particularmente ao Banco Na-
cional do Desenvolvimento Econômico, e em outros fins, 
conforme estabelecer o Conselho Monetário Nacional. 
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.342, de 1974)

 § 1º Em casos excepcionais, visando a assegurar 
a normalidade dos mercados financeiro e de capitais 
ou a resguardar os legítimos interesses de depositan-
tes, investidores e demais credores acionistas e sócios 
minoritários, poderá o Conselho Monetário Nacional 
autorizar o Banco Central do Brasil a aplicar recursos 
das reservas monetárias: (Incluído pelo Decreto-lei nº 
1.342, de 1974)

 a) na recomposição do patrimônio de instituições 
financeiras e de sociedades integrantes do sistema 
de distribuição no mercado de capitais, referidas nos 
incisos I, III e IV do artigo 5º da Lei nº 4.728, de 14 
de julho de 1965, com o saneamento de seus ativos e 
passivos; (Incluída pelo Decreto-lei nº 1.342, de 1974)

 b) no pagamento total ou parcial do passivo de 
qualquer das instituições ou sociedades referidas na 
alínea precedente, mediante as competentes cessões 
e transferências dos correspondentes créditos, direitos 
e ações, a serem efetivadas pelos respectivos titulares 
ao Banco Central do Brasil, caso decretada a interven-
ção na instituição ou sociedade ou a sua liquidação 
extrajudicial, nos termos da legislação vigente.(Incluída 
pelo Decreto-lei nº 1.342, de 1974)

 § 2º Na hipótese da alínea a do parágrafo ante-
rior, poderá o Banco Central do Brasil deixar de decre-
tar a intervenção na instituição ou sociedade, ou a sua 
liquidação extrajudicial, se entender que as providên-
cias a serem adotadas possam conduzir à completa 
normalização da situação da empresa. (Incluído pelo 
Decreto-lei nº 1.342, de 1974)

Art 14. Os casos omissos nesta lei serão resol-
vidos pelo Conselho Monetário Nacional.

Art 16. A partir da data da publicação desta lei, 
o Ministro da Fazenda, por proposta do Conselho Mo-

netário Nacional poderá reduzir ou suprimir o Impôsto 
do Sêlo sôbre operações de câmbio. Vigência

Art 17. O Conselho Monetário Nacional poderá 
permitir que a assinatura no cheque seja impressa, 
por processo mecânico, atendidas as cautelas que 
estabelecer. Vigência
....................................................................................

LEI Nº 6.024, DE 13 DE MARÇO DE 1974

Dispõe sobre a intervenção e a liquidação 
extrajudicial de instituições financeiras, e 
dá outras providências.

 Art . 15. Decretar-se-á a liquidação extrajudicial 
da instituição financeira:

 I – ex officio :
 a) em razão de ocorrências que comprometam 

sua situação econômica ou financeira especialmente 
quando deixar de satisfazer, com pontualidade, seus 
compromissos ou quando se caracterizar qualquer 
dos motivos que autorizem a declararão de falência;

 b) quando a administração violar gravemente 
as normas legais e estatutárias que disciplinam a ati-
vidade da instituição bem como as determinações do 
Conselho Monetário Nacional ou do Banco Central do 
Brasil, no uso de suas atribuições legais;

 c) quando a instituição sofrer prejuízo que sujeite 
a risco anormal seus credores quirografários;

 d) quando, cassada a autorização para funcio-
nar, a instituição não iniciar, nos 90 (noventa) dias se-
guintes, sua liquidação ordinária, ou quando, iniciada 
esta, verificar o Banco Central do Brasil que a moro-
sidade de sua administração pode acarretar prejuízos 
para os credores;

 II – a requerimento dos administradores da ins-
tituição – se o respectivo estatuto social lhes conferir 
esta competência – ou por proposta do interventor, 
expostos circunstanciadamente os motivos justifica-
dores da medida.

 § 1º O Banco Central do Brasil decidirá sobre a 
gravidade dos fatos determinantes da liquidação ex-
trajudicial, considerando as repercussões deste sobre 
os interesses dos mercados financeiro e de capitais, e, 
poderá, em lugar da liquidação, efetuar a intervenção, 
se julgar esta medida suficiente para a normalização 
dos negócios da instituição e preservação daqueles 
interesses.

 § 2º O ato do Banco Central do Brasil, que de-
cretar a liquidação extrajudicial, indicará a data em que 
se tenha caracterizado o estado que a determinou, 
fixando o termo legal da liquidação que não poderá 
ser superior a 60 (sessenta) dias contados do primeiro 
protesto por falta de pagamento ou, na falta deste do 
ato que haja decretado a intervenção ou a liquidação.
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Art . 36. Os administradores das instituições fi-
nanceiras em intervenção, em liquidação extrajudicial 
ou em falência, ficarão com todos os seus bens indis-
poníveis não podendo, por qualquer forma, direta ou 
indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liqui-
dação final de suas responsabilidades.

 § 1º A indisponibilidade prevista neste artigo de-
corre do ato que decretar a intervenção, a extrajudicial 
ou a falência, atinge a todos aqueles que tenham es-
tado no exercício das funções nos doze meses ante-
riores ao mesmo ato.

 § 2º Por proposta do Banco Central do Brasil, 
aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, a indis-
ponibilidade prevista neste artigo poderá ser estendida:

 a) aos bens de gerentes, conselheiros fiscais e 
aos de todos aqueles que, até o limite da responsabiIi-
dade estimada de cada um, tenham concorrido, nos 
últimos doze meses, para a decretação da intervenção 
ou da liquidação extrajudicial,

 b) aos bens de pessoas que, nos últimos doze 
meses, os tenham a qualquer título, adquirido de ad-
ministradores da instituição, ou das pessoas referidas 
na alínea anterior desde que haja seguros elementos 
de convicção de que se trata de simulada transferência 
com o fim de evitar os efeitos desta Lei.

 § 3º Não se incluem nas disposições deste artigo 
os bens considerados inalienáveis ou impenhoráveís 
pela legislação em vigor.

 § 4º Não são igualmente atingidos pela indispo-
nibilidade os bens objeto de contrato de alienação, de 
promessa de compra e venda, de cessão de direito, 
desde que os respectivos instrumentos tenham sido 
levados ao competente registro público, anteriormen-
te à data da decretação da intervenção, da liquidação 
extrajudicial ou da falência.

Art . 56. Ao artigo 129, do Decreto-lei nº 2.627, 
de 26 de setembro de 1940, é acrescentado o seguinte 
parágrafo, além do que já lhe fora atendido pela Lei nº 
5.589, de 3 de junho de 1970:

“§ 3º O Conselho Monetário Nacional estabele-
cerá os critérios de padronização dos documentos de 
que trata os § 2º podendo ainda, autorizar o Banco 
Central do Brasil a prorrogar o prazo neste estabele-
cido determinado então, as condições a que estarão 
sujeitas as sociedades beneficiárias da prorrogação.”
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 1.342,  
DE 28 DE AGOSTO DE 1974.

Altera o artigo 12 da Lei nº 5.143, de 20 de 
outubro de 1966.

....................................................................................

LEI No 7.357, DE 2 DE SETEMBRO DE 1985

Mensagem de veto

Dispõe sobre o cheque e dá outras provi-
dências.

Art . 69 Fica ressalvada a competência do Con-
selho Monetário Nacional, nos termos e nos limites da 
legislação especifica, para expedir normas relativas à 
matéria bancária relacionada com o cheque.

Parágrafo único. É da competência do Conselho 
Monetário Nacional:

a) a determinação das normas a que devem 
obedecer as contas de depósito para que possam ser 
fornecidos os talões de cheques aos depositantes;

b) a determinação das conseqüências do uso in-
devido do cheque, relativamente à conta do depositante;

c) a disciplina das relações entre o sacado e o 
opoente, na hipótese do art. 36 desta Lei.
....................................................................................

LEI No 7.492, DE 16 DE JUNHO DE 1986

Mensagem de veto

Define os crimes contra o sistema finan-
ceiro nacional, e dá outras providências.

Art. 26. A ação penal, nos crimes previstos nes-
ta lei, será promovida pelo Ministério Público Federal, 
perante a Justiça Federal.

 Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no 
art. 268 do Código de Processo Penal, aprovado pelo 
Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, será 
admitida a assistência da Comissão de Valores Mobi-
liários – CVM, quando o crime tiver sido praticado no 
âmbito de atividade sujeita à disciplina e à fiscalização 
dessa Autarquia, e do Banco Central do Brasil quando, 
fora daquela hipótese, houver sido cometido na órbi-
ta de atividade sujeita à sua disciplina e fiscalização.
....................................................................................

LEI Nº 9.069, DE 29 DE JUNHO DE 1995

Conversão da MPv nº 1.027, de 1995
Regulamento

Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Mo-
netário Nacional, estabelece as regras e 
condições de emissão do REAL e os crité-
rios para conversão das obrigações para o 
REAL, e dá outras providências.

Art. 3º O Banco Central do Brasil emitirá o REAL 
mediante a prévia vinculação de reservas internacio-
nais em valor equivalente, observado o disposto no 
art. 4º desta Lei.

 § 1º As reservas internacionais passíveis de 
utilização para composição do lastro para emissão 
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do REAL são os ativos de liquidez internacional de-
nominados ou conversíveis em dólares dos Estados 
Unidos da América.

 § 2º A paridade a ser obedecida, para fins da 
equivalência a que se refere o caput deste artigo, será 
de um dólar dos Estados Unidos da América para cada 
REAL emitido.

 § 3º Os rendimentos resultantes das aplicações 
das reservas vinculadas não se incorporarão a estas, 
sendo incorporadas às reservas não vinculadas admi-
nistradas pelo Banco Central do Brasil.

 § 4º O Conselho Monetário Nacional, segundo 
critérios aprovados pelo Presidente da República:

 I – regulamentará o lastreamento do REAL;
 II – definirá a forma como o Banco Central do Bra-

sil administrará as reservas internacionais vinculadas;
 III – poderá modificar a paridade a que se refere 

o § 2º deste artigo.
 § 5º O Ministro da Fazenda submeterá ao Pre-

sidente da República os critérios de que trata o pará-
grafo anterior.

 Art. 4º Observado o disposto nos artigos ante-
riores, o Banco Central do Brasil deverá obedecer, no 
tocante às emissões de REAL, o seguinte:

 I – limite de crescimento para o trimestre outubro-
-dezembro/94 de 13,33% (treze vírgula trinta e três por 
cento), para as emissões de REAL sobre o saldo de 
30 de setembro de 1994;

 II – limite de crescimento percentual nulo no 
quarto trimestre de 1994, para as emissões de REAL 
no conceito ampliado;

 III – nos trimestres seguintes, obedecido o ob-
jetivo de assegurar a estabilidade da moeda, a pro-
gramação monetária de que trata o art. 6º desta Lei 
estimará os percentuais de alteração das emissões de 
REAL em ambos os conceitos mencionados acima.

 § 1º Para os propósitos do contido no caput deste 
artigo, o Conselho Monetário Nacional, tendo presente 
o objetivo de assegurar a estabilidade da moeda, defi-
nirá os componentes do conceito ampliado de emissão, 
nele incluídas as emissões lastreadas de que trata o 
art. 3º desta Lei.

 § 2º O Conselho Monetário Nacional, para aten-
der a situações extraordinárias, poderá autorizar o 
Banco Central do Brasil a exceder em até 20% (vinte 
por cento) os valores resultantes dos percentuais pre-
vistos no caput deste artigo.

 § 3º O Conselho Monetário Nacional, por inter-
médio do Ministro de Estado da Fazenda, submeterá 
ao Presidente da República os critérios referentes a 
alteração de que trata o § 2º deste artigo.

 § 4º O Conselho Monetário Nacional, de acordo 
com diretrizes do Presidente da República, regula-

mentará o disposto neste artigo, inclusive no que diz 
respeito à apuração dos valores das emissões autori-
zadas e em circulação e à definição de emissões no 
conceito ampliado.

Art. 6º O Presidente do Banco Central do Brasil 
submeterá ao Conselho Monetário Nacional, no início 
de cada trimestre, programação monetária para o tri-
mestre, da qual constarão, no mínimo:

 I – estimativas das faixas de variação dos princi-
pais agregados monetários compatíveis com o objetivo 
de assegurar a estabilidade da moeda; e

 II – análise da evolução da economia nacional 
prevista para o trimestre, e justificativa da programa-
ção monetária.

 § 1º Após aprovação do Conselho Monetário Na-
cional, a programação monetária será encaminhada à 
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal.

 § 2º O Congresso Nacional poderá, com base 
em parecer da Comissão de Assuntos Econômicos do 
Senado Federal, rejeitar a programação monetária a 
que se refere o caput deste artigo, mediante decreto 
legislativo, no prazo de dez dias a contar do seu re-
cebimento.

 § 3º O Decreto Legislativo referido no parágrafo 
anterior limitar-se-á à aprovação ou rejeição “in totum” 
da programação monetária, vedada a introdução de 
qualquer alteração.

 § 4º Decorrido o prazo a que se refere o § 2º 
deste artigo, sem apreciação da matéria pelo Plená-
rio do Congresso Nacional, a programação monetária 
será considerada aprovada.

 § 5º Rejeitada a programação monetária, nova 
programação deverá ser encaminhada, nos termos 
deste artigo, no prazo de dez dias, a contar da data 
de rejeição.

 § 6º Caso o Congresso Nacional não aprove a 
programação monetária até o final do primeiro mês 
do trimestre a que se destina, fica o Banco Central 
do Brasil autorizado a executá-la até sua aprovação.

Art. 8º O Conselho Monetário Nacional, criado 
pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, passa 
a ser integrado pelos seguintes membros:

 I – Ministro de Estado da Fazenda, na qualidade 
de Presidente;

 II – Ministro de Estado do Planejamento e Or-
çamento;

 II – Ministro de Estado do Planejamento, Orça-
mento e Gestão; (Redação dada pela Medida Provi-
sória nº 2216-37, de 2001)

 III – Presidente do Banco Central do Brasil.
 § 1º O Conselho deliberará mediante resoluções, 

por maioria de votos, cabendo ao Presidente a prerro-
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gativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante 
interesse, ad referendum dos demais membros.

 § 2º Quando deliberar ad referendum do Con-
selho, o Presidente submeterá a decisão ao colegiado 
na primeira reunião que se seguir àquela deliberação.

 § 3º O Presidente do Conselho poderá convidar 
Ministros de Estado, bem como representantes de 
entidades públicas ou privadas, para participar das 
reuniões, não lhes sendo permitido o direito de voto.

 § 4º O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, 
uma vez por mês, e, extraordinariamente, sempre que 
for convocado por seu Presidente.

 § 5º O Banco Central do Brasil funcionará como 
secretaria-executiva do Conselho.

 § 6º O regimento interno do Conselho Monetário 
Nacional será aprovado por decreto do Presidente da 
República, no prazo máximo de trinta dias, contados 
da publicação desta Lei.

 § 7º A partir de 30 de junho de 1994, ficam extin-
tos os mandatos de membros do Conselho Monetário 
Nacional nomeados até aquela data.

Art. 9º É criada junto ao Conselho Monetário 
Nacional a Comissão Técnica da Moeda e do Crédito, 
composta dos seguintes membros:

 I – Presidente e quatro Diretores do Banco Cen-
tral do Brasil;

 II – Presidente da Comissão de Valores Mobi-
liários;

 III – Secretário-Executivo do Ministério do Pla-
nejamento e Orçamento;

 III – Secretário-Executivo do Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão; (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 2216-37, de 2001)

 IV – Secretário-Executivo e Secretários do Te-
souro Nacional e de Política Econômica do Ministério 
da Fazenda.

 § 1º A Comissão será coordenada pelo Presi-
dente do Banco Central do Brasil.

 § 2º O regimento interno da Comissão Técnica 
da Moeda e do Crédito será aprovado por decreto do 
Presidente da República.

 Art. 10. Compete à Comissão Técnica da Moe-
da e do Crédito:

 I – propor a regulamentação das matérias tra-
tadas na presente Lei, de competência do Conselho 
Monetário Nacional;

 II – manifestar-se, na forma prevista em seu re-
gimento interno, previamente, sobre as matérias de 
competência do Conselho Monetário Nacional, espe-
cialmente aquelas constantes da Lei nº 4.595, de 31 
de dezembro de 1964;

 III – outras atribuições que lhe forem cometidas 
pelo Conselho Monetário Nacional.

 Art. 11. Funcionarão, também, junto ao Con-
selho Monetário Nacional, as seguintes Comissões 
Consultivas:

 I – de Normas e Organização do Sistema Fi-
nanceiro;

 II – de Mercado de Valores Mobiliários e de Fu-
turos;

 III – de Crédito Rural;
 IV – de Crédito Industrial;
 V – de Crédito Habitacional, e para Saneamento 

e Infra-Estrutura Urbana;
 VI – de Endividamento Público;
 VII – de Política Monetária e Cambial.
 § 1º A organização, a composição e o funcio-

namento das Comissões Consultivas serão objeto de 
regimento interno, a ser aprovado por Decreto do Pre-
sidente da República.

 § 2º Ficam extintos, a partir de 30 de junho de 
1994, os mandatos dos membros das Comissões 
Consultivas.

Art. 16. Observado o disposto nos parágrafos 
deste artigo, serão igualmente convertidos em REAL, 
em 1º de julho de 1994, de acordo com a paridade fi-
xada para aquela data:

 I – os saldos das cadernetas de poupança;
 II – os depósitos compulsórios e voluntários man-

tidos junto ao Banco Central do Brasil, com recursos 
originários da captação de cadernetas de poupança;

 III – os saldos das contas do Fundo de Garantia 
do Tempo do Serviço – FGTS, do Fundo de Participa-
ção PIS/PASEP e do Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor – FAT;

 IV – as operações de crédito rural;
 V – as operações ativas e passivas dos Siste-

mas Financeiro da Habitação e do Saneamento (SFH e 
SFS), observado o disposto nos arts. 20 e 21 desta Lei;

 VI – as operações de seguro, de previdência 
privada e de capitalização;

 VII – as demais operações contratadas com base 
na Taxa Referencial – TR ou no índice de remuneração 
básica dos depósitos de poupança; e

 VIII – as demais operações da mesma natureza, 
não compreendidas nos incisos anteriores.

 § 1º A conversão de que trata este artigo será 
precedida de atualização pro rata tempore, desde a 
data do último aniversário até 30 de junho de 1994, 
inclusive, mediante a aplicação da Taxa Referencial – 
TR ou do referencial legal ou contratual pertinente, na 
forma da legislação vigente.

 § 2º Na data de aniversário no mês de julho, in-
cidirá, pro rata tempore, desde a data de conversão, 
sobre o valor convertido, a Taxa Referencial – TR ou 
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o referencial legal ou contratual pertinente e juros, na 
forma da legislação vigente.

 § 3º O crédito da remuneração básica e dos ju-
ros, no que diz respeito às cadernetas de poupança, 
ocorrerá somente nas datas de aniversário, que são 
mantidas para todos os efeitos.

 § 4º Observadas as diretrizes estabelecidas pelo 
Presidente da República, o Ministro de Estado da Fa-
zenda, o Conselho Monetário Nacional, o Conselho 
de Gestão da Previdência Complementar e o Con-
selho Nacional de Seguros Privados, dentro de suas 
respectivas competências, regulamentarão o disposto 
neste artigo.

Art. 65. O ingresso no País e a saída do País, de 
moeda nacional e estrangeira serão processados exclu-
sivamente através de transferência bancária, cabendo 
ao estabelecimento bancário a perfeita identificação 
do cliente ou do beneficiário.

 § 1º Excetua-se do disposto no caput deste ar-
tigo o porte, em espécie, dos valores:

 § 1o Excetua-se do disposto no caput o porte de 
valores, em espécie, até o limite estabelecido pelo Con-
selho Monetário Nacional, ou, de valores superiores a 
esse montante, desde que comprovada a sua entrada 
no País, ou a sua saída deste, na forma prevista na re-
gulamentação pertinente. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 320, 2006) Sem eficácia

 § 1º Excetua-se do disposto no caput deste ar-
tigo o porte, em espécie, dos valores:

 I – quando em moeda nacional, até R$ 10.000,00 
(dez mil reais);

 II – quando em moeda estrangeira, o equivalente 
a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

 III – quando comprovada a sua entrada no País 
ou sua saída do País, na forma prevista na regulamen-
tação pertinente.

 § 2º O Conselho Monetário Nacional, segundo 
diretrizes do Presidente da República, regulamentará 
o disposto neste artigo, dispondo, inclusive, sobre os 
limites e as condições de ingresso no País e saída do 
País da moeda nacional.

 § 3º A não observância do contido neste artigo, 
além das sanções penais previstas na legislação es-
pecífica, e após o devido processo legal, acarretará a 
perda do valor excedente dos limites referidos no § 1º 
deste artigo, em favor do Tesouro Nacional.

 § 3º A não-observância do contido neste artigo, 
além das sanções penais previstas na legislação es-
pecífica, e após o devido processo legal, acarretará 
a perda do valor excedente ao limite estabelecido na 
forma do § 1o, em favor do Tesouro Nacional.(Redação 
dada pela Medida Provisória nº 320, 2006) Sem eficácia

 § 4º Os valores retidos em razão do descumpri-
mento do disposto neste artigo poderão ser deposita-
dos em estabelecimento bancário.(Incluído pela Medida 
Provisória nº 320, 2006) Sem eficácia

 § 5º Na hipótese de que trata o § 4o: (Incluído 
pela Medida Provisória nº 320, 2006) Sem eficácia

 I – o valor não excedente ao limite estabelecido 
na forma do § 1o poderá ser devolvido na moeda retida, 
ou em real após conversão cambial; e (Incluído pela 
Medida Provisória nº 320, 2006) Sem eficácia

 II – em caso de devolução de valores convertidos 
em reais, serão descontadas as despesas bancárias 
correspondentes.(Incluído pela Medida Provisória nº 
320, 2006) Sem eficácia

 § 6º A Secretaria da Receita Federal disciplina-
rá o disposto neste artigo relativamente à obrigação 
de declarar o porte de valores na entrada no País ou 
na saída dele, apreensão, depósito e devolução dos 
valores referidos.(Incluído pela Medida Provisória nº 
320, 2006) Sem eficácia

Art. 67. As multas aplicadas pelo Banco Central 
do Brasil, no exercício de sua competência legal, às 
instituições financeiras e às demais entidades por ele 
autorizadas a funcionar, bem assim aos administrado-
res dessas instituições e entidades, terão o valor máxi-
mo de R$ 100.000,00 (cem mil REAIS). (Vide Medida 
Provisória nº 2.224, de 2001)

 § 1º O disposto no caput deste artigo não se 
aplica às infrações de natureza cambial.

 § 2º O Conselho Monetário Nacional regulamen-
tará a gradação das multas a que se refere o caput 
deste artigo.

Art. 69. A partir de 1º de julho de 1994, fica ve-
dada a emissão, pagamento e compensação de che-
que de valor superior a R$ 100,00 (cem REAIS), sem 
identificação do beneficiário.

 Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional 
regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 72. Os §§ 2º e 3º do art. 23 e o art. 58 da Lei 
nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 23..............................................................
§ 2º Constitui infração imputável ao estabeleci-

mento bancário, ao corretor e ao cliente, punível com 
multa de 50 (cinqüenta) a 300% (trezentos por cento) 
do valor da operação para cada um dos infratores, a 
declaração de falsa identidade no formulário que, em 
número de vias e segundo o modelo determinado pelo 
Banco Central do Brasil, será exigido em cada opera-
ção, assinado pelo cliente e visado pelo estabeleci-
mento bancário e pelo corretor que nela intervierem.

§ 3º Constitui infração, de responsabilidade ex-
clusiva do cliente, punível com multa de 5 (cinco) a 
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100% (cem por cento) do valor da operação, a de-
claração de informações falsas no formulário a que 
se refere o § 2º.

Art. 58. As infrações à presente Lei, ressalvadas 
as penalidades específicas constantes de seu texto, 
ficam sujeitas a multas de até R$ 100.000,00 (cem mil 
reais), a serem aplicadas pelo Banco Central do Brasil, 
na forma prescrita em regulamento a ser baixado pelo 
Conselho Monetário Nacional.”

Art. 81. Fica transferida para o Conselho de Re-
cursos do Sistema Financeiro Nacional, criado pelo 
Decreto nº 91.152, de 15 de março de 1985, a com-
petência do Conselho Monetário Nacional para julgar 
recursos contra decisões do Banco Central do Brasil, 
relativas à aplicação de penalidades por infrações à 
legislação cambial, de capitais estrangeiros e de cré-
dito rural e industrial.

 Parágrafo único. Para atendimento ao disposto 
no caput deste artigo, o Poder Executivo disporá so-
bre a organização, reorganização e funcionamento do 
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, 
podendo, inclusive, modificar sua composição.
....................................................................................

LEI Nº 9.710, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1998.

Conversão da MPv nº 1.604-38, de 1998

Dispõe sobre medidas de fortalecimento 
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras 
providências.

Art. 1o O Programa de Estímulo à Restruturação 
e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, 
instituído pelo Conselho Monetário Nacional com vistas 
a assegurar liquidez e solvência ao referido Sistema e 
a resguardar os interesses de depositantes e investi-
dores, será implementado por meio de reorganizações 
administrativas, operacionais e societárias, previamente 
autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 1o O Programa de que trata o caput aplica-se 
inclusive às instituições submetidas aos regimes espe-
ciais previstos na Lei no 6.024, de 13 de março de 1974, 
e no Decreto-Lei no 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.

§ 2o O mecanismo de proteção a titulares de 
créditos contra instituições financeiras, instituído pelo 
Conselho Monetário Nacional, é parte integrante do 
Programa de que trata o caput.

Art. 2o Na hipótese de incorporação, aplica-se às 
instituições participantes do Programa a que se refere 
o artigo anterior o seguinte tratamento tributário:

I – a instituição a ser incorporada deverá conta-
bilizar como perdas os valores dos créditos de difícil 
recuperação, observadas, para esse fim, normas fixa-
das pelo Conselho Monetário Nacional;

II – as instituições incorporadoras poderão regis-
trar como ágio, na aquisição do investimento, a dife-
rença entre o valor de aquisição e o valor patrimonial 
da participação societária adquirida;

III – as perdas de que trata o inciso I deverão 
ser adicionadas ao lucro líquido da instituição a ser 
incorporada, para fins de determinação do lucro real 
e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido;

IV – após a incorporação, o ágio a que se refere 
o inciso II, registrado contabilmente, poderá ser amor-
tizado, observado o disposto no inciso seguinte;

V – para efeitos de determinação do lucro real, 
a soma do ágio amortizado com o valor compensado 
dos prejuízos fiscais de períodos-base anteriores não 
poderá exceder, em cada período-base, a trinta por 
cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e ex-
clusões previstas na legislação aplicável;

VI – o valor do ágio amortizado deverá ser adicio-
nado ao lucro líquido, para efeito de determinar a base 
de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

§ 1o O disposto neste artigo somente se aplica 
às incorporações realizadas até 31 de dezembro de 
1996, observada a exigência de a instituição incorpo-
radora ser associada à entidade administradora do 
mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que 
trata o § 2o do art. 1o.

§ 2o O Poder Executivo regulamentará o dispos-
to neste artigo.

Art. 4o O Fundo Garantidor de Crédito, de que 
tratam as Resoluções nos 2.197, de 31 de agosto de 
1995, e 2.211, de 16 de novembro de 1995, do Conse-
lho Monetário Nacional, é isento do imposto de renda, 
inclusive no tocante aos ganhos líquidos mensais e à 
retenção na fonte sobre os rendimentos de aplicação 
financeira de renda fixa e de renda variável, bem como 
da contribuição social sobre o lucro líquido.
....................................................................................

LEI No 10.214, DE 27 DE MARÇO DE 2001

Conversão da MPv nº 2.115-16, de 2001

Dispõe sobre a atuação das câmaras e dos 
prestadores de serviços de compensação 
e de liquidação, no âmbito do sistema de 
pagamentos brasileiro, e dá outras provi-
dências.

Art. 10. O Conselho Monetário Nacional, o Banco 
Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, 
nas suas respectivas esferas de competência, baixarão 
as normas e instruções necessárias ao cumprimento 
desta Lei.
....................................................................................
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LEI Nº 11.803, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2008

Conversão da MPv nº 435, de 2008

Altera a Lei no 10.179, de 6 de fevereiro de 
2001, dispõe sobre a utilização do superá-
vit financeiro em 31 de dezembro de 2007, 
e dá outras providências.

Art. 10. Ato normativo conjunto do Banco Central 
do Brasil e do Ministério da Fazenda regulamentará 
os procedimentos necessários para a execução do 
disposto nos arts 2o a 6o desta Lei. 
....................................................................................

LEI Nº 11.890, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008

Conversão da MPv nº 440, de 2008.
Mensagem de veto
Vide Lei nº 12.702, de 2012

Dispõe sobre a reestruturação da com-
posição remuneratória das Carreiras de 
Auditoria da Receita Federal do Brasil e 
Auditoria-Fiscal do Trabalho, de que trata 
a Lei no 10.910, de 15 de julho de 2004, das 
Carreiras da Área Jurídica, de que trata a 
Lei no 11.358, de 19 de outubro de 2006, das 
Carreiras de Gestão Governamental, de que 
trata a Medida Provisória no 2.229-43, de 6 
de setembro de 2001; das Carreiras do Ban-
co Central do Brasil – BACEN, de que trata 
a Lei no 9.650, de 27 de maio de 1998; e da 
Carreira de Diplomata, de que trata a Lei 
no 11.440, de 29 de dezembro de 2006; cria 
o Plano de Carreiras e Cargos da Susep, 
o Plano de Carreiras e Cargos da CVM e o 
Plano de Carreiras e Cargos do IPEA; dis-
põe sobre a remuneração dos titulares dos 
cargos de Técnico de Planejamento P-1501 
do Grupo P-1500, de que trata a Lei no 9.625, 
de 7 de abril de 1998, e dos integrantes da 
Carreira Policial Civil dos extintos Territó-
rios Federais do Acre, Amapá, Rondônia 
e Roraima de que trata a Lei no 11.358, de 
19 de outubro de 2006, sobre a criação de 
cargos de Defensor Público da União e a 
criação de cargos de Analista de Plane-
jamento e Orçamento, e sobre o Sistema 
de Desenvolvimento na Carreira – SIDEC; 
altera as Leis nos 10.910, de 15 de julho de 
2004, 11.358, de 19 de outubro de 2006, e 
9.650, de 27 de maio de 1998, 11.457, de 16 
de março de 2007; revoga dispositivos da 
Medida Provisória no 2.229-43, de 6 de se-
tembro de 2001, das Leis nos 9.650, de 27 
de maio de 1998, 10.593, de 6 de dezembro 

de 2002, 10.910, de 15 de julho de 2004, 
11.094, de 13 de janeiro de 2005, 11.344, de 
8 de setembro de 2006, e 11.356, de 19 de 
outubro de 2006; e dá outras providências.

Art. 34. Fica estruturado o Plano de Carreiras 
e Cargos da Superintendência de Seguros Privados 
– SUSEP, abrangendo os titulares de cargos de pro-
vimento efetivo do Quadro de Pessoal da Susep, de 
que tratam o art. 38 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de 
novembro de 1966, e a Lei nº 9.015, de 30 de março 
de 1995, composto pelas seguintes Carreiras e cargos: 

I – de nível superior, Carreira de Analista Técnico 
da Susep, composta pelos cargos de Analista Técnico 
da Susep; e 

II – de nível intermediário, cargos de provimento 
efetivo de nível intermediário do Quadro de Pessoal 
da Susep. 

Parágrafo único. Os cargos a que se referem os inci-
sos I e II do caput deste artigo são de provimento efetivo 
e regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Art. 46. Os titulares dos cargos integrantes da 
Carreira a que se refere o inciso I do caput do art. 34 
desta Lei passam a ser remunerados exclusivamente 
por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acrés-
cimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, 
verba de representação ou outra espécie remuneratória. 

Parágrafo único. Os valores do subsídio dos titu-
lares dos cargos a que se refere o caput deste artigo 
são os fixados no Anexo IX desta Lei, com efeitos fi-
nanceiros a partir das datas nele especificadas. 

Art. 66. Os integrantes da Carreira de Analista 
Técnico da Susep somente poderão ser cedidos ou 
ter exercício fora do respectivo órgão de lotação nas 
seguintes situações:

I – requisições previstas em lei para órgãos e 
entidades da União;

II – cessões para o exercício de cargo de Nature-
za Especial ou cargos em comissão de nível igual ou 
superior a DAS-4 do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores, ou equivalentes, em outros órgãos da União, 
em autarquias ou em fundações públicas federais;

III – exercício de cargo de diretor ou de presi-
dente de empresa pública ou sociedade de economia 
mista federal;

IV – cessões para o exercício dos cargos de Se-
cretário de Estado, do Distrito Federal, de prefeitura 
de capital ou de município com mais de 500.000 (qui-
nhentos mil) habitantes, de cargos em comissão de 
nível equivalente ou superior ao de DAS-4 no âmbito 
dos Estados, Distrito Federal e Municípios, e de diri-
gente máximo de entidade da administração pública 
desses entes federados; e
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V – cessão para o exercício de cargos em comis-
são nos seguintes órgãos do Ministério da Fazenda:

a) Gabinete do Ministro de Estado; e
b) Secretaria-Executiva.
V – exercício dos cargos de Secretário de Esta-

do ou do Distrito Federal, de cargos em comissão de 
nível equivalente ou superior ao de DAS-4 ou de diri-
gente máximo de entidade da administração pública no 
âmbito dos Estados, do Distrito Federal, de prefeitura 
de capital ou de município com mais de 500.000 (qui-
nhentos mil) habitantes. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 479, de 2009)

V – exercício dos cargos de Secretário de Esta-
do ou do Distrito Federal, de cargos em comissão de 
nível equivalente ou superior ao de DAS-4 ou de diri-
gente máximo de entidade da administração pública 
no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, de prefei-
tura de capital ou de município com mais de 500.000 
(quinhentos mil) habitantes. (Redação dada pela Lei 
nº 12;269, de 2010)

Art. 67. Fica estruturado o Plano de Carreiras e 
Cargos da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, 
abrangendo os titulares de cargos de provimento efe-
tivo do Quadro de Pessoal da CVM, de que trata o art. 
3º da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e a Lei 
nº 9.015, de 30 de março de 1995, composto pelas 
seguintes Carreiras e cargos:

I – de nível superior: 
a) Carreira de Analista da CVM, composta pelos 

cargos de Analista da CVM; e
b) Carreira de Inspetor da CVM, composta pelos 

cargos de Inspetor da CVM;
II – de nível intermediário, cargos de Agente 

Executivo da CVM e de Auxiliar de Serviços Gerais 
do Quadro de Pessoal da CVM.

Parágrafo único. Os cargos a que se referem os inci-
sos I e II do caput deste artigo são de provimento efetivo 
e regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 81. Os titulares dos cargos integrantes das 
Carreiras a que se referem as alíneas a e b do inciso 
I do caput do art. 67 desta Lei passam a ser remune-
rados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela 
única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, 
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou 
outra espécie remuneratória.

Parágrafo único. Os valores do subsídio dos titu-
lares dos cargos a que se refere o caput deste artigo 
são os fixados no Anexo XIV desta Lei, com efeitos 
financeiros a partir das datas nele especificadas.

Art. 101. Os integrantes das Carreiras de Analista 
da CVM e de Inspetor da CVM somente poderão ser 
cedidos ou ter exercício fora do respectivo órgão de 
lotação nas seguintes situações:

I – requisições previstas em lei para órgãos e 
entidades da União;

II – cessões para o exercício de cargo de Nature-
za Especial ou cargos em comissão de nível igual ou 
superior a DAS-4 do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores, ou equivalentes, em outros órgãos da União, 
em autarquias ou em fundações públicas federais;

III – exercício de cargo de diretor ou de presiden-
te de empresa pública ou de sociedade de economia 
mista federal;

IV – cessões para o exercício dos cargos de Se-
cretário de Estado, do Distrito Federal, de prefeitura 
de capital ou de município com mais de 500.000 (qui-
nhentos mil) habitantes, de cargos em comissão de 
nível equivalente ou superior ao de DAS-4 no âmbito 
dos Estados, Distrito Federal e Municípios, e de diri-
gente máximo de entidade da administração pública 
desses entes federados; e

V – cessão para o exercício de cargos em comis-
são no Gabinete do Ministro de Estado e na Secretaria-
-Executiva do Ministério da Fazenda.

V – exercício dos cargos de Secretário de Esta-
do ou do Distrito Federal, de cargos em comissão de 
nível equivalente ou superior ao de DAS-4 ou de diri-
gente máximo de entidade da administração pública no 
âmbito dos Estados, do Distrito Federal, de prefeitura 
de capital ou de município com mais de 500.000 (qui-
nhentos mil) habitantes. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 479, de 2009)

V – exercício dos cargos de Secretário de Estado 
ou do Distrito Federal, de cargos em comissão de nível 
equivalente ou superior ao de DAS-4 ou de dirigente 
máximo de entidade da administração pública no âmbito 
dos Estados, do Distrito Federal, de prefeitura de capital 
ou de município com mais de 500.000 (quinhentos mil) 
habitantes. (Redação dada pela Lei nº 12;269, de 2010)
....................................................................................

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Texto compilado
Mensagem de veto

Dispõe sobre o regime jurídico dos servido-
res públicos civis da União, das autarquias 
e das fundações públicas federais.

....................................................................................

LEI Nº 9.015, DE 30 DE MARÇO DE 1995

Regulamento
Conversão da MPv nº 924, de 1995

Institui a “Retribuição Variável da Comissão 
de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retri-
buição Variável da Superintendência de 
Seguros Privados (RVSUSEP), atribuídas 
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aos titulares de cargos efetivos da CVM e 
da SUSEP, e dá outras providências.

....................................................................................

LEI Nº 6.194, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974

Dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 
Pessoais causados por veículos automo-
tores de via terrestre, ou por sua carga, a 
pessoas transportadas ou não.

....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 130, 
DE 17 DE ABRIL DE 2009

Dispõe sobre o Sistema Nacional de Cré-
dito Cooperativo e revoga dispositivos das 
Leis nos 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 
e 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

....................................................................................

LEI Nº 4.131, DE 3 DE SETEMBRO DE 1962

Regulamento
Regulamento
Vide texto compilado
Vide Decreto nº 91.152, de 1985
(Vide Decreto-lei nº 2.469, de 1988)

Disciplina a aplicação do capital estrangeiro 
e as remessas de valores para o exterior e 
dá outras providências.

....................................................................................

LEI Nº 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964

Texto compilado
Mensagem de Veto
Vigência
(Vide Decreto-lei nº 2.064, de 1983)
(Vide Decreto-lei nº 2.065, de 1983)
Vide Decreto nº 91.152, de 1985

Dispõe sobre a Política e as Instituições 
Monetárias, Bancárias e Creditícias, Cria o 
Conselho Monetário Nacional e dá outras 
providências.

....................................................................................

LEI Nº 4.728, DE 14 DE JULHO DE 1965

(Vide Decreto-lei nº 1.980, de 1982)
(Vide Decreto-lei nº 1.986, de 1982)
(Vide Decreto-lei nº 1.401, de 1975)
Texto compilado

Disciplina o mercado de capitais e estabe-
lece medidas para o seu desenvolvimento.

....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 9.025, 
DE 27 DE FEVEREIRO DE 1946

Vide Lei nº 156, de 1947
Vide Decreto nº 30.363, de 1952

Dispõe sôbre as operações de câmbio, re-
gulamenta o retôrno de capitais estrangei-
ros e dá outras providências.

....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 73, 
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966

Texto compilado
Regulamento
(Vide Lei nº 6.704, de 1979)
(Vide Decreto-Lei nº 2.420, de 1988)

Dispõe sôbre o Sistema Nacional de Segu-
ros Privados, regula as operações de segu-
ros e resseguros e dá outras providências.

....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 73, 
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966

Texto compilado
Regulamento
(Vide Lei nº 6.704, de 1979)
(Vide Decreto-Lei nº 2.420, de 1988)

Dispõe sôbre o Sistema Nacional de Segu-
ros Privados, regula as operações de segu-
ros e resseguros e dá outras providências.

CAPÍTULO I 
Introdução

 Art 1º Tôdas as operações de seguros privados 
realizados no País ficarão subordinadas às disposições 
do presente Decreto-lei.

 Art 2º O contrôle do Estado se exercerá pelos 
órgãos instituídos neste Decreto-lei, no interêsse dos 
segurados e beneficiários dos contratos de seguro.

 Art 3º Consideram-se operações de seguros pri-
vados os seguros de coisas, pessoas, bens, respon-
sabilidades, obrigações, direitos e garantias.

 Parágrafo único. Ficam excluídos das disposições 
dêste Decreto-lei os seguros do âmbito da Previdên-
cia Social, regidos pela legislação especial pertinente.

 Art 4º Integra-se nas operações de seguros pri-
vados o sistema de cosseguro, resseguro e retroces-
são, por forma a pulverizar os riscos e fortalecer as 
relações econômicas do mercado.

 Parágrafo único. Aplicam-se aos estabelecimen-
tos autorizados a operar em resseguro e retrocessão, no 
que couber, as regras estabelecidas para as socieda-
des seguradoras. (Incluído pela Lei nº 9.932, de 1999)
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 Art 5º A política de seguros privados objetivará:
 I – Promover a expansão do mercado de seguros 

e propiciar condições operacionais necessárias para 
sua integração no processo econômico e social do País;

 II – Evitar evasão de divisas, pelo equilíbrio do 
balanço dos resultados do intercâmbio, de negócios 
com o exterior;

 III – Firmar o princípio da reciprocidade em ope-
rações de seguro, condicionando a autorização para 
o funcionamento de emprêsas e firmas estrangeiras e 
igualdades de condições no país de origem;

 III – Firmar o princípio da reciprocidade em ope-
rações de seguro, condicionando a autorização para 
o funcionamento de emprêsas e firmas estrangeiras a 
igualdade de condições no país de origem; (Redação 
dada pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)

 IV – Promover o aperfeiçoamento das Socieda-
des Seguradoras;

 V – Preservar a liquidez e a solvência das So-
ciedades Seguradoras;

 VI – Coordenar a política de seguros com a polí-
tica de investimentos do Govêrno Federal, observados 
os critérios estabelecidos para as políticas monetária, 
creditícia e fiscal.

 Art 6º A colocação de seguros e resseguros no 
exterior será limitada aos riscos que não encontrem 
cobertura no País ou que não convenham aos inte-
rêsses nacionais.

 Art. 6o A contratação de seguros no exterior de-
penderá de autorização da SUSEP e será limitada aos 
riscos que não encontrem cobertura no País ou que 
não convenham aos interesses nacionais. (Redação 
dada pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela Lei 
Complementar nº 126, de 2007)

 Parágrafo único. O CNSP disporá sobre a colo-
cação de resseguro no exterior. (Incluído pela Lei nº 
9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar 
nº 126, de 2007)

CAPÍTULO II 
Do Sistema Nacional de Seguros Privados

 Art 7º Compete privativamente ao Govêrno Fe-
deral formular a política de seguros privados, legislar 
sôbre suas normas gerais e fiscalizar as operações 
no mercado nacional;

 Art 7º Compete privativamente ao Govêrno Fe-
deral formular a política de seguros privados, legislar 
sôbre suas normas gerais e fiscalizar as operações 
no mercado nacional; (Redação dada pelo Decreto-
-lei nº 296, de 1967)

 Art 8º Fica instituído o Sistema Nacional de Se-
guros Privados, regulado pelo presente Decreto-lei e 
constituído:

 a) do Conselho Nacional de Seguros Privados 
– CNSP;

 b) da Superintendência de Seguros Privados 
– SUSEP;

 c) do Instituto de Resseguros ao Brasil – IRB;
 c) dos resseguradores; (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 126, de 2007)
 d) das Sociedades autorizadas a operar em se-

guros privados;
 e) dos corretores habilitados.

CAPÍTULO III 
Disposições Especiais Aplicáveis ao Sistema

 Art 9º Os seguros serão contratados mediante 
propostas assinadas pelo segurado, seu representan-
te legal ou por corretor habilitado, com emissão das 
respectivas apólices, ressalvado o disposto no artigo 
seguinte.

 Art 10. É autorizada a contratação de seguros 
por simples emissão de bilhete de seguro, mediante 
solicitação verbal do interessado.

 § 1º O CNSP regulamentará os casos previstos 
neste artigo, padronizando as cláusulas e os impres-
sos necessários.

 § 2º Não se aplicam a tais seguros as disposi-
ções do artigo 1.433 do Código Civil.

 Art 11. Quando o seguro fôr contratado na forma 
estabelecida no artigo anterior, a boa fé da Sociedade 
Seguradora, em sua aceitação, constitui presunção “ 
juris tantum “.

 1º Sobrevindo o sinistro, a prova da ocorrência 
do risco coberto pelo seguro e a justificação de seu 
valor competirão ao segurado ou beneficiário.

 § 2º Será lícito à Sociedade Seguradora argüir a 
existência de circunstância relativa ao objeto ou inte-
rêsse segurado cujo conhecimento prévio influiria na 
sua aceitação ou na taxa de seguro, para exonerar-se 
da responsabilidade assumida, até no caso de sinistro. 
Nessa hipótese, competirá ao segurado ou benefici-
ário provar que a Sociedade Seguradora teve ciência 
prévia da circunstância argüida.

 § 3º A violação ou inobservância, pelo segurado, 
seu preposto ou beneficiário, de qualquer das condi-
ções estabelecidas para a contratação de seguros na 
forma do disposto no artigo 4º exonera a Sociedade 
Seguradora da responsabilidade assumida.

 § 3º A violação ou inobservância, pelo segurado, 
seu preposto ou beneficiário, de qualquer das condi-
ções estabelecidas para a contratação de seguros na 
forma do disposto no artigo 10 exonera a Sociedade 
Seguradora da responsabilidade assumida. (Redação 
dada pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)
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 § 4º É vedada a realização de mais de um segu-
ro cobrindo o mesmo objeto ou interêsse, desde que 
qualquer dêles seja contratado mediante a emissão 
de simples certificado, salvo nos casos de seguros 
de pessoas.

 Art 12. A obrigação do pagamento do prêmio 
pelo segurado vigerá a partir do dia previsto na apólice 
ou bilhete de seguro, ficando suspensa a cobertura do 
seguro até o pagamento do prêmio e demais encargos.

 Parágrafo único. Qualquer indenização decor-
rente do contrato de seguros dependerá de prova de 
pagamento do prêmio devido, antes da ocorrência do 
sinistro.

 Art 13. As apólices não poderão conter cláusula 
que permita rescisão unilateral dos contratos de seguro 
ou por qualquer modo subtraia sua eficácia e validade 
além das situações previstas em Lei.

 Art 14. Fica autorizada a contratação de seguros 
com a cláusula de correção monetária para capitais 
e valôres, observadas equivalência atuarial dos com-
promissos futuros assumidos pelas partes contratan-
tes, na forma das instruções do Conselho Nacional de 
Seguros Privados.

 Art 15. A critério do CNSP, o Govêrno Federal 
poderá assumir riscos catastróficos e excepcionais 
por intermédio do IRB, desde que interessem à eco-
nomia e segurança do País. (Revogado pela Lei nº 
9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar 
nº 126, de 2007)

 Parágrafo único. O Banco Nacional de Habita-
ção poderá assumir os riscos decorrentes das ope-
rações do Sistema Financeiro da Habitação que não 
encontrem cobertura no mercado nacional, a taxas e 
condições compatíveis com as necessidades do Sis-
tema Financeiro da Habitação. (Revogado pela Lei nº 
9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar 
nº 126, de 2007)

 Art 16. É criado o Fundo de Estabilidade do Se-
guro Rural, com a finalidade de garantir a estabilidade 
dessas operações e atender à cobertura suplementar 
dos riscos de catástrofe. (Vide Lei complementar nº 
137, de 2010) (Vide Lei complementar nº 137, de 2010)

 Parágrafo Único. O Fundo será administrado 
pelo IRB e seus recursos aplicados segundo o esta-
belecido pelo CNSP.

 Parágrafo único. (VETADO). (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 126, de 2007)

 Art 17. O Fundo de Estabilidade do Seguro Rural 
será constituído: (Vide Lei complementar nº 137, de 
2010) (Vide Lei complementar nº 137, de 2010)

 a) dos excedentes do máxiino admissível tèc-
nicamente como lucro nas operações de seguros de 

crédito rural, seus resseguros e suas retrocessões, 
segundo os limites fixados pelo CNSP;

 b) dos recursos previstos no artigo 28 dêste 
decreto-lei;

 b) dos recursos previstos no artigo 23, parágrafo 
3º, dêste Decreto-lei; (Redação dada pelo Decreto-lei 
nº 296, de 1967)

 c) por dotações orçamentárias anuais, durante 
dez anos, a partir do presente decreto-lei, mediante 
o crédito especial necessário para cobrir a deficiência 
operacional do exercício anterior.

 c) por dotações orçamentárias anuais, durante 
dez anos, a partir do presente Decreto-lei ou mediante 
o crédito especial necessário para cobrir a deficiência 
operacional do exercício anterior. (Redação dada pelo 
Decreto-lei nº 296, de 1967)

 Art 18. As instituições financeiras do sistema na-
cional de Crédito Rural enumeradas no art. 7º da Lei 
número 4.829, de 5.11.65, que concederem financia-
mento à agricultura e à pecuária, promoverão os con-
tratos de financiamento e de seguro rural concomitante 
e automàticamente. (Revogado pela Lei Complementar 
nº 126, de 2007)

 § 1º O seguro obedecerá às normas e limites 
fixados pelo CNSP, sendo obrigatório o financiamento 
dos prêmios pelas instituições de que trata êste artigo. 
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 § 2º O seguro obrigatório ficará limitado ao va-
lor do financiamento, sendo constituída a instituição 
financiadora como beneficiaria até a concorrência 
de seu crédito. (Revogado pela Lei Complementar nº 
126, de 2007)

 Art 19. As operações de Seguro Rural gozam 
de isenção tributária irrestrita, de quaisquer impostos 
ou tributos federais. (Vide Lei complementar nº 137, 
de 2010)

 Art 20. Sem prejuízo do disposto em leis espe-
ciais, são obrigatórios os seguros de: (Regulamento)

 a) danos pessoais a passageiros de aeronaves 
comerciais;

 b) responsabilidade civil dos proprietários de ve-
ículos automotores de vias terrestre, fluvial, lacustre e 
marítima, de aeronaves e dos transportadores em geral; 

 b) – Responsabilidade civil dos proprietários de 
veículos automotores de vias fluvial, lacustre, marítima, 
de aeronaves e dos transportadores em geral. (Reda-
ção dada pela Lei nº 6.194, de 1974)

 b) responsabilidade civil do proprietário de aero-
naves e do transportador aéreo; (Redação dada pela 
Lei nº 8.374, de 1991)

 c) responsabilidade civil do construtor de imóveis 
em zonas urbanas por danos a pessoas ou coisas;
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 d) bens dados em garantia de empréstimos ou 
financiamentos de instituições financeiras pública;

 e) garantia do cumprimento das obrigações do 
incorporador e construtor de imóveis; (Revogada pela 
Medida Provisória nº 2.221, de 2001)

 e) garantia do cumprimento das obrigações do 
incorporador e construtor de imóveis;

 f) garantia do pagamento a cargo de mutuário 
da construção civil, inclusive obrigação imobiliária;

 g) edifícios divididos em unidades autônomas;
 h) incêndio e transporte de bens pertencentes 

a pessoas jurídicas, situados no País ou nêle trans-
portados;

 i) crédito rural; (Revogado pela Lei Complemen-
tar nº 126, de 2007)

 j) crédito à exportação, quando concedido por 
instituições financeiras públicas.

 j) crédito à exportação, quando julgado con-
veniente pelo CNSP, ouvido o Conselho Nacional do 
Comércio Exterior (CONCEX); (Redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 826, de 1969)

 l) – Danos pessoais causados por veículos au-
tomotores de via terrestre, ou por sua carga, a pesso-
as transportadas ou não. (Incluída pela Lei nº 6.194, 
de 1974)

 l) danos pessoais causados por veículos auto-
motores de vias terrestres e por embarcações, ou por 
sua carga, a pessoas transportadas ou não; (Redação 
dada pela Lei nº 8.374, de 1991)

 m) responsabilidade civil dos transportadores 
terrestres, marítimos, fluviais e lacustres, por danos à 
carga transportada. (Incluída pela Lei nº 8.374, de 1991)

 Parágrafo único. Não se aplica à União a obriga-
toriedade estatuída na alínea “h” deste artigo. (Incluído 
pela Lei nº 10.190, de 2001)

 Art 21. Nos casos de seguros legalmente obri-
gatórios, o estipulante equipara-se ao segurado para 
os eleitos de contratação e manutenção do seguro.

 § 1º Para os efeitos dêste decreto-lei, estipulante 
é a pessoa que contrata seguro por conta de terceiros, 
podendo acumular a condição de beneficiário.

 § 2º Nos seguros facultativos o estipulante é 
mandatário dos segurados.

 § 3º O CNSP estabelecerá os direitos e obriga-
ções do estipulante, quando fôr o caso, na regulamen-
tação de cada ramo ou modalidade de seguro.

 § 4º O não recolhimento dos prêmios recebidos 
de segurados, nos prazos devidos, sujeita o estipulan-
te à multa, imposta pela SUSEP, de importância igual 
ao dôbro do valor dos prêmios por êle retidos, sem 
prejuízo da ação penal que couber. (Incluído pela Lei 
nº 5.627, de 1970)

 Art 22. As instituições financeiras públicas não 
poderão realizar operações ativas de crédito com as 
pessoas jurídicas e firmas individuais que não tenham 
em dia os seguros obrigatórios por lei, salvo mediante 
aplicação da parcela de crédito, que fôr concedido no 
pagamento dos prêmios em atraso.

 Art 22. As instituições financeiras públicas não 
poderão realizar operações ativas de crédito com as 
pessoas jurídicas e firmas individuais que não tenham 
em dia os seguros obrigatórios por lei, salvo mediante 
aplicação da parcela do crédito, que fôr concedido, no 
pagamento dos prêmios em atraso. (Redação dada 
pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)

 Parágrafo único. Para participar de concorrências 
abertas pelo Poder Público, é indispensável compro-
var o pagamento dos prêmios dos seguros legalmente 
obrigatórios.’

 Art 23. Os seguros dos bens, direitos, créditos 
e serviços dos órgãos do Poder Público, bem como 
os de bens de terceiros que garantam operações dos 
ditos órgãos, serão contratados diretamente com a 
Sociedade Seguradora Nacional que fôr escolhida 
mediante sorteio. 

 Art 23. Os seguros dos bens, direitos, créditos e 
serviços dos órgãos do Poder Público da administra-
ção direta e indireta, bem como os de bens de tercei-
ros que garantam operações dos ditos órgãos, serão 
contratados diretamente com a Sociedade Seguradora 
Nacional que fôr escolhida mediante sorteio. (Redação 
dada pelo Decreto-lei nº 296, de 1967) (Revogado pela 
Lei Complementar nº 126, de 2007)

 § 1º Nos casos de seguros não tarifados, a es-
colha da Sociedade Seguradora será feita por concor-
rência Pública. (Revogado pela Lei Complementar nº 
126, de 2007)

 § 2º Para os sorteios e concorrências públicas, 
o IRB determinará anualmente as faixas de cobertura 
de mercado nacional para cada ramo ou modalidade 
de seguro, fixando o limite de aceitação das Socieda-
des Seguradoras conforme as respectivas situações 
econômico-financeiras e o índice de resseguro que 
comportarem. (Revogado pela Lei Complementar nº 
126, de 2007)

 § 3º As Sociedades Seguradoras responsáveis 
pelos seguros previstas neste artigo recolherão ao IRB 
as comissões corretagem admitidas pelo CNSP, para 
crédito do Fundo de Estabilidade do Seguro Rural.
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 Art 24. Poderão operar em seguros privados 
apenas Sociedades Anônimas ou Cooperativas, devi-
damente autorizadas.
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 Parágrafo único. As Sociedades Cooperativas 
operarão únicamente em seguros agrícolas, de saúde 
e de acidentes do trabalho.

 Art 25. As ações das Sociedades Seguradoras 
serão sempre nominativas.

 Art 26. As Sociedades Seguradoras não estão 
sujeitas a falência, nem poderão impetrar concordata.

 Art. 26. As sociedades seguradoras não poderão 
requerer concordata e não estão sujeitas à falência, 
salvo, neste último caso, se decretada a liquidação ex-
trajudicial, o ativo não for suficiente para o pagamento 
de pelo menos a metade dos credores quirografários, 
ou quando houver fundados indícios da ocorrência de 
crime falimentar. (Redação dada pela Lei nº 10.190, 
de 2001)

 Art 27. Serão processadas pela forma executi-
va as ações de cobrança dos prêmios dos contratos 
de seguro.

 Art 28. A partir da vigência dêste Decreto-Lei, a 
aplicação das reservas técnicas das Sociedades Segu-
radoras será feita conforme as diretrizes do Conselho 
Monetário Nacional.

 Art 29. Os investimentos compulsórios das So-
ciedades Seguradoras obedecerão a critérios que ga-
rantam remuneração adequada, segurança e liquidez.

 Parágrafo único. Nos casos de seguros contra-
tados com a cláusula de correção monetária é obri-
gatório o investimento das respectivas reservas nas 
condições estabelecidas neste artigo.

 Art 30. As Sociedades Seguradoras não poderão 
conceder aos segurados comissões ou bonificações 
de qualquer espécie, nem vantagens especiais que 
importem dispensa ou redução de prêmio.

 Art 31. É assegurada ampla defesa em qualquer 
processo instaurado por infração ao presente Decreto-
-Lei sendo nulas as decisões proferidas com inobser-
vância dêste preceito.

 Art 31. É assegurada ampla defesa em qualquer 
processo instaurado por infração ao presente Decreto-
-Lei, sendo nulas as decisões proferidas com inobser-
vância dêste preceito. (Redação dada pelo Decreto-lei 
nº 296, de 1967)

CAPÍTULO IV  
Do Conselho Nacional de Seguros Privados

 Art 32. É criado o Conselho Nacional de Segu-
ros Privados – CNSP, ao qual compete primitivamente:

 Art 32. É criado o Conselho Nacional de Segu-
ros Privados – CNSP, ao qual compete privativamen-
te: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)

 I – Fixar as diretrizes e normas da política de 
seguros privados;

 II – Regular a constituição, organização, funcio-
namento e fiscalização dos que exercerem atividades 
subordinadas a êste Decreto-Lei, bem como a aplica-
ção das penalidades previstas;

 III – Estipular índices e demais condições téc-
nicas sôbre tarifas, investimentos e outras relações 
patrimoniais a serem observadas pelas Sociedades 
Seguradoras;

 IV – Fixar as características gerais dos contra-
tos de seguros;

 V – Fixar normas gerais de contabilidade e es-
tatística a serem observadas pelas Sociedades Se-
guradoras;

 VI – Delimitar o capital do IRB e das Sociedades 
Seguradoras, com a periodicidade mínima de dois anos, 
determinando a forma de sua subscrição e realização;

 VI – delimitar o capital das sociedades segura-
doras e dos resseguradores; (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 126, de 2007)

 VII – Estabelecer as diretrizes gerais das ope-
rações de resseguro;

 VIII – Disciplinar as operações de cosseguro, 
nas hipóteses em que o IRB não aceite resseguro do 
risco ou quando se tornar conveniente promover me-
lhor distribuição direta dos negócios pelo mercado;

 VIII – disciplinar as operações de co-seguro; (Re-
dação dada pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 IX – Conhecer dos recursos de decisão da SU-
SEP e do IRB, nos casos especificados neste Decre-
to-Lei; (Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 
2007)

 X – Aplicar às Sociedades Seguradoras estran-
geiras autorizadas a funcionar no País as mesmas 
vedações ou restrições equivalentes às que vigora-
rem nos países da matriz, em relação às Sociedades 
Seguradoras brasileiras ali instaladas ou que nêles 
desejem estabelecer-se;

 XI – Prescrever os critérios de constituição das 
Sociedades Seguradoras, com fixação dos limites le-
gais e técnicos das operações de seguro;

 XII – Disciplinar a corretagem de seguros e a 
profissão de corretor;

 XIII – Corrigir os valores monetários expres-
sos nêste Decreto-lei, de acôrdo com os índices do 
Conselho Nacional de Economia; (Revogado pela Lei 
Complementar nº 126, de 2007)

 XIV – Decidir sôbre sua própria organização, 
elaborando o respectivo Regimento Interno;

 XV – Regular a organização, a composição e o 
funcionamento de suas Comissões Consultivas;

 XVI – Regular a instalação e o funcionamento 
das Bolsas de Seguro.
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 XVII – fixar as condições de constituição e ex-
tinção de entidades autorreguladoras do mercado de 
corretagem, sua forma jurídica, seus órgãos de ad-
ministração e a forma de preenchimento de cargos 
administrativos; (Incluído pela Lei complementar nº 
137, de 2010)

 XVIII – regular o exercício do poder disciplinar 
das entidades autorreguladoras do mercado de cor-
retagem sobre seus membros, inclusive do poder de 
impor penalidades e de excluir membros; (Incluído pela 
Lei complementar nº 137, de 2010)

 XIX – disciplinar a administração das entidades 
autorreguladoras do mercado de corretagem e a fixa-
ção de emolumentos, comissões e quaisquer outras 
despesas cobradas por tais entidades, quando for o 
caso. (Incluído pela Lei complementar nº 137, de 2010)

 Art 33. O CNSP compor-se-á dos seguintes 
membros: 

 I – Ministro da Indústria e do Comércio, que será 
seu presidente;

 II – Ministro da Fazenda ou seu representante; 
 III – Ministro do Planejamento e da Coordenação 

Econômica ou seu representante; 
 IV – Ministro da Saúde ou seu representante; 
 V – Ministro do Trabalho e Previdência Social ou 

seu representante; 
 VI – Ministro da Agricultura ou seu representante; 
 Vll – Superintendente da Superintendência de 

Seguros Privados; 
 VIII – Presidente do Instituto de Resseguros do 

Brasil; 
 IX – Um representante do Conselho Federal de 

Medicina; 
 X – Três representantes da iniciativa Privada 

nomeados pelo Presidente da República, mediante 
escolha dentre brasileiros dotados das qualificações 
pessoais necessárias, com mandato de dois anos, 
podendo ser reconduzidos. 

 X -Três representantes da iniciativa privada nome-
ados pelo Presidente da República, mediante escolha 
dentre brasileiros dotados das qualificações pessoais 
necessárias, com mandato de dois anos, podendo ser 
reconduzidos, e três suplentes, igualmente nomeados 
por igual prazo de 2 (dois) anos”.(Redação dada pelo 
Decreto-lei nº 296, de 1967)

 § 1º O CNSP deliberará por maioria de votos, com 
o “ quorum “ mínimo de seis membros, desde que pre-
sentes quatro dos primeiros enumerados neste artigo 
cabendo ao Presidente também o voto de qualidade.

 § 1º O CNSP deliberará por maioria de votos, 
com o “ quorum “ mínimo de seis membros, desde que 
presentes quatro dos primeiros enumerados neste ar-

tigo, cabendo ao Presidente também o voto de quali-
dade.(Redação dada pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)

 § 2º Em suas faltas ou impedimentos, o Presi-
dente será substituído pelos Ministros de Estado inte-
grantes do CNSP, na ordem estabelecida neste artigo. 

 § 3º A SUSEP proverá os serviços da Secretaria 
do CNSP, sob o contrôle dêste. 

 Art. 33. O Conselho Nacional de Seguros Priva-
dos (CNSP) será integrado pelos seguintes membros: 
(Redação dada pela Lei nº 8.127, de 1990)

 I – Ministro de Estado da Economia, Fazenda e 
Planejamento, na qualidade de Presidente; (Redação 
dada pela Lei nº 8.127, de 1990)

 II – Superintendente da Superintendência de 
Seguros Privados (Susep), na qualidade de Vice-Pre-
sidente; (Redação dada pela Lei nº 8.127, de 1990)

 III – Presidente do Instituto de Resseguros do 
Brasil (IRB); (Redação dada pela Lei nº 8.127, de 1990)

 IV – Presidente do Banco Central do Brasil; (Re-
dação dada pela Lei nº 8.127, de 1990)

 V – Presidente do Conselho Nacional de Defe-
sa do Consumidor, do Ministério da Justiça; (Redação 
dada pela Lei nº 8.127, de 1990)

 VI – um representante do Ministério do Traba-
lho e da Previdência Social; (Redação dada pela Lei 
nº 8.127, de 1990)

 VII – um representante do Ministério da Infra-
-Estrutura; (Redação dada pela Lei nº 8.127, de 1990)

 VIII – um representante do Ministério da Ação 
Social; (Redação dada pela Lei nº 8.127, de 1990)

 IX – quatro representantes da iniciativa privada, 
e respectivos suplentes, nomeados pelo Presidente 
da República, escolhidos dentre brasileiros de ilibada 
reputação e notório saber nas matérias de compe-
tência do CNSP, com mandato de dois anos, prorro-
gável por igual período, e indicados, em lista tríplice, 
pelos órgãos superiores de classe que representem 
os estabelecimentos de seguro, de capitalização e de 
previdência privada aberta e a categoria profissional 
dos corretores de seguros. (Redação dada pela Lei nº 
8.127, de 1990)

 § 1° Os membros a que se referem os incisos II 
a V serão substituídos, nos seus impedimentos e afas-
tamentos, pelos respectivos substitutos eventuais e os 
indicados nos incisos VI a VIII serão designados pelo 
Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planeja-
mento, mediante indicação dos Ministros a que estejam 
vinculados. (Redação dada pela Lei nº 8.127, de 1990)

 § 2° Os diretores da Susep e do IRB poderão 
participar das reuniões do CNSP, sem direito a voto. 
(Redação dada pela Lei nº 8.127, de 1990)

 § 3° Qualquer dos membros a que se refere o 
inciso IX deste artigo perderá seu mandato, se deixar 



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 61791 

de comparecer, sem motivo justificado, a três sessões 
ordinárias consecutivas ou a seis alternadas, durante 
o exercício. (Redação dada pela Lei nº 8.127, de 1990)

 § 4° O conselho deliberará mediante resoluções, 
por maioria de votos, com a presença de, no mínimo, 
nove membros. (Incluído pela Lei nº 8.127, de 1990)

 § 5° O Presidente do conselho terá, além do voto 
ordinário, o de qualidade, cabendo-lhe, ainda, a prerro-
gativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante 
interesse, ad referendum do conselho. (Incluído pela 
Lei nº 8.127, de 1990)

 § 6° Quando deliberar ad referendum do conse-
lho, o Presidente submeterá a decisão ao colegiado, 
na primeira reunião posterior à prática do ato. (Incluído 
pela Lei nº 8.127, de 1990)

 § 7° O Presidente do conselho poderá convidar 
outros Ministros de Estado, bem como representantes 
de entidades públicas ou privadas, para participar das 
reuniões, não lhes sendo permitido, porém, o direito 
de voto. (Incluído pela Lei nº 8.127, de 1990)

 § 8° O conselho reunir-se-á, ordinariamente, de 
dois em dois meses, e, extraordinariamente, sempre 
que for convocado por seu Presidente ou a requerimen-
to de, pelo menos, nove de seus membros. (Incluído 
pela Lei nº 8.127, de 1990)

 § 9° De cada reunião do conselho, será lavrada 
a respectiva ata. (Incluído pela Lei nº 8.127, de 1990)

 § 10º A Susep proverá os serviços de secretaria 
do CNPS e promoverá a publicação de suas resolu-
ções.(Incluído pela Lei nº 8.127, de 1990)

 Art. 33. O Conselho Nacional de Seguros Priva-
dos – CNSP será integrado pelos seguintes membros: 
(Redação dada pela Lei nº 9.656, de 1998)

 I – Ministro de Estado da Fazenda, ou seu re-
presentante legal; (Redação dada pela Lei nº 9.656, 
de 1998)

 II – Ministro de Estado da Saúde, ou seu repre-
sentante legal; (Redação dada pela Lei nº 9.656, de 
1998)

 III – Ministro de Estado da Justiça, ou seu re-
presentante legal; (Redação dada pela Lei nº 9.656, 
de 1998)

 IV – Ministro de Estado da Previdência e Assis-
tência Social, ou seu representante legal; (Redação 
dada pela Lei nº 9.656, de 1998)

 V – Presidente do Banco Central do Brasil, ou 
seu representante legal; (Redação dada pela Lei nº 
9.656, de 1998)

 VI – Superintendente da Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP, ou seu representante le-
gal; (Redação dada pela Lei nº 9.656, de 1998)

 VII – Presidente do Instituto de Resseguros do 
Brasil – IRB, ou seu representante legal. (Redação 
dada pela Lei nº 9.656, de 1998)

 § 1o O Conselho será presidido pelo Ministro 
de Estado da Fazenda e, na sua ausência, pelo Su-
perintendente da SUSEP. (Redação dada pela Lei nº 
9.656, de 1998)

 § 2o O CNSP terá seu funcionamento regula-
do em regimento interno. (Redação dada pela Lei nº 
9.656, de 1998)

 Art. 33. O CNSP será integrado pelos seguintes 
membros:(Restabelecido com nova redação pela Lei 
nº 10.190, de 2001)

 I – Ministro de Estado da Fazenda, ou seu re-
presentante; (Restabelecido com nova redação pela 
Lei nº 10.190, de 2001)

 II – representante do Ministério da Justiça; (Resta-
belecido com nova redação pela Lei nº 10.190, de 2001)

 III – representante do Ministério da Previdência e 
Assistência Social; (Restabelecido com nova redação 
pela Lei nº 10.190, de 2001)

 IV – Superintendente da Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP; (Restabelecido com nova 
redação pela Lei nº 10.190, de 2001)

 V – representante do Banco Central do Brasil; 
(Restabelecido com nova redação pela Lei nº 10.190, 
de 2001)

 VI – representante da Comissão de Valores Mo-
biliários – CVM. (Restabelecido com nova redação pela 
Lei nº 10.190, de 2001)

 § 1o O CNSP será presidido pelo Ministro de 
Estado da Fazenda e, na sua ausência, pelo Superin-
tendente da SUSEP. (Restabelecido com nova redação 
pela Lei nº 10.190, de 2001)

 § 2o O CNSP terá seu funcionamento regulado 
em regimento interno. (Restabelecido com nova reda-
ção pela Lei nº 10.190, de 2001)

 Art 34. Com audiência obrigatória nas delibera-
ções relativas às respectivas finalidades específicas, 
funcionarão junto ao CNSP as seguintes Comissões 
Consultivas:

 I – de Saúde;
 Il – do Trabalho;
 III – de Transporte;
 IV – Mobiliária e de Habitação;
 V – Rural;
 VI – Aeronáutica;
 VII – de Crédito;
 VIII – de Corretores.
 § 1º – O CNSP poderá criar outras Comissões 

Consultivas, desde que ocorra justificada necessidade.
 § 2º – A organização, a composição e o funcio-

namento das Comissões Consultivas serão regulados 
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pelo CNSP, cabendo ao seu Presidente designar os 
representantes que as integrarão mediante indicação 
das entidades participantes delas.

 § 2º – A organização, a composição e o funcio-
namento das Comissões Consultivas serão regulados 
pelo CNSP, cabendo ao seu Presidente designar os 
representantes que as integrarão, mediante indicação 
das entidades participantes delas. (Redação dada pelo 
Decreto-lei nº 296, de 1967)

CAPÍTULO V 
Da Superintendência de Seguros Privados

SEÇÃO I

 Art 35. Fica criada a Superintendência de Se-
guros Privados (SUSEP), entidade autárquica, juris-
dicionada ao Ministério da Indústria e do Comércio, 
dotada de personalidade jurídica de Direito Público, 
com autonomia administrativa e financeira.

 Parágrafo único. A sede da SUSEP será na cida-
de do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, até que 
o Poder Executivo a fixe, em definitivo, em Brasília.

 Art 36. Compete à SUSEP, na qualidade de exe-
cutora da política traçada pelo CNSP, como órgão fis-
calizador da constituição, organização, funcionamento 
e operações das Sociedades Seguradoras:

 a) processar os pedidos de autorização, para 
constituição, organização, funcionamento, fusão, en-
campação, grupamento, transferência de contrôle acio-
nário e reforma dos Estatutos das Sociedades Segu-
radoras, opinar sôbre os mesmos e encaminhá-los 
ao CNSP;

 b) baixar instruções e expedir circulares relati-
vas à regulamentação das operações de seguro, de 
acôrdo com as diretrizes do CNSP;

 c) fixar condições de apólices, planos de opera-
ções e tarifas a serem utilizadas obrigatòriamente pelo 
mercado segurador nacional;

 d) aprovar os limites de operações das Socie-
dades Seguradoras, de conformidade com o critério 
fixado pelo CNSP;

 e) examinar e aprovar as condições de cober-
turas especiais, bem como fixas as taxas aplicáveis;

 e) examinar e aprovar as condições de cober-
turas especiais, bem como fixar as taxas aplicáveis; 
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)

 f) autorizar a movimentação e liberação dos bens 
e valôres obrigatòriamente inscritos em garantia das 
reservas técnicas e do capital vinculado;

 g) fiscalizar a execução das normas gerais de 
contabilidade e estatística fixadas pelo CNSP para as 
Sociedades Seguradoras;

 h) fiscalizar as operações das Sociedades Se-
guradoras, inclusive o exato cumprimento dêste De-
creto-lei, de outras leis pertinentes, disposições regu-
lamentares em geral, resoluções do CNSP e aplicar 
as penalidades cabíveis;

 i) proceder à liquidação das Sociedades Segu-
radoras que tiverem cassada a autorização para fun-
cionar no País;

 j) organizar seus serviços, elaborar e executar 
seu orçamento.

 k) fiscalizar as operações das entidades au-
torreguladoras do mercado de corretagem, inclusive 
o exato cumprimento deste Decreto-Lei, de outras 
leis pertinentes, de disposições regulamentares 
em geral e de resoluções do Conselho Nacional 
de Seguros Privados (CNSP), e aplicar as penali-
dades cabíveis; e (Incluído pela Lei complementar 
nº 137, de 2010)

 l) celebrar convênios para a execução dos servi-
ços de sua competência em qualquer parte do território 
nacional, observadas as normas da legislação em vi-
gor. (Incluído pela Lei complementar nº 137, de 2010)

SEÇÃO II 
Da Administração da SUSEP

 Art 37. A administração da SUSEP será exercida 
por um Superintendente nomeado pelo Presidente da 
República, mediante indicação do Ministro da Indústria 
e do Comércio. 

 Parágrafo único. O Regimento Interno da SU-
SEP, aprovado por Decreto do Poder Executivo, fixará 
a competência e as atribuições do Superintendente.

 Art 37. A administração da SUSEP será exercida 
por um Superintendente, nomeado pelo Presidente da 
República, mediante indicação do Ministro da Indústria 
e do Comércio, que terá as suas atribuições definidas 
no Regulamento dêste Decreto-lei e seus vencimen-
tos fixados em Portaria do mesmo Ministro. (Redação 
dada pelo Decreto-lei nº 168, de 1967)

 Parágrafo único. A organização interna da SUSEP 
constará de seu Regimento, que será aprovado pelo 
CNSP. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 168, de 1967)

SEÇÃO III

 Art 38. O quadro de pessoal da SUSEP será 
constituído do pessoal que fôr admitido mediante con-
curso público de provas e títulos. 

 § 1º Poderá ser admitido pessoal contratado, nos 
têrmos da legislação trabalhista. 

 § 2º Integrarão o quadro de pessoal da SUSEP 
as séries de classe de Inspetores de Seguros.

 Art. 38. Os cargos da SUSEP sómente poderão 
ser preenchidas mediante concurso público de provas, 
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ou de provas e títulos, salvo os da direção e os casos 
de contratação, por prazo determinado, de prestação 
de serviços técnicos ou de natureza especializada. 
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 168, de 1967)

 Parágrafo único. O pessoal da SUSEP reger-se-
-á pela legislação trabalhista e os seus níveis salariais 
serão fixados pelo Superintendente, com observância 
do mercado de trabalho, ouvido o CNSP. (Redação 
dada pelo Decreto-lei nº 168, de 1967)

SEÇÃO IV 
Dos Recursos Financeiros

 Art 39. Do produto da arrecadação do impôsto 
sôbre operações financeiras a que se refere a Lei nº 
5.143, de 20-10-66, será destacada a parcela neces-
sária ao custeio das atividades da SUSEP.

 Art 40. Constituem ainda recursos da SUSEP:
 I – O produto das multas aplicadas pela SUSEP;
 II – Dotação orçamentária específica ou crédi-

tos especiais;
 III – Juros de depósitos bancários;
 IV – A participação que lhe fôr atribuída pelo 

CNSP no fundo previsto no art. 16;
 V – Outras receitas ou valores adventícios, re-

sultantes de suas atividades.

CAPÍTULO VI 
Do Instituto de Resseguros do Brasil

SEÇÃO I 
Da Natureza Jurídica, Finalidade, Constituição e 

Competência

 Art 41. O IRB é uma sociedade de economia 
mista, dotada de personalidade jurídica própria de Di-
reito Privado e gozando de autonomia administrativa 
e financeira.

 Parágrafo único – O IRB será representado em 
juízo ou fora dêle por seu Presidente e responderá no 
fôro comum.

 Art 42. O IRB tem a finalidade de regular o cos-
seguro, o resseguro e a retrocessão, bem como pro-
mover o desenvolvimento das operações de seguro, 
segundo as diretrizes do CNSP. (Revogado pela Lei 
Complementar nº 126, de 2007)

 Art 43. O capital do IRB será de Cr$ 7.000.000.000 
(sete bilhões de cruzeiros) divididos em 700.000 (sete-
centas mil ações) no valor unitário de Cr$ 10.000 (dez 
mil cruzeiros), das quais 50% (cinqüenta por cento) 
de propriedade das Entidades federais de previdên-
cia social (acionistas classe “A”) e as restantes 50% 
(cinqüenta por cento) das Sociedades Seguradoras 
(acionistas classe “B”). 

 § 1º O IRB pode aumentar seu capital alterando 
o número de ações ou o valor unitário delas, inclusive 

pela incorporação da correção monetária do seu ativo 
imobilizado, mediante proposta do Conselho Técnico 
e aprovação do Ministro da Indústria e do Comércio. 

 § 2º As ações do IRB, que poderão ser substitu-
ídas por títulos e cautelas múltiplas, não se prestarão 
a garantia, exceto as de classe “B”, que constituirão 
caução permanente de garantia, em favor do IRB, das 
operações das Sociedades Seguradoras. 

 § 3º A transferência de ações só poderá ocorrer 
entre acionistas da mesma classe, dependendo de pré-
via autorização do Conselho Técnico do IRB, ao qual 
incumbirá fixar o ágio para atender à valorização das 
reservas, fundos e provisões do Instituto.

 Art. 43. O capital social do IRB é representado 
por ações escriturais, ordinárias e preferenciais, todas 
sem valor nominal. (Redação dada pela Lei nº 9.482, 
de 1997)

 Parágrafo único. As ações ordinárias, com direito 
a voto, representam, no mínimo, cinqüenta por cento 
do capital social. (Incluído pela Lei nº 9.482, de 1997)

 Art 44. Compete ao IRB,
 Art 44. Compete ao IRB: (Redação dada pelo 

Decreto-lei nº 296, de 1967) (Revogado pela Lei Com-
plementar nº 126, de 2007)

 I – Na qualidade de órgão regulador de cosse-
guro, resseguro e retrocessão: (Revogado pela Lei 
Complementar nº 126, de 2007)

 a) elaborar e expedir normas reguladoras de 
cosseguro, resseguro e retrocessão; (Revogado pela 
Lei Complementar nº 126, de 2007)

 b) aceitar o resseguro obrigatório e facultativo, 
do País ou do exterior; (Revogado pela Lei Comple-
mentar nº 126, de 2007)

 c) reter o resseguro aceito, na totalidade ou em 
parte; (Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 
2007)

 d) promover a colocação, no exterior, de seguro, 
cuja aceitação não convenha aos interêsses do País 
ou que nêle não encontre cobertura; (Revogado pela 
Lei Complementar nº 126, de 2007)

 e) impor penalidade às Sociedades Seguradoras 
por infrações cometidas na qualidade de cossegura-
doras, resseguradas ou retrocessionárias; (Revogado 
pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 f) organizar e administrar consórcios, recebendo 
inclusive cessão integral de seguros; (Revogado pela 
Lei Complementar nº 126, de 2007)

 g) proceder à liquidação de sinistros, de con-
formidade com os critérios traçados pelas normas de 
cada ramo de seguro; (Revogado pela Lei Comple-
mentar nº 126, de 2007)

 h) distribuir pelas Sociedades a parte dos res-
seguros que não retiver e colocar no exterior as res-
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ponsabilidades excedentes da capacidade do mercado 
segurador interno, ou aquelas cuja cobertura fora do 
País convenha aos interêsses nacionais; (Revogado 
pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 i) representar as retrocessionárias nas liquida-
ções de sinistros amigáveis ou judiciais; (Revogado 
pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 j) publicar revistas especializadas e da capaci-
dade do mercado nacional de seguros. 

 j) promover o pleno aproveitamento da capaci-
dade do mercado nacional de seguros. (Redação dada 
pelo Decreto-lei nº 296, de 1967) (Revogado pela Lei 
Complementar nº 126, de 2007)

 II – Na qualidade de promotor do desenvolvimen-
to das operações de seguro, dentre outras atividades. 

 II – Na qualidade de promotor do desenvolvi-
mento das operações de seguro, dentre outras ativida-
des: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 296, de 1967) 
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 a) organizar cursos para a formação e aperfei-
çoamento de técnicos em seguro; (Revogado pela Lei 
Complementar nº 126, de 2007)

 b) promover congressos, conferências, reuni-
ões, simpósios e dêles participar; (Revogado pela Lei 
Complementar nº 126, de 2007)

 c) incentivar a criação e o desenvolvimento de 
associações técnico-científicas; (Revogado pela Lei 
Complementar nº 126, de 2007)

 d) organizar plantas cadastrais, registro de em-
barcações e aeronaves, vistoriadores e corretores; 
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 e) compilar, processar e divulgar dados estatísti-
cos; (Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 f) publicar, revistas especializadas e outras obras 
de natureza técnica. (Revogado pela Lei Complemen-
tar nº 126, de 2007)

 Art 45. Caberá ao IRB a administração das Bol-
sas de Seguro, destinadas a promover a colocação, no 
País ou no exterior, de seguros e resseguros especiais 
que não encontrem cobertura normal nas Sociedades 
Seguradoras participantes do mercado nacional. (Re-
vogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela 
Lei Complementar nº 126, de 2007)

 Parágrafo único. As Bôlsas de Seguro pode-
rão ser criadas nas capitais dos Estados, por ato do 
CNSP, mediante proposta do IRB. (Revogado pela Lei 
nº 9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar 
nº 126, de 2007)

SEÇÃO II  
Da Administração e do Conselho Fiscal

 Art 46. A administração do IRB compreenderá: 
 I – A Presidência; 

 II – O Conselho Técnico – CT; 
 III – O Conselho Fiscal – CF.
 Art. 46. São órgãos de administração do IRB o 

Conselho de Administração e a Diretoria. (Redação 
dada pela Lei nº 9.482, de 1997)

 § 1º O Conselho de Administração é composto 
por seis membros, eleitos pela Assembléia Geral, sen-
do: (Incluído pela Lei nº 9.482, de 1997)

 I – três membros indicados pelo Ministro de 
Estado da Fazenda, dentre eles: (Incluído pela Lei nº 
9.482, de 1997)

 a) o Presidente do Conselho; (Incluída pela Lei 
nº 9.482, de 1997)

 b) o Presidente do IRB, que será o Vice-Presiden-
te do Conselho; (Incluída pela Lei nº 9.482, de 1997)

 II – um membro indicado pelo Ministro de Es-
tado do Planejamento e orçamento; (Incluído pela Lei 
nº 9.482, de 1997)

 III – um membro indicado pelos acionistas de-
tentores de ações preferenciais; (Incluído pela Lei nº 
9.482, de 1997)

 IV – um membro indicado pelos acionistas mino-
ritários, detentores de ações ordinárias. (Incluído pela 
Lei nº 9.482, de 1997)

 § 2º A Diretoria do IRB é composta por seis 
membros, sendo o Presidente e o Vice-Presidente 
Executivo nomeados pelo Presidente da República, 
por indicação do Ministro de Estado da Fazenda, e os 
demais eleitos pelo Conselho, de Administração. (In-
cluído pela Lei nº 9.482, de 1997)

 § 3º Enquanto a totalidade das ações ordinárias 
permanecer com a União, aos acionistas detentores de 
ações preferenciais será facultado o direito de indicar 
até dois membros para o Conselho de Administração 
do IRB. (Incluído pela Lei nº 9.482, de 1997)

 § 4º Os membros do Conselho de Administração 
e da Diretoria do IRB terão mandato de três anos, ob-
servado o disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976. (Incluído pela Lei nº 9.482, de 1997)

 Art 47. Os estatutos fixarão a competência e 
as atribuições do Presidente e do Conselho Técnico.

 Art. 47 O Conselho Fiscal do IRB é composto 
por cinco membros efetivos e respectivos suplentes, 
eleitos pela Assembléia Geral, sendo: (Redação dada 
pela Lei nº 9.482, de 1997)

 I – três membros e respectivos suplentes indi-
cados pelo Ministro de Estado da Fazenda, dentre os 
quais um representante do Tesouro Nacional; (Incluído 
pela Lei nº 9.482, de 1997)

 II – um membro e respectivo suplente eleitos, 
em votação em separado, pelos acionistas minoritá-
rios detentores de ações ordinárias; (Incluído pela Lei 
nº 9.482, de 1997)
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 III – um membro e respectivo suplente eleitos 
pelos acionistas detentores de ações preferenciais sem 
direito a voto ou com voto restrito, excluído o acionista 
controlador, se detentor dessa espécie de ação.(Inclu-
ído pela Lei nº 9.482, de 1997)

 Parágrafo único. Enquanto a totalidade das ações 
ordinárias permanecer com a União, aos acionistas de-
tentores de ações preferenciais será facultado o direito 
de indicar até dois membros para o Conselho Fiscal 
do IRB. (Incluído pela Lei nº 9.482, de 1997)

 Art 48. O Presidente será nomeado pelo Presi-
dente da República e tomará posse perante o Ministro 
da Indústria e do Comércio. 

 Parágrafo único. Para substituir o Presidente do 
IRB em seus impedimentos, haverá um Vice-Presidente, 
escolhido pelo Presidente da República dentre os Con-
selheiros que representem os acionistas da classe “A”.

 Art. 48. Os estatutos fixarão a competência do 
Conselho de Administração e da Diretoria do IRB. (Re-
dação dada pela Lei nº 9.482, de 1997)

 Art 49. O Conselho Técnico do IRB será compos-
to de seis membros, denominados Conselheiros, dos 
quais três nomeados por livre escolha do Presidente 
da República, como representantes dos acionistas da 
classe “A”, e três eleitos pelos acionistas da classe “B”, 
dentre brasileiros que exerçam cargos de direção ou 
técnicos na administração das Sociedades Segurado-
ras. (Revogado pela Lei nº 9.482, de 1997)

 § 1º Cada Sociedade Seguradora terá direito a 
um voto; (Revogado pela Lei nº 9.482, de 1997)

 § 2º Os Conselheiros representantes dos acio-
nistas da classe “B” terão mandato de dois anos; (Re-
vogado pela Lei nº 9.482, de 1997)

 § 3º Os membros do Conselho Técnico tomarão 
posse perante o Presidente do IRB. (Revogado pela 
Lei nº 9.482, de 1997)

 Art 50. O Presidente e os Conselheiros não con-
traem obrigação pessoal, individual ou solidária pelos 
atos praticados no exercício dos respectivos cargos, 
mas são responsáveis pela negligência, falta de exação, 
culpa ou dolo com que desempenharem suas funções. 
(Revogado pela Lei nº 9.482, de 1997)

 Art 51. Os Estatutos disporão sôbre os venci-
mentos e as gratificações do Presidente e Membros 
do Conselho Técnico, regulando também as eleições, 
a posse e a substituição dos Conselheiros. (Revogado 
pela Lei nº 9.482, de 1997)

 Art 52. Não poderão ser membros efetivos ou 
suplentes do Conselho Técnico do IRB: (Revogado 
pela Lei nº 9.482, de 1997)

 a) parentes consangüíneos até o segundo grau, 
cunhado, sogro, ou genro do Presidente, dos membros 
efetivos ou suplente do aludido Conselho;

 a) parentes consangüíneos até o segundo grau, 
cunhado, sogro, ou genro do Presidente, dos membros 
efetivos ou suplentes do aludido Conselho;(Redação 
dada pelo Decreto-lei nº 296, de 1967) (Revogado pela 
Lei nº 9.482, de 1997)

 b) administradores, gerentes ou quaisquer ser-
vidores de Sociedade Seguradora de que faça parte 
algum outro membro efetivo ou suplente dos Conse-
lhos Técnico ou Fiscal. (Revogado pela Lei nº 9.482, 
de 1997)

 Art 53. O IRB terá um Conselho Fiscal – CF, 
composto de dois representantes dos acionistas da 
classe “A” e um representante dos da classe “B”, cada 
um com o respectivo suplente. (Revogado pela Lei nº 
9.482, de 1997)

 § 1º O provimento dos cargos do CF obedecerá 
à sistemática estabelecida no artigo 49, vigendo restri-
ções idênticas às do artigo 52, ambos dêste decreto-
-lei. (Revogado pela Lei nº 9.482, de 1997)

 § 2º Os membros do CF tomarão posse perante 
o Ministro da Indústria e do Comércio. (Revogado pela 
Lei nº 9.482, de 1997)

 Art 54. Os Estatutos fixarão a competência do 
CF e a remuneração de seus membros. (Revogado 
pela Lei nº 9.482, de 1997)

SEÇÃO III 
Do Pessoal

 Art 55. Os serviços do IRB serão executados 
por pessoal admitido mediante concurso público de 
provas ou de provas e títulos, cabendo aos Estatutos 
regular suas condições de realização, bem como os 
direitos, vantagens e deveres dos servidores, inclusive 
as punições aplicáveis.

 § 1º A nomeação para cargo em comissão será 
feita pelo Presidente, depois de aprovada sua criação 
pelo Conselho Técnico.

 § 2º É permitida a contratação de pessoal des-
tinado a funções técnicas especializadas ou para ser-
viços auxiliares de manutenção, transporte, higiene 
e limpeza.

 § 3º Ficam assegurados aos servidores do IRB 
os direitos decorrentes de normas legais em vigor, no 
que digam respeito à participação nos lucros, apo-
sentadoria, enquadramento sindical, estabilidade de 
aplicação da legislação do trabalho.

 § 3º Ficam assegurados aos servidores do IRB 
os direitos decorrentes de normas legais em vigor, no 
que digam respeito à participação nos lucros, aposen-
tadoria, enquadramento sindical, estabilidade e apli-
cação da legislação do trabalho. (Redação dada pelo 
Decreto-lei nº 296, de 1967)
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 § 4º Os vencimentos dos servidores do IRB 
constarão de quadro aprovado pelo Conselho Técnico, 
mediante proposta do Presidente. (Revogado pela Lei 
Complementar nº 126, de 2007)

SEÇÃO IV  
Das Operações

 Art 56. O IRB opera em qualquer tipo de res-
seguro ou de retrocessão, segundo as normas apro-
vadas pelo Conselho Técnico e dentro das diretrizes 
traçadas pelo CNSP, que regulamentará a realização 
dos seguros previstos no artigo 20 do Capítulo III dês-
te decreto-lei. (Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) 
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 Art 57. As operações do IRB têm a garantia de 
seu capital e reservas e, subsidiáriamente, a da União. 
(Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela 
Lei Complementar nº 126, de 2007)

 Art 58. A aceitação de resseguro pelo IRB é obri-
gatória, em princípio, para as responsabilidades origi-
nárias e para os riscos acessórios. (Revogado pela Lei 
nº 9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar 
nº 126, de 2007)

 Art 59. O IRB poderá organizar e dirigir con-
sórcios, inclusive dêles participar, sendo considerado 
ressegurador e ficando as Sociedades Seguradoras, 
nesse caso, como retrocessionárias. (Revogado pela 
Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Comple-
mentar nº 126, de 2007)

 Art 60. É obrigatória a aceitação da retrocessão 
do IRB pelas Sociedades Seguradoras autorizadas a 
operar no País. (Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999)

 § 1º A circunstância de não operarem em segu-
ro, no ramo e modalidade da retrocessão, não exime 
as Sociedades Seguradoras das obrigações estabe-
lecidas neste artigo. 

 § 1º A circunstância de não operarem em seguro, 
no ramo e modalidade da retrocessão não exime as 
Sociedades Seguradoras das obrigações estabeleci-
das neste artigo. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 
296, de 1967) (Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) 
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 § 2º Na distribuição das retrocessões, o IRB le-
vará em conta o volume e o resultado dos resseguros 
recebidos, bem como a orientação técnica e a situação 
econômico-financeira das Sociedades Seguradoras.
(Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela 
Lei Complementar nº 126, de 2007)

 Art 61. O IRB poderá efetuar adiantamentos às 
Sociedades Seguradoras, por conta de recuperação 
de indenizações provenientes de sinistros. (Revogado 
pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Com-
plementar nº 126, de 2007)

 § 1º No caso de receberem adiantamento, 
as Sociedades Seguradoras ficarão obrigadas a 
aplicá-lo na liquidação dentro de 30 dias. Constitui 
crime de apropriação indébita a falta de utilização 
dos adiantamentos recebidos, na forma e no prazo 
previstos neste parágrafo. (Revogado pela Lei nº 
9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar 
nº 126, de 2007)

 § 2º Os diretores e administradores das Socie-
dades Seguradoras respondem civil e criminalmente 
pela inobservância do disposto no parágrafo anterior. 
(Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela 
Lei Complementar nº 126, de 2007)

 Art 62. As Sociedades Seguradoras ficam obri-
gadas a constituir e a manter um Fundo de Garantia 
de Retrocessões – FGR, destinado a responder subsi-
diàriamente pelas responsabilidades decorrentes das 
retrocessões do I.R.B. (Revogado pela Lei nº 9.932, 
de 1999) (Revogado pela Lei Complementar nº 126, 
de 2007)

 § 1º O FGR será considerado, para todos os 
efeitos, como reserva técnica. (Revogado pela Lei nº 
9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar 
nº 126, de 2007)

 § 2º O FGR será constituído pela transferência 
anual de percentuais dos lucros líquidos apurados pe-
las Sociedades, da forma e nas condições estabeleci-
das pelo CNSP, que poderá determinar a transferência 
para o FGR da parte ou da totalidade dos saldos au-
feridos pelas Sociedades Seguradoras, na condição 
de retrocessionárias do IRB. (Revogado pela Lei nº 
9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar 
nº 126, de 2007)

 § 3º O CNSP fixará o montante do FGR a ser 
recolhido ao IRB, sôbre o qual êste abonará juros, po-
dendo efetuar a compensação dos seus créditos nos 
casos de liquidação das Sociedades Seguradoras.
(Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela 
Lei Complementar nº 126, de 2007)

 Art 63. Tôdas as informações e demais escla-
recimentos necessário às operações do IRB serão 
obrigatòriamente fornecidos pelas autoridades e pe-
las Sociedades Seguradoras a que forem solicitadas.
(Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela 
Lei Complementar nº 126, de 2007)

 Art 64. Para a realização da política de seguros 
estabelecida pelo CNSP, o Ministério da Fazenda e os 
órgãos do Sistema Financeiro Nacional prestarão ao 
IRB a colaboração necessária e lhe proporcionarão os 
meios para a efetivação de suas operações no exterior. 
(Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela 
Lei Complementar nº 126, de 2007)
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SEÇÃO V  
Das Liquidações de Sinistros

 Art 65. Nos casos de liquidação de sinistros, as 
normas e decisões do IRB obrigam as Sociedades 
Seguradoras. (Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) 
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 Art 66. As liquidações extrajudiciais só obriga-
rão o IRB quando êle houver homologado o acôrdo 
relativo à indenização e autorizado prèviamente seu 
pagamento, ressalvadas as exceções de cada ramo.
(Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela 
Lei Complementar nº 126, de 2007)

 Art 67. O IRB responderá perante as Sociedades 
Seguradoras diretas na proporção da responsabilida-
de ressegurada, inclusive na parte correspondente às 
despesas de liquidação, ficando com direito regressivo 
contra as retrocessionárias, para delas reaver a quo-
ta que lhes couber no sinistro. (Revogado pela Lei nº 
9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar 
nº 126, de 2007)

 Art 68. O IRB será considerado litisconsorte 
necessário nas ações de seguro, sempre que tiver 
responsabilidade no pedido. (Revogado pela Lei nº 
9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar 
nº 126, de 2007)

 § 1º A Sociedade Seguradora deverá declarar, 
na contestação, se o IRB participa na soma reclama-
da. Sendo o caso, o juiz mandará citar o Instituto e 
manterá sobrestado o andamento do feito até a efeti-
vação da medida processual. (Revogado pela Lei nº 
9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar 
nº 126, de 2007)

 § 2º O IRB responderá no fôro em que fôr de-
mandada a Sociedade Seguradora. (Revogado pela Lei 
nº 9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar 
nº 126, de 2007)

 § 3º O IRB não responde diretamente perante 
os segurados pelo montante assumido em resseguro. 
(Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela 
Lei Complementar nº 126, de 2007)

 § 4º Nas ações executivas de seguro e nas exe-
cuções de sentença, não terá eficácia a penhora feita 
antes da citação da Sociedade Seguradora e do IRB. 
(Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela 
Lei Complementar nº 126, de 2007)

 § 5º Nas louvações de peritos, caberá ao IRB a 
indicação, se não houver acôrdo com as Sociedades 
Seguradoras. (Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) 
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 § 6º As sentenças proferidas com inobservância 
do disposto no presente artigo serão nulas. (Revogado 

pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Com-
plementar nº 126, de 2007)

 Art 69. As Sociedades Seguradoras retrocessio-
nárias acompanharão a sorte do IRB, que as represen-
tará nas liquidações amigáveis ou judiciais de sinistros. 
(Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela 
Lei Complementar nº 126, de 2007)

SEÇÃO VI  
Do Balanço e Distribuição de Lucros

 Art 70. O IRB constituirá reservas, fundos e 
provisões necessárias à sua estabilidade econômico-
-financeira, não podendo as reservas técnicas ser infe-
riores às determinadas pelo CNSP para as Sociedades 
Seguradoras. (Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) 
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 Parágrafo único. As reservas fundos e provisões, 
constituídas pelo IRB na forma dêste artigo, não se 
consideram como lucros, para efeitos fiscais. (Revo-
gado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela Lei 
Complementar nº 126, de 2007)

 Art 71. Depois de constituídas as reservas técni-
cas e feitas as necessárias amortizações e deprecia-
ções, os lucros líquidos do IRB serão distribuídos da 
seguinte forma: (Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999)
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 a) o montante determinado pelo CT para um fun-
do de reserva suplementar, soma essa que até o fundo 
atingir valor igual ao do capital, deverá ser, no mínimo de 
vinte por cento; (Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) 
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 b) o montante necessário para distribuir um divi-
dendo não superior a dez por cento do capital realizado e 
reservas patrimoniais do IRB conforme deliberação do CT; 

 b) o montante necessário para distribuir um divi-
dendo não superior a dez por cento do capital realizado 
e reservas patrimoniais do IRB, conforme deliberação 
do CT; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 296, de 1967) 
(Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela 
Lei Complementar nº 126, de 2007)

 c) o montante necessário para gratificação aos 
Conselheiros, ao Presidente e aos demais membros 
da administração e servidores.(Revogado pela Lei nº 
9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar 
nº 126, de 2007)

 Parágrafo único. O saldo que se apurar será 
distribuído da seguinte forma: (Revogado pela Lei nº 
9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar 
nº 126, de 2007)

 a) o montante necessário para fundos especiais, 
inclusive para difusão e aperfeiçoamento técnico do se-
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guro, a critério do CT; (Revogado pela Lei nº 9.932, de 
1999) (Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 b) até vinte e cinco por cento às Instituições de 
Previdência Social, proporcionalmente às respectivas 
participações nas ações da classe “A”; (Revogado pela 
Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Comple-
mentar nº 126, de 2007)

 c) até vinte e cinco por cento a serem distribuí-
dos pelas Sociedades Seguradoras, na proporção do 
resultado das operações que tenham efetuado com o 
IRB; (Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado 
pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 d) até vinte e cinco por cento para a União Fede-
ral, destinados ao Ministério da Saúde, para o combate 
às endemias. (Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) 
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

CAPÍTULO VII 
Das Sociedades Seguradoras

SEÇÃO I 
Legislação Aplicável

 Art 72. As Sociedades Seguradoras serão regu-
ladas pela legislação geral no que lhes fôr aplicável e, 
em especial, pelas disposições do presente decreto-lei.

 Parágrafo único. Aplicam-se às sociedades se-
guradoras o disposto no art. 25 da Lei nº 4.595, de 31 
de dezembro de 1964, com a redação que lhe dá o 
art. 1º desta lei. (Incluído pela Lei nº 5.710, de 1971)

 Art 73. As Sociedades Seguradoras não poderão 
explorar qualquer outro ramo de comércio ou indústria.

SEÇÃO II 
Da Autorização para Funcionamento

 Art 74. A autorização para funcionamento será 
concedida através de Portaria do Ministro da Indústria 
e do Comércio, mediante requerimento firmado pelos 
incorporadores, dirigido ao CNSP e apresentado por 
intermédio da SUSEP.

 Art 75. Concedida a autorização para funcio-
namento, a Sociedade terá o prazo de noventa dias 
para comprovar perante a SUSEP, o cumprimento de 
tôdas as formalidades legais ou exigências feitas no 
ato da autorização.

 Art 76. Feita a comprovação referida no artigo 
anterior, será expedido a carta-patente pelo Ministro 
da Indústria e do Comércio.

 Art 77. As alterações dos Estatutos das Socie-
dades Seguradoras dependerão de prévia autoriza-
ção do Ministro da Indústria e do Comércio, ouvidos 
a SUSEP e o CNSP.

SEÇÃO III 
Das Operações das Sociedades Seguradoras

 Art 78. As Sociedades Seguradoras só poderão 
operar em seguros para os quais tenham a necessá-
ria autorização, segundo os planos, tarifas e normas 
aprovadas pelo CNSP.

 Art 79. É vedado às Sociedades Seguradoras 
reter responsabilidades cujo valor ultrapasse os limites 
técnico, fixados pela SUSEP de acôrdo com as nor-
mas aprovadas pelo CNSP, e que levarão em conta:

 a) a situação econômico-financeira das Socie-
dades Seguradoras;

 b) as condições técnicas das respectivas car-
teiras;

 c) o resultado de suas operações com o IRB. 
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 § 1º As Sociedades Seguradoras são obrigadas 
a ressegurar no IRB as responsabilidades excedentes 
de seu limite técnico em cada ramo de operações e, em 
caso de cosseguro, a cota que fôr fixada pelo CNSP. 
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 § 2º Não haverá cobertura de resseguro para 
as responsabilidades assumidas pelas Sociedades 
Seguradoras em desacôrdo com as normas e instru-
ções em vigor.

 Art 80. As operações de cosseguro obedecerão 
a critérios fixados pelo CNSP, quanto à obrigatoriedade 
e normas técnicas.

 Art 81. A colocação de seguro e resseguro no 
estrangeiro será feita exclusivamente por intermédio 
do IRB. (Vide Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela 
Lei Complementar nº 126, de 2007)

 Parágrafo único. As reservas de garantia corres-
pondentes aos seguros e resseguros efetuados no ex-
terior ficarão integralmente retidas no País. (Revogado 
pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 Art 82. As Sociedades Seguradoras só poderão 
aceitar resseguros mediante prévia e expressa auto-
rização do IRB. (Revogado pela Lei Complementar nº 
126, de 2007)

 Art 83. As apólices, certificados e bilhetes de se-
guro mencionarão a responsabilidade máxima da Socie-
dade Seguradora, expressa em moeda nacional, para 
cobertura dos riscos nêles descritos e caracterizados.

 Art 84. Para garantia de tôdas as suas obrigações, 
as Sociedades Seguradoras constituirão reservas téc-
nicas, fundos especiais e provisões, de conformidade 
com os critérios fixados pelo CNSP, além das reservas 
e fundos determinados em leis especiais.

 § 1o O patrimônio líquido das sociedades segu-
radoras não poderá ser inferior ao valor do passivo não 
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operacional, nem ao valor mínimo decorrente do cálculo 
da margem de solvência, efetuado com base na regu-
lamentação baixada pelo CNSP. (Incluído pela Lei nº 
10.190, de 2001) (Revogado pela Medida Provisória nº 
449, de 2008) (Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009)

 § 2o O passivo não operacional será constituído 
pelo valor total das obrigações não cobertas por bens 
garantidores.(Incluído pela Lei nº 10.190, de 2001) 
(Revogado pela Medida Provisória nº 449, de 2008)
(Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009)

 § 3o As sociedades seguradoras deverão ade-
quar-se ao disposto neste artigo no prazo de um ano, 
prorrogável por igual período e caso a caso, por deci-
são do CNSP. (Incluído pela Lei nº 10.190, de 2001)
(Revogado pela Medida Provisória nº 449, de 2008) 
(Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009)

 Art 85. Os bens garantidores das reservas técni-
cas, fundos e previsões serão registrados na SUSEP 
e não poderão ser alienados, prometidos alienar ou 
de qualquer forma gravados em sua previa e expres-
sa autorização, sendo nulas, de pleno direito, as alie-
nações realizadas ou os gravames constituídos com 
violação dêste artigo.

 Art 85. Os bens garantidores das reservas técnicas, 
fundos e previsões serão registrados na SUSEP e não 
poderão ser alienados, prometidos alienar ou de qualquer 
forma gravados em sua previa e expressa autorização, 
sendo nulas de pleno direito, as alienações realizadas 
ou os gravames constituídos com violação dêste artigo. 
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)

 Parágrafo único. Quando a garantia recair em 
bem imóvel, será obrigatòriamente inscrita no compe-
tente Cartório do Registro Geral de Imóveis, mediante 
simples requerimento firmado pela Sociedade Segu-
radora e pela SUSEP.

 Art 86. Os segurados e beneficiários que sejam 
credores por indenização ajustada ou por ajustar têm 
privilégio especial sôbre reservas técnicas, fundos es-
peciais ou provisões garantidoras das operações de 
seguro, cabendo ao IRB o mesmo privilégio após o 
pagamento aos segurados e beneficiários.

 Art. 86. Os segurados e beneficiários que sejam 
credores por indenização ajustada ou por ajustar têm 
privilégio especial sobre reservas técnicas, fundos es-
peciais ou provisões garantidoras das operações de 
seguro, de resseguro e de retrocessão. (Redação dada 
pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 Parágrafo único. Após o pagamento aos segurados 
e beneficiários mencionados no caput deste artigo, o 
privilégio citado será conferido, relativamente aos fundos 
especiais, reservas técnicas ou provisões garantidoras 

das operações de resseguro e de retrocessão, às socie-
dades seguradoras e, posteriormente, aos ressegurado-
res. (Incluído pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 Art 87. As Sociedades Seguradoras não poderão 
distribuir lucros ou quaisquer fundos correspondentes 
às reservas patrimoniais, desde que essa distribuição 
possa prejudicar o investimento obrigatório do capital 
e reserva, de conformidade com os critérios estabe-
lecidos neste Decreto-lei.

 Art 88. As Sociedades Seguradoras obedece-
rão às normas e instruções da SUSEP e do IRB sôbre 
operações de seguro, cosseguro, resseguro e retroces-
são, bem como lhes fornecerão dados e informações 
atinentes a quaisquer aspectos de suas atividades. 

 Parágrafo único. Os inspetores e funcionários 
credenciados da SUSEP e do IRB terão livre acesso 
às Sociedades Seguradoras, delas podendo requisi-
tar e apreender livros, notas técnicas e documentos, 
caracterizando-se como embaraço à fiscalização, su-
jeito às penas previstas neste Decreto-lei, qualquer 
dificuldade oposta aos objetivos dêste artigo.

 Art. 88. As sociedades seguradoras e os ressegu-
radores obedecerão às normas e instruções dos órgãos 
regulador e fiscalizador de seguros sobre operações 
de seguro, co-seguro, resseguro e retrocessão, bem 
como lhes fornecerão dados e informações atinentes 
a quaisquer aspectos de suas atividades. (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 Parágrafo único. Os inspetores e funcionários cre-
denciados do órgão fiscalizador de seguros terão livre 
acesso às sociedades seguradoras e aos resseguradores, 
deles podendo requisitar e apreender livros, notas técni-
cas e documentos, caracterizando-se como embaraço à 
fiscalização, sujeito às penas previstas neste Decreto-Lei, 
qualquer dificuldade oposta aos objetivos deste artigo. 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

CAPÍTULO VII 
Do Regime Especial de Fiscalização

CAPÍTULO VIII 
Do Regime Especial de Fiscalização 

(Renumerado pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)

 Art 89. Em caso de insuficiência de cobertura 
das reservas técnicas ou de má situação econômico-
-financeira da Sociedade Seguradora, a critério da SU-
SEP, poderá esta, além de outras providências cabíveis, 
inclusive fiscalização especial, nomear, por tempo in-
determinado, às expensas da Sociedade Seguradora, 
um diretor-fiscal com as atribuições e vantagens que 
lhe forem indicadas pelo CNSP.
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 Parágrafo único. Sempre que julgar necessário 
ou conveniente à defesa dos interêsses dos segurados, 
a SUSEP verificará, nas indenizações, o fiel cumpri-
mento do contrato, inclusive a exatidão do cálculo da 
reserva técnica e se as causas protelatórias do paga-
mento, porventura existentes, decorrem de dificuldades 
econômico-financeira da emprêsa.

 § 1º Sempre que julgar necessário ou conve-
niente à defesa dos interêsses dos segurados, a SU-
SEP verificará, nas indenizações, o fiel cumprimento 
do contrato, inclusive a exatidão do cálculo da reser-
va técnica e se as causas protelatórias do pagamen-
to, porventura existentes, decorrem de dificuldades 
econômico-financeira da emprêsa. (Renumerado pelo 
Decreto-lei nº 1.115, de 1970)

 § 2º Comprovada a viabilidade de recuperação 
econômico-financeira da sociedade, o IRB poderá con-
ceder-lhe tratamento técnico e financeiro excepcional, 
de modo a propiciar aquela recuperação. (Incluído pelo 
Decreto-lei nº 1.115, de 1970) (Revogado pela Lei nº 
9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar 
nº 126, de 2007)

 Art 90. Não surtindo efeito as medidas especiais 
ou a intervenção, a SUSEP encaminhará ao CNSP 
proposta de cassação da autorização para funciona-
mento da Sociedade Seguradora.

 Parágrafo único. Aplica-se à intervenção a que 
se refere este artigo o disposto nos arts. 55 a 62 da 
Lei no 6.435, de 15 de julho de 1977. (Incluído pela Lei 
nº 10.190, de 2001)

 Art 91. O descumprimento de qualquer determi-
nação do Diretor-Fiscal por Diretores, administradores, 
gerentes, fiscais ou funcionários da Sociedade Segu-
radora em regime especial de fiscalização acarretará 
o afastamento do infrator, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis.

 Art 92. Os administradores das Sociedades Se-
guradoras ficarão suspensos do exercício de suas fun-
ções desde que instaurado processo-crime por atos 
ou fatos relativos à respectiva gestão perdendo ime-
diatamente seu mandato na hipótese de condenação.

 Art 92. Os administradores das Sociedades Segu-
radoras ficarão suspensos do exercício de suas funções 
desde que instaurado processo-crime por atos ou fatos 
relativos à respectiva gestão, perdendo imediatamente 
seu mandato na hipótese de condenação. (Redação 
dada pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)

 Art 93. Cassada a autorização de uma Sociedade 
Seguradora para funcionar, a alienação ou gravame de 
qualquer de seus bens dependerá de autorização da 
SUSEP, que, para salvaguarda dessa inalienabilidade, 
terá podêres para controlar o movimento de contas 

bancárias e promover o levantamento do respectivo 
ônus junto às Autoridades ou Registros Públicos.

CAPÍTULO VIII  
Da Liquidação das Sociedades Seguradoras

CAPÍTULO IX 
Da Liquidação das Sociedades Seguradoras 
(Renumerado pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)

 Art 94. A cessação das operações das Socieda-
des Seguradoras poderá ser:

 a) voluntária, por deliberação dos sócios em 
Assembléia Geral;

 b) compulsória, por ato do Ministro da Indústria 
e do Comércio, nos têrmos dêste Decreto-lei.

 Art 95. Nos casos de cessação voluntária das 
operações, os Diretores requererão ao Ministro da In-
dústria e do Comércio o cancelamento da autorização 
para funcionamento da Sociedade Seguradora, no 
prazo de cinco dias da respectiva Assembléia Geral.

 Parágrafo único. Devidamente instruído, o reque-
rimento será encaminhado por intermédio da SUSEP, 
que opinará sôbre a cessação deliberada.

 Art 96. Além dos casos previstos neste Decreto-
-lei ou em outras leis, ocorrerá a cessação compulsória 
das operações da Sociedade Seguradora que:

 a) praticar atos nocivos à política de seguros 
determinada pelo CNSP;

 b) não formar as reservas, fundos e provisões a 
que esteja obrigada ou deixar de aplicá-las pela forma 
prescrita neste Decreto-lei;

 c) acumular obrigações vultosas devidas ao IRB, 
a juízo do Ministro da Indústria e do Comércio;

 c) acumular obrigações vultosas devidas aos 
resseguradores, a juízo do órgão fiscalizador de segu-
ros, observadas as determinações do órgão regulador 
de seguros; (Redação dada pela Lei Complementar nº 
126, de 2007)

 d) configurar a insolvência econômico-financeira.
 Art 97. A liquidação voluntária ou compulsória 

das Sociedades Seguradoras, será processada pela 
SUSEP.

 Art 97. A liquidação voluntária ou compulsória 
das Sociedades Seguradoras será processada pela SU-
SEP. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)

 Art 98. O ato da cassação será publicado no 
Diário Oficial da União, produzindo imediatamente os 
seguintes efeitos:

 a) suspensão das ações e execuções judiciais, 
excetuadas as que tiveram início anteriormente, quando 
intentadas por credores com previlégio sôbre determi-
nados bens da Sociedade Seguradora;
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 b) vencimento de tôdas as obrigações civis ou 
comerciais da Sociedade Seguradora liquidanda, in-
cluídas as cláusulas penais dos contratos;

 c) suspensão da incidência de juros, ainda que 
estipulados, se a massa liquidanda não bastar para o 
pagamento do principal;

 d) cancelamento dos podêres de todos os órgãos 
de administração da Sociedade liquidanda.

 Parágrafo único. Durante a liquidação, fica in-
terrompida a prescrição extintiva contra ou a favor da 
massa liquidanda.

 § 1º Durante a liquidação, fica interrompida a 
prescrição extintiva contra ou a favor da massa liqui-
danda. (Renumerado pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)

 § 2º Quando a sociedade tiver oradores por salá-
rios ou indenizações trabalhistas, também ficarão sus-
pensas as ações e execuções a que se refere a parte 
final da alínea a dêste artigo. (Incluído pelo Decreto-lei 
nº 296, de 1967)

 § 3º Poderá ser argüida em qualquer fase proces-
sual, inclusive quanto às questões trabalhistas, a nuli-
dade dos despachos ou decisões que contravenham o 
disposto na alínea a dêste artigo ou em seu parágrafo 
2º. Nos processos sujeitos à suspensão, caberá à so-
ciedade liquidanda, para realização do ativo, requerer 
o levantamento de penhoras, arrestos e quaisquer ou-
tras medidas de apreensão ou reserva de bens, sem 
prejuízo do estatuído adiante no parágrafo único do 
artigo 103. (Incluído pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)

 § 4º A massa liquidanda não estará obrigada a 
reajustamentos salariais sobrevindos durante a liqui-
dação, nem responderá pelo pagamento de multas, 
custas, honorários e demais despesas feitas pelos 
credores em interêsse próprio, assim como não se 
aplicará correção monetária aos créditos pela mora 
resultante de liquidação. (Incluído pelo Decreto-lei nº 
296, de 1967)

 Art 99. Além dos podêres gerais de administra-
ção, a SUSEP ficará investida de podêres especiais 
para representar a Sociedade Seguradora liquidanda 
ativa e passivamente, em juízo ou fora dêle, podendo:

 a) propor e contestar ações, inclusive para inte-
gralização de capital pelos acionistas;

 b) nomear e demitir funcionários;
 c) fixar os vencimentos de funcionarios;
 d) outorgar ou revogar mandatos;
 e) transigir;
 f) vender valôres móveis e bens imóveis.
 Art 100. Dentro de 90 (noventa) dias da cassação 

para funcionamento, a SUSEP levantará o balanço do 
ativo e do passivo da Sociedade Seguradora liquidan-
da e organizará:

 a) o arrolamento pormenorizado dos bens do 
ativo, com as respectivas avaliações, especificando 
os garantidores das reservas técnicas ou do capital;

 b) a Iista dos credores por dívida de indenização 
de sinistro, capital garantidor de reservas técnicas ou 
restituicão de prêmios, com a indicação das respecti-
vas importâncias;

 c) a relação dos créditos da Fazenda Pública, 
da Previdência Social, e do IRB;

 c) a relação dos créditos da Fazenda Pública e 
da Previdência Social; (Redação dada pela Lei Com-
plementar nº 126, de 2007)

 d) a relação dos demais credores, com indicação 
das importâncias e procedência dos créditos, bem como 
sua classificação, de acôrdo com a legislação de falências.

 Parágrafo único. O IRB compensará seu cré-
dito com o valor das ações efetivamente realizadas 
pela Sociedade Seguradora liquidanda, acrescido do 
ágio, pagando-lhe o saldo, se houver, e procedendo à 
transferência como previsto no artigo 43 parágrafo 3º. 
(Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999)

 Art 101. Os interessados poderão impugnar o 
quadro geral de credores, mas decairão dêsse direito 
se não o exercerem no prazo de quinze dias.

 Art 102. A SUSEP examinará as impugnações e 
fará Publicar no Diário Oficial da União, sua decisão, 
dela notificando os recorrentes por via postal, sob AR.

 Parágrafo único. Da decisão da SUSEP caberá 
recurso para o Ministro da Indústria e do Comércio, no 
prazo de quinze dias.

 Art 103. Depois da decisão relativa a seus créditos 
ou aos créditos contra os quais tenham reclamado, os 
credores não incluídos nas relações a que se refere o art. 
100, os delas excluídos, os incluídos sem os privilégios 
a que se julguem com direito, inclusive por atribuição de 
importância inferior à reclamada, poderão prosseguir na 
ação já iniciada ou propor a que lhes competir.

 Parágrafo único. Até que sejam julgadas as ações, 
a SUSEP reservará cota proporcional do ativo para 
garantia dos credores de que trata êste artigo.

 Art 104. A SUSEP promoverá a realização do 
ativo e efetuará o pagamento dos credores pelo cré-
dito apurado e aprovado, no prazo de seis meses, ob-
servados os respectivos privilégios e classificação, de 
acôrdo com a cota apurada em rateio.

 Art 105. Ultimada a liquidação e levantado e balan-
ço final, será o mesmo submetido à aprovação do Minis-
tro da Indústria e do Comércio, com relatório da SUSEP.

 Art 106. A SUSEP terá direito à comissão de cin-
co por cento sôbre o ativo apurado nos trabalhos de 
liquidação, competindo ao Superintendente arbitrar a 
gratificação a ser paga aos inspetores e funcionários 
encarregados de executá-los.
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 Art 107. Nos casos omissos, são aplicáveis as 
disposições da legislação de falências, desde que não 
contrariem as disposições do presente Decreto-lei.

 Parágrafo único. Nos casos de cessação parcial, 
restrita às operações de um ramo, serão observadas 
as disposições dêste Capítulo, na parte aplicável.

CAPÍTULO IX  
Do Regime Repressivo

CAPÍTULO X  
Do Regime Repressivo 

(Renumerado pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)

 Art 108. As infrações aos dispositivos dêste De-
creto-lei sujeitam as Sociedades Seguradoras, seus 
Diretores, administradores, gerentes e fiscais às se-
guintes penalidades, sem prejuízo de outras estabe-
lecidas na legislação vigente: 

 I – Advertência; 
 II – Multa pecuniária; 
 III – Suspensão do exercício do cargo; 
 IV – Inabilitação temporátia ou permanente para 

o exercício de cargo de direção, nas Sociedades Se-
guradoras ou no IRB; 

 V – Suspensão da autorização em cada ramo 
isolado; 

 VI – Perda parcial ou total da recuperação de 
resseguro; 

 VII – Suspensão de cobertura automática; 
 VIII – Suspensão de retrocessão; 
 IX – Cassação de carta-patente.
 Art. 108. A infração às normas referentes às ati-

vidades de seguro, co-seguro e capitalização sujeita, 
na forma definida pelo órgão regulador de seguros, a 
pessoa natural ou jurídica responsável às seguintes 
penalidades administrativas, aplicadas pelo órgão fis-
calizador de seguros: (Redação dada pela Lei Com-
plementar nº 126, de 2007)

 Art. 108. A infração às normas referentes às ati-
vidades de seguro, cosseguro, resseguro, retrocessão 
e capitalização sujeita, na forma definida pelo órgão 
regulador de seguros, a pessoa natural ou jurídica 
responsável às seguintes penalidades administrativas, 
aplicadas pelo órgão fiscalizador de seguros: (Redação 
dada pela Lei complementar nº 137, de 2010)

 I – advertência; (Redação dada pela Lei Com-
plementar nº 126, de 2007)

 II – suspensão do exercício das atividades ou 
profissão abrangidas por este Decreto-Lei pelo prazo 
de até 180 (cento e oitenta) dias; (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 126, de 2007)

 III – inabilitação, pelo prazo de 2 (dois) anos a 
10 (dez) anos, para o exercício de cargo ou função no 

serviço público e em empresas públicas, sociedades 
de economia mista e respectivas subsidiárias, enti-
dades de previdência complementar, sociedades de 
capitalização, instituições financeiras, sociedades se-
guradoras e resseguradores; (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 126, de 2007)

 IV – multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais); e (Redação dada 
pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 V – suspensão para atuação em 1 (um) ou mais 
ramos de seguro ou resseguro. (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 126, de 2007)

 VI – (revogado); (Redação dada pela Lei Com-
plementar nº 126, de 2007)

 VII – (revogado); (Redação dada pela Lei Com-
plementar nº 126, de 2007)

 VIII – (revogado); (Redação dada pela Lei Com-
plementar nº 126, de 2007)

 IX – (revogado). (Redação dada pela Lei Com-
plementar nº 126, de 2007)

 § 1o A penalidade prevista no inciso IV do caput 
deste artigo será imputada ao agente responsável, 
respondendo solidariamente o ressegurador ou a so-
ciedade seguradora ou de capitalização, assegurado 
o direito de regresso, e poderá ser aplicada cumulati-
vamente com as penalidades constantes dos incisos 
I, II, III ou V do caput deste artigo. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 126, de 2007)

 § 2o Das decisões do órgão fiscalizador de se-
guros caberá recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, com 
efeito suspensivo, ao órgão competente. (Incluído pela 
Lei Complementar nº 126, de 2007)

 § 3o O recurso a que se refere o § 2o deste ar-
tigo, na hipótese do inciso IV do caput deste artigo, 
somente será conhecido se for comprovado pelo re-
querente o pagamento antecipado, em favor do órgão 
fiscalizador de seguros, de 30% (trinta por cento) do 
valor da multa aplicada. (Incluído pela Lei Complemen-
tar nº 126, de 2007)

 § 4o Julgada improcedente a aplicação da pena-
lidade de multa, o órgão fiscalizador de seguros devol-
verá, no prazo máximo de 90 (noventa) dias a partir de 
requerimento da parte interessada, o valor deposita-
do. (Incluído pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 § 5o Em caso de reincidência, a multa será agra-
vada até o dobro em relação à multa anterior, conforme 
critérios estipulados pelo órgão regulador de seguros. 
(Incluído pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 Art 109. Os Diretores, administradores, gerentes 
e fiscais das Sociedades Seguradoras responderão so-
lidàriamente com a mesma pelos prejuízos causados 
a terceiros, inclusive aos seus acionistas, em conse-
qüência do descumprimento de leis, normas e instru-
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ções referentes as operações de seguro, cosseguro, 
resseguro ou retrosseção, e em especial, pela falta de 
constituição das reservas obrigatórias.

 Art 110. Constitui crime contra a economia po-
pular, punível de acôrdo com a legislação respectiva, 
a ação ou omissão, pessoal ou coletiva, de que de-
corra a insuficiência das reservas e de sua cobertura, 
vinculadas à garantia das obrigações das Sociedades 
Seguradoras.

 Art 111. Serão aplicadas multas de até Cr$ 
50.000.000 (cinqüenta milhões de cruzeiros) às So-
ciedades Seguradoras que: 

 a) infringirem disposições das normas e instru-
ções baixadas pelo CNPS, pela SUSEP ou pelo IRB, 
nos casos em que não estejam previstas outras pe-
nalidades; 

 b) retiverem cotas de responsabilidade fora de 
seus limites de retenção; 

 c) alienarem eu onerarem bens em desacôrdo 
com êste Decreto-lei; 

 d) não mantiverem os registros aprovados pela 
SUSEP, de acôrdo com o presente Decreto-lei; 

 e) transgredirem a proibição do art. 24 dêste 
Decreto-lei; 

 e) transgredirem a proibição do art. 28 dêste 
Decreto-lei; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 296, 
de 1967)

 f) deixarem de fornecer informações ao IRB na 
forma prevista no artigo 63 dêste Decreto-lei; (Revo-
gada pela Lei nº 9.932, de 1999)

 g) fizerem declarações ou dissimulações fraudu-
lentas nos reletórios, balanços, contas e documentos 
apresentados, requisitados ou apreendidos pela SU-
SEP ou pelo IRB; 

 h) diretamente ou por interposta pessoa, reali-
zarem ou se propuserem realizar, através de anúncios 
ou prospectos, contratos de seguro ou resseguro de 
qualquer natureza que interessem a pessoas e coisas 
existentes no País, sem a necessária carta-patente 
ou antes da aprovação dos respectivos planos, tabe-
las, modêlos de propostas, de apólices e de bilhetes 
de seguro; 

 i) divulgarem prospectos, publicarem anúncios, 
expedirem circulares ou fizerem outras publicações que 
contenham afirmações ou informações contrárias às 
leis, seus estatutos e planos, ou que possam induzir 
alguém em erro sôbre a verdadeira importância das 
operações, bem como sôbre o alcance da fiscalização 
a que estiverem obrigadas.

 Art. 111. Compete ao órgão fiscalizador de se-
guros expedir normas sobre relatórios e pareceres de 
prestadores de serviços de auditoria independente 
aos resseguradores, às sociedades seguradoras, às 

sociedades de capitalização e às entidades abertas 
de previdência complementar. (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 126, de 2007)

 a) (revogada); (Redação dada pela Lei Comple-
mentar nº 126, de 2007)

 b) (revogada); (Redação dada pela Lei Comple-
mentar nº 126, de 2007)

 c) (revogada); (Redação dada pela Lei Comple-
mentar nº 126, de 2007)

 d) (revogada); (Redação dada pela Lei Comple-
mentar nº 126, de 2007)

 e) (revogada); (Redação dada pela Lei Comple-
mentar nº 126, de 2007)

 f) (revogada pela Lei no 9.932, de 20 de dezem-
bro de 1999); (Redação dada pela Lei Complementar 
nº 126, de 2007)

 g) (revogada); (Redação dada pela Lei Comple-
mentar nº 126, de 2007)

 h) (revogada); (Redação dada pela Lei Comple-
mentar nº 126, de 2007)

 i) (revogada). (Redação dada pela Lei Comple-
mentar nº 126, de 2007)

 § 1o Os prestadores de serviços de auditoria in-
dependente aos resseguradores, às sociedades segu-
radoras, às sociedades de capitalização e às entidades 
abertas de previdência complementar responderão, 
civilmente, pelos prejuízos que causarem a terceiros 
em virtude de culpa ou dolo no exercício das funções 
previstas neste artigo. (Incluído pela Lei Complemen-
tar nº 126, de 2007)

 § 2o Sem prejuízo do disposto no caput deste 
artigo, os prestadores de serviços de auditoria inde-
pendente responderão administrativamente perante o 
órgão fiscalizador de seguros pelos atos praticados ou 
omissões em que houverem incorrido no desempenho 
das atividades de auditoria independente aos resse-
guradores, às sociedades seguradoras, às sociedades 
de capitalização e às entidades abertas de previdên-
cia complementar. (Incluído pela Lei Complementar 
nº 126, de 2007)

 § 3o Instaurado processo administrativo contra 
resseguradores, sociedades seguradoras, sociedades 
de capitalização e entidades abertas de previdência 
complementar, o órgão fiscalizador poderá, conside-
rada a gravidade da infração, cautelarmente, determi-
nar a essas empresas a substituição do prestador de 
serviços de auditoria independente. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 126, de 2007)

 § 4o Apurada a existência de irregularidade co-
metida pelo prestador de serviços de auditoria inde-
pendente mencionado no caput deste artigo, serão 
a ele aplicadas as penalidades previstas no art. 108 
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deste Decreto-Lei. (Incluído pela Lei Complementar 
nº 126, de 2007)

 § 5o Quando as entidades auditadas relacionadas 
no caput deste artigo forem reguladas ou fiscalizadas 
pela Comissão de Valores Mobiliários ou pelos demais 
órgãos reguladores e fiscalizadores, o disposto nes-
te artigo não afastará a competência desses órgãos 
para disciplinar e fiscalizar a atuação dos respectivos 
prestadores de serviço de auditoria independente e 
para aplicar, inclusive a esses auditores, as penalida-
des previstas na legislação própria. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 126, de 2007)

 Art 112. Será aplicada multa de até Cr$20.000.000 
(vinte milhões de cruzeiros) às pessoas que deixarem 
de realizar os seguros legalmente obrigatórios, sem 
prejuízo de outras sanções legais.

 Art. 112. Às pessoas que deixarem de contratar 
os seguros legalmente obrigatórios, sem prejuízo de 
outras sanções legais, será aplicada multa de: (Re-
dação dada pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 I – o dobro do valor do prêmio, quando este for 
definido na legislação aplicável; e (Incluído pela Lei 
Complementar nº 126, de 2007)

 II – nos demais casos, o que for maior entre 
10% (dez por cento) da importância segurável ou R$ 
1.000,00 (mil reais). (Incluído pela Lei Complementar 
nº 126, de 2007)

 Art 113. As pessoas físicas ou jurídicas que rea-
lizarem operações de seguro, cosseguro ou resseguro 
sem a devida autorização, no País ou no exterior, ficam 
sujeitas à pena de multa igual ao valor da importância 
segurada ou ressegurada.

 Art 114. A suspensão do exercício do cargo e a 
inabilitação para a direção ou gerência de Sociedades 
Seguradoras caberão quando houver reincidência nas 
transgressões previstas nas letras d , f , e h do artigo 
111. (Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 Art 115. A suspensão de autorização para operar 
em determinado ramo de seguro será aplicada quan-
do verificada má condução técnica ou financeira dos 
respectivos negócios.

 Art 116. A perda parcial ou total da recuperação 
e a suspensão da cobertura automática e das retroces-
sões caberão nos seguintes casos: (Revogado pela Lei 
nº 9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar 
nº 126, de 2007)

 a) incapacidade técnica na condução dos negó-
cios da Sociedade Seguradora; (Revogado pela Lei nº 
9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar nº 
126, de 2007)

 b) liquidação de sinistro sem autorização do IRB; 
(Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela 
Lei Complementar nº 126, de 2007)

 c) contratação de seguro em desacôrdo com as 
normas da SUSEP; (Revogado pela Lei nº 9.932, de 
1999) (Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 d) falta de liquidação dos débitos de operações 
com o IRB por mais de sessenta dias; (Revogado pela 
Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Comple-
mentar nº 126, de 2007)

 e) omissão do IRB como litisconsorte necessários 
nos casos em que êste tiver responsabilidade no pedido; 

 e) omissão do IRB como litisconsorte necessário 
nos casos em que êste tiver responsabilidade no pedi-
do; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 296, de 1967) 
(Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela 
Lei Complementar nº 126, de 2007)

 f) falta de aplicação dos adiantamentos conce-
didos pelo IRB, na forma e no prazo previsto no artigo 
66, parágrafo 1º dêste Decreto-lei; 

 f) falta de aplicação dos adiantamentos conce-
didos pelo IRB, na forma e no prazo previsto no arti-
go 61, parágrafo 1º dêste Decreto-lei; (Redação dada 
pelo Decreto-lei nº 296, de 1967) (Revogado pela Lei 
nº 9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar 
nº 126, de 2007)

 g) reincidência na proibição do artigo 30 do pre-
sente Decreto-lei; (Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) 
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 h) reincidência na proibição do artigo 84 dêste 
Decreto-lei; 

 h) reincidência na proibição do artigo 79 dêste 
Decreto-lei; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 296, de 
1967) (Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revoga-
do pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 i) reincidência na proibição do artigo 11, letra “ 
a “, dêste Decreto-lei; 

 i) reincidência na proibição do artigo 111, letra “ 
a “, dêste Decreto-lei; (Redação dada pelo Decreto-lei 
nº 296, de 1967) (Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) 
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)

 Art 117. A cassação da carta patente se fará nas 
hipóteses de infringência dos artigos 81 e 82, nos casos 
previstos no artigo 96 ou de reincidência na proibição 
estabelecida nas letras “ c “ e “ i “ do artigo 111, todos 
do presente Decreto-lei.

 Art 118. As infrações serão apuradas mediante 
processo administrativo que tenha por base o auto, a 
representação ou a denúncia positivando fatos irre-
gulares, e o CNSP disporá sôbre as respectivas ins-
taurações, recursos e seus efeitos, instâncias, prazos, 
perempção e outros atos processualísticos.

 Art 119. As multas aplicadas de conformidade 
com o disposto neste Capítulo e seguinte serão reco-
lhidas aos cofres da SUSEP.
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 Art 120. Os valores monetários das penalidades 
previstas nos artigos precedentes ficam sujeitos à cor-
reção monetária pelo CNSP.

 Art 121. Provada qualquer infração penal a SU-
SEP remeterá cópia do processo ao Ministério Público 
para fins de direito.

CAPÍTULO X 
Dos Corretores de Seguros

CAPÍTULO XI 
Dos Corretores de Seguros 

(Renumerado pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)

 Art 122. O corretor de seguros, pessoa física 
ou jurídica, é o intermediário legalmente autorizado 
a angariar e promover contratos de seguro entre as 
Sociedades Seguradoras e as pessoas físicas ou ju-
rídicas de Direito Privado.

 Art 123. O exercício da profissão, de corretor 
de seguros depende de prévia habilitação e registro.

 § 1º A habilitação será feita perante a SUSEP, 
mediante prova de capacidade técnico-profissional, na 
forma das instruções baixadas pelo CNSP.

 § 2º O corretor de seguros poderá ter prepostos 
de sua livre escolha e designará, dentre êles, o que 
o substituirá.

 § 3º Os corretores e prepostos serão registrados 
na SUSEP, com obediência aos requisitos estabele-
cidos pelo CNSP.

 Art 124. As comissões de corretagem só poderão 
ser pagas a corretor de seguros devidamente habilitado.

 Art 125. É vedado aos corretores e seus pre-
postos:

 a) aceitar ou exercer emprêgo de pessoa jurídica 
de Direito Público;

 b) manter relação de emprêgo ou de direção 
com Sociedade Seguradora.

 Parágrafo único. Os impedimentos dêste artigo 
aplicam-se também aos Sócios e Diretores de Emprê-
sas de corretagem.

 Art 126. O corretor de seguros responderá ci-
vilmente perante os segurados e as Sociedades Se-
guradoras pelos prejuízos que causar, por omissão, 
imperícia ou negligência no exercício da profissão.

 Art 127. Caberá responsabilidade profissional, 
perante a SUSEP, ao corretor que deixar de cumprir as 
leis, regulamentos e resoluções em vigor, ou que der 
causa dolosa ou culposa a prejuízos às Sociedades 
Seguradoras ou aos segurados.

 Art. 127-A. As entidades autorreguladoras do 
mercado de corretagem terão autonomia administrativa, 
financeira e patrimonial, operando sob a supervisão 
da Superintendência de Seguros Privados (Susep), 

aplicando-se a elas, inclusive, o disposto no art. 108 
deste Decreto-Lei. (Incluído pela Lei complementar nº 
137, de 2010)

 Parágrafo único. Incumbe às entidades autorre-
guladoras do mercado de corretagem, na condição de 
órgãos auxiliares da Susep, fiscalizar os respectivos 
membros e as operações de corretagem que estes 
realizarem. (Incluído pela Lei complementar nº 137, 
de 2010)

 Art 128. O corretor de seguros estará sujeito às 
penalidades seguintes:

 a) multa;
 b) suspensão temporária do exercício da pro-

fissão;
 c) cancelamento do registro.
 Parágrafo único. As penalidades serão aplicadas 

pela SUSEP, em processo regular, na forma prevista 
no art. 118 desta Lei.

 Parágrafo único. As penalidades serão aplicadas 
pela SUSEP, em processo regular, na forma prevista 
no art. 119 desta Lei. (Redação dada pelo Decreto-lei 
nº 296, de 1967)
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 261, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967.

(Vide Decreto-Lei nº 2.420, de 1988)

Dispõe sôbre as sociedades de capitaliza-
ção e dá outras providências.

....................................................................................

DECRETO Nº 23.258 DE 19 DE OUTUBRO DE 
1933

Revogado pelo Decreto de 25 de abril de 1991
Revogação tornada sem efeito pelo decreto de 14 
de maio de 1998

Dispõe sôbre as operações de cambio, e 
dá outras providências

RESOLUÇÃO CMN Nº 2211

Documento normativo revogado pela Resolução 
3024, de 24/10/2002.

Aprova o estatuto e o regulamento do Fun-
do Garantidor de Créditos – FGC.

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do 
art. 9º da Lei nº 4.595, de 31.12.64, torna público que o 
Presidente do CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, 
por ato de 16.11.95, com base no disposto no art. 8º, 
parágrafo 1º, da Lei nº 9.069, de 29.06.95, “ad referen-
dum” daquele Conselho, tendo em vista as disposições 
dos arts. 3º, inciso VI, e 4º, inciso VIII, da referida Lei nº 
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4.595, do art. 69 da Lei nº 7.357, de 02.09.85, do art. 7º 
do Decreto-Lei nº 2.291, de 21.11.86, e face ao contido 
nos arts. 2º e 3º da Resolução nº 2.197, de 31.08.95,

RESOLVEU:
Art. 1º Aprovar o estatuto e o regulamento anexos, 

pertinentes ao Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Art. 2º Fixar, em 0,025% (vinte e cinco milésimos 

por cento) do montante dos saldos das contas corres-
pondentes às obrigações objeto de garantia, a contri-
buição mensal das participantes do FGC.

Parágrafo único. Para fins do cálculo do valor 
da contribuição estabelecida neste artigo, devem ser 
utilizados os dados constantes do balancete do mês 
imediatamente anterior.

Art. 3º Alterar o capítulo IV do Regulamento ane-
xo à Resolução nº 1.631, de 24.08.89, com a redação 
dada pela Resolução nº 2.155, de 27.04.95, que passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“CAPÍTULO IV 
Do Fundo Garantidor de Créditos – FGC

Art. 21. A taxa de serviço referida no art. 20 re-
verterá em favor do Fundo Garantidor de Créditos – 
FGC, destinado à proteção de titulares dos créditos 
especificados no respectivo estatuto, contra instituições 
financeiras e associações de poupança e empréstimo.”

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 5º Ficam revogadas a Resolução nº 2.155, 
de 27.04.95, e a Circular nº 1.590, de 9.3.90.

Brasília, 16 de novembro de 1995. – Gustavo 
Jorge Laboissière Loyola, PresidenteResolução nº 
2211, de 16 de novembro de 1995.

Este texto não substitui o publicado no DOU e no Sisbacen.

ANEXO I À RESOLUÇÃO Nº 2.211,  DE 16.11.95 
 – ESTATUTO SOCIAL DO FUNDO 

GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC

CAPÍTULO I 
Da Denominação, Objeto, Sede e Prazo

Art. 1º O Fundo Garantidor de Créditos – FGC é uma 
associação civil sem fins lucrativos, com personalidade 
jurídica de direito privado, regida pelo presente estatuto 
e pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

Art. 2º O FGC tem por objeto prestar garantia 
de créditos contra instituições dele participantes, nas 
hipóteses de:

I – decretação da intervenção, liquidação extra-
judicial ou falência de instituição;

II – reconhecimento, pelo Banco Central do Bra-
sil, do estado de insolvência de instituição que, nos 

termos da legislação vigente, não estiver sujeita aos 
regimes referidos no inciso I.

Art. 3º O FGC tem sede e foro na cidade de São 
Paulo (SP).

Art. 4º O prazo de duração do FGC é indeter-
minado.

CAPÍTULO II 
Do Patrimônio

Art. 5º O custeio da garantia a ser prestada pelo 
FGC deve ser feito com recursos provenientes de:

I – contribuições ordinárias das participantes;
II – taxas de serviço decorrentes da emissão de 

cheques sem provisão de fundos;
III – recuperações de direitos creditórios nos quais 

o Fundo houver se sub-rogado, 
em virtude do pagamento de indenizações a cre-

dores cobertos pela garantia;
IV – resultado líquido dos serviços prestados pelo 

Fundo e rendimentos de 
aplicação de seus recursos;
V – receitas de outras origens.
Parágrafo 1º A responsabilidade das participan-

tes é limitada às contribuições que estão obrigadas a 
fazer para o custeio da garantia.Resolução nº 2211, 
de 16 de novembro de 1995.

Parágrafo 2º Se o patrimônio do FGC for insu-
ficiente, em qualquer momento, para a cobertura da 
garantia máxima prevista no art. 4º do respectivo Re-
gulamento, serão utilizados, na seguinte ordem, recur-
sos provenientes de:

I – contribuições extraordinárias das participantes, 
de acordo com o previsto no art. 17, inciso I;

II – adiantamento, pelas participantes do Fundo, 
de até 12 (doze) contribuições mensais ordinárias;

III – adiantamento de recursos líquidos, em dinhei-
ro, da Reserva Monetária de que trata a Lei n 5.143, 
de 20.08.74, mediante prévia autorização do Conselho 
Monetário Nacional; (Revogado pela Resolução 2249, 
de 08/02/1996).

IV – outras fontes de recursos, mediante pré-
vio entendimento entre o Banco Central do Brasil e a 
administração do Fundo. (Renumerado inciso IV pela 
Resolução 2249, de 08/02/1996).

CAPÍTULO III 
Das Participantes

Art. 6º São participantes do FGC as instituições 
financeiras e as associações de poupança e emprés-
timo em funcionamento no País, que:

I – recebem depósitos à vista, a prazo ou em 
contas de poupança;

II – efetuem aceite em letras de câmbio;
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III – captam recursos através da colocação de 
letras imobiliárias e letras hipotecárias.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não con-
templa as cooperativas de crédito 

e as seções de crédito das cooperativas.

CAPÍTULO IV 
Da Assembleia Geral

Art. 7º Até o dia 30 de abril de cada ano, pelo 
menos, as participantes devem reunir-se em assem-
bléia geral para:

I – tomar as contas dos administradores, exami-
nar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o 
parecer dos auditores externos e do Conselho Fiscal;

II – deliberar sobre qualquer outro assunto de 
interesse do FGC. Resolução nº 2211, de 16 de no-
vembro de 1995.

Parágrafo único. A assembleia será convocada, 
sempre com indicação da ordem do dia:

I – pelo Presidente do Conselho de Administra-
ção, por sua iniciativa ou a pedido de dois de seus 
membros, com a indicação da ordem do dia;

II – por dois ou mais membros do Conselho de Ad-
ministração que tenham, com observância do disposto 
no inciso anterior, pedido ao Presidente do Conselho 
de Administração, se este não promover a publicação 
do aviso de convocação dentro de 10 (dez) dias do 
recebimento do pedido;

III – por, no mínimo, 30% (trinta por cento) de 
suas participantes.

Art. 8º A assembléia será instalada e presidida pelo 
Presidente do Conselho de Administração, que convi-
dará um dos presentes para secretariar os trabalhos.

Parágrafo único. Na ausência do Presidente do 
Conselho, a assembléia será instalada por qualquer 
dos conselheiros, cabendo às participantes presentes 
eleger o presidente da assembléia.

Art. 9º O quorum de instalação e de deliberação 
da assembléia será o de maioria simples, ressalvado o 
de reforma do estatuto social, que observará o seguinte:

I – quorum de instalação com a presença de, 
no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) mais uma das 
participantes;

II – quorum de deliberação com aprovação de, 
no mínimo, 2/3 (dois terços) das participantes presen-
tes à assembléia.

Art. 10. Uma participante pode se fazer repre-
sentar por outra, mediante procuração específica para 
cada assembléia.

Art. 11. Nas deliberações da assembléia cabe um 
voto a cada participante.

Parágrafo único. Nos casos de participantes inte-
grantes de um mesmo conglomerado financeiro, cabe 
apenas um voto, cujo direito é exercido pela participante 
para esse fim designada.

CAPÍTULO V 
Da Administração do FGC

Art. 12. O FGC será administrado por Conselho 
de Administração constituído de 3 a 9 membros efe-
tivos e igual número de suplentes, pessoas naturais 
residentes no País, designados pela Confederação 
Nacional das Instituições Financeiras – CNF, inclusi-
ve o que exerce o cargo de Presidente.Resolução nº 
2211, de 16 de novembro de 1995.

Art. 13. O prazo de gestão dos membros do Con-
selho de Administração será de 3 (três) anos, admitida 
a recondução.

Parágrafo 1º O prazo de gestão estender-se-á 
até a investidura dos novos conselheiros designados.

Parágrafo 2º Os membros do Conselho de Admi-
nistração serão dispensados de prestação de garantia 
de gestão.

Art. 14. Nos casos de substituição temporária ou 
definitiva dos membros do Conselho de Administração, 
os conselheiros serão substituídos pelos respectivos 
suplentes.

Art. 15. O Conselho deverá declarar vago o car-
go de membro que, sem causa justificada, deixar de 
participar de 3 (três) reuniões consecutivas do Órgão.

Art. 16. O Conselho de Administração reunir-se-á 
por convocação do Presidente, por sua iniciativa ou a 
pedido de dois de seus membros.

Parágrafo 1º Se o Presidente, dentro de 7 (sete) 
dias do recebimento do pedido de convocação, não 
expedir o respectivo aviso, dois ou mais membros do 
Conselho que tiverem pedido a reunião poderão re-
meter o aviso de convocação.

Parágrafo 2º O aviso de convocação deverá indi-
car a ordem do dia e será entregue, mediante recibo, 
aos membros do Conselho de Administração com 10 
(dez) dias, no mínimo, de antecedência.

Parágrafo 3º A antecedência referida no parágra-
fo 2º será dispensada quando a reunião contar com a 
presença ou representação da totalidade dos membros 
do Conselho ou quando os ausentes concordarem por 
escrito com a realização da reunião.

Parágrafo 4º A reunião do Conselho somente 
poderá ocorrer com a presença ou representação da 
maioria de seus membros e as deliberações serão 
tomadas por maioria absoluta de votos, cabendo ao 
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Presidente do Conselho voto adicional de qualidade, 
em caso de empate na votação.

Parágrafo 5º Nas reuniões do Conselho, o mem-
bro que não comparecer será representado, tanto para 
a formação de quorum quanto na votação, pelo res-
pectivo suplente.

Parágrafo 6º Das reuniões do Conselho serão la-
vradas atas no livro próprio, assinadas pelos presentes.

Art. 17. Compete ao Conselho de Administração:
I – fixar as condições das contribuições extraor-

dinárias que as participantes devem efetuar para cus-
teio da garantia a ser prestada pelo FGC na hipótese 
de que trata o art. 5º, parágrafo 2º, observado que tais 
contribuições:Resolução nº 2211, de 16 de novembro 
de 1995.

a) estão limitadas a 50% (cinqüenta por cento) 
da alíquota das contribuições ordinárias;

b) destinam-se exclusivamente a cobrir eventual 
deficiência patrimonial do Fundo;

II – fixar a orientação geral dos serviços do FGC, 
especialmente as políticas e normas a serem obser-
vadas no cumprimento de suas finalidades sociais e 
na aplicação de seus recursos, estabelecendo os re-
quisitos de diversificação e composição de riscos da 
carteira, podendo, inclusive, contratar sua administra-
ção com terceiros;

III – aprovar o regimento interno e definir compe-
tências para deliberação e prática dos atos compreen-
didos no objeto do FGC, podendo, inclusive, designar, 
com a intitulação que entender conveniente, funcioná-
rios dos quadros do FGC para exercer as funções de 
natureza executiva;

IV – aprovar o orçamento de custeio e de inves-
timentos do FGC;

V – apresentar ao Banco Central do Brasil, para 
exame e submissão ao Conselho Monetário Nacional, 
proposta de alteração do percentual da contribuição 
ordinária;

VI – aprovar o quadro de pessoal do FGC e seus 
níveis de remuneração;

VII – deliberar sobre os atos e operações que, de 
acordo com este Estatuto ou o regimento interno, se-
jam de sua competência, inclusive alienação de bens 
do ativo permanente;

VIII – deliberar sobre a contratação dos auditores 
externos independentes;

IX – examinar o balancete mensal e manifestar-
-se sobre o relatório e as 

demonstrações financeiras;
X – deliberar sobre os casos omissos.

Parágrafo único. É vedado ao FGC aplicar recur-
sos na aquisição de bens imóveis, exceto quando re-
cebidos em liquidação de créditos de sua titularidade, 
após o que devem ser alienados.

Art. 18. A representação ativa e passiva do FGC 
será exercida pelo Conselho de Administração, de 
acordo com o seguinte:

I – a representação em juízo, para receber ci-
tação ou notificação, prestar depoimento pessoal ou 
atos análogos, caberá ao Presidente do Conselho, que 
poderá indicar, para fazê-lo em seu lugar, um de seus 
pares ou procurador com poderes especiais;

II – o Fundo somente poderá assumir obrigações 
mediante assinatura conjunta:

a) de dois membros do Conselho;Resolução nº 
2211, de 16 de novembro de 1995.

b) de um membro do Conselho e um procurador 
com poderes especiais; ou 

c) de dois procuradores com poderes especiais.
Parágrafo único. Os mandatos do FGC serão 

outorgados por dois membros do Conselho de Admi-
nistração, por prazo não superior a 1 (um) ano, e de-
verão conter a especificação dos poderes conferidos.

CAPÍTULO VI 
Do Exercício Social  

e Demonstrações Financeiras

Art. 19. O exercício social do FGC coincidirá com 
o ano-calendário.

Parágrafo 1º Ao fim de cada exercício social, o 
Conselho de Administração fará elaborar balanço patri-
monial e demonstração do resultado do exercício, bem 
como relatório sobre as atividades e o resultado do 
período e a situação das reservas ao fim do exercício.

Parágrafo 2º O Conselho de Administração fará 
ainda elaborar demonstrações financeiras semestrais.

Parágrafo 3º Cópias do relatório anual e das de-
monstrações financeiras serão remetidas a todas as 
participantes, bem como ao Banco Central do Brasil.

Parágrafo 4º As demonstrações financeiras se-
mestrais e anuais serão publicadas no Diário Oficial.

Art. 20. O resultado anualmente apurado pelo 
FGC será registrado nas reservas previstas no regi-
mento interno.

CAPÍTULO VII 
Do Conselho Fiscal

Art. 21. O FGC terá um Conselho Fiscal composto 
de três membros efetivos e igual número de suplentes, 
eleitos pela assembléia geral.
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Art. 22. Compete ao Conselho Fiscal examinar os 
balancetes e as demonstrações financeiras do FGC, 
o relatório do Conselho de Administração e o parecer 
dos auditores externos independentes, emitindo sobre 
essas peças o respectivo parecer para apreciação da 
assembléia geral.

Art. 23. O mandato dos membros do Conselho 
Fiscal será de 3 (três) anos, permitida a reeleição.

CAPÍTULO VIII 
Da Liquidação 

Resolução nº 2211, de 16 de novembro de 1995.
Art. 24. O FGC entrará em liquidação nos casos 

previstos em lei ou por determinação do Conselho Mo-
netário Nacional, mediante deliberação da assembléia 
geral, competindo ao Conselho de Administração no-
mear o liquidante, ouvido o Banco Central do Brasil.

CAPÍTULO IX 
Das Disposições Gerais

Art. 25. Na hipótese da criação, por lei, de meca-
nismo de garantia de crédito contra instituição financei-
ra, o FGC convocará assembléia geral para deliberar 
sobre sua extinção e destinação do seu patrimônio 
para a instituição garantidora então criada.

ANEXO II À RESOLUÇÃO Nº 2.211, DE 16.11.95 
– REGULAMENTO DO FUNDO 

GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC

Art. 1º São participantes do Fundo Garantidor de 
Créditos – FGC, nos termos do respectivo Estatuto, 
todas as instituições financeiras e as associações de 
poupança e empréstimo responsáveis pelos créditos 
garantidos nos termos do art. 2º deste Regulamento, 
exceto as cooperativas de crédito e as seções de cré-
dito das cooperativas.

Art. 2º São objeto da garantia proporcionada pelo 
FGC os seguintes créditos:

I – depósitos à vista ou sacáveis mediante avi-
so prévio;

II – depósitos de poupança;
III – depósitos a prazo, com ou sem emissão de 

certificado;
IV – letras de câmbio;
V – letras imobiliárias;
VI – letras hipotecárias.
Parágrafo 1º Não serão cobertos pela garantia:
I – os créditos de titularidade de outras instituições 

integrantes do Sistema Financeiro Nacional;
II – os depósitos, empréstimos ou quaisquer ou-

tros recursos captados ou levantados no exterior;

III – os créditos de titularidade de pessoas ligadas 
à instituição, assim entendidos os seus administradores 
e demais membros de órgãos estatutários, seus con-
troladores e sociedades por estes controladas, direta 
ou indiretamente, e de coligadas sob controle comum.
Resolução nº 2211, de 16 de novembro de 1995.

Parágrafo 2º O total de créditos de cada pes-
soa contra a mesma instituição, ou contra todas as 
instituições do mesmo conglomerado financeiro, será 
garantido até o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais).

Parágrafo 3º Para efeito da determinação do va-
lor garantido dos créditos de cada pessoa, devem ser 
observados os seguintes critérios:

I – titular do crédito é aquele em cujo nome o cré-
dito estiver registrado na escrituração da instituição ou 
aquele designado em título por ela emitido ou aceito;

II – devem ser somados os créditos de cada cre-
dor identificado pelo respectivo CPF/CGC contra todas 
as instituições do mesmo conglomerado financeiro;

III – os créditos em nome de mandatário, re-
presentante legal ou gestor de negócios devem ser 
computados como pertencentes ao representado ou 
ao dono do negócio, desde que tal condição esteja 
documentada na instituição;

IV – os cônjuges são considerados pessoas dis-
tintas, seja qual for o regime de bens do casamento;

V – créditos em nome de dependentes do be-
neficiário identificado na forma do inciso II devem ser 
computados separadamente.

Art. 3º A garantia proporcionada pelo FGC será 
custeada por:

I – contribuições ordinárias das participantes;
II – taxas de serviço decorrentes da emissão de 

cheques sem provisão de fundos;
III – recuperação de direitos creditórios nos quais 

o FGC houver se sub-rogado, em virtude de pagamen-
to de indenizações a credores cobertos pela garantia;

IV – resultado líquido dos serviços prestados pelo 
FGC e rendimentos de aplicação de seus recursos;

V – receitas de outras origens.
Parágrafo 1º As contribuições ordinárias de que 

trata o inciso I serão devidas mensalmente, resultando 
da aplicação de alíquota sobre o valor dos saldos das 
contas que registrem as obrigações correspondentes 
aos créditos garantidos.

Parágrafo 2º Compete ao Banco Central do Bra-
sil, por proposta do FGC, estabelecer as contas que 
servirão como base de cálculo da contribuição.

Parágrafo 3º Quando o patrimônio do FGC atingir 
5% (cinco por cento) do total dos saldos das contas 
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cobertas pela garantia, no conjunto das instituições que 
integram o Sistema Financeiro Nacional, o Conselho 
Monetário Nacional poderá suspender ou reduzir, tem-
porariamente, as contribuições das participantes para o 
FGC.Resolução nº 2211, de 16 de novembro de 1995.

Parágrafo 4º A responsabilidade das participan-
tes é limitada às contribuições que estão obrigadas a 
fazer para o custeio da garantia.

Art. 4º Se o patrimônio do FGC for insuficiente, 
em qualquer momento, para a cobertura da garantia 
prevista neste Regulamento, serão utilizados, na se-
guinte ordem, recursos provenientes de:

I – contribuições extraordinárias das participantes, 
de até 50% (cinqüenta por cento) da alíquota vigente 
para as contribuições ordinárias;

II – adiantamento, pelas participantes, de até 12 
(doze) contribuições mensais ordinárias;

III – adiantamento de recursos líquidos, em di-
nheiro, da Reserva Monetária de que trata a Lei nº 
5.143, de 20.08.74, mediante prévia autorização do 
Conselho Monetário Nacional;

(Revogado pela Resolução 2249, de 08/02/1996).
IV – outras fontes de recursos, mediante pré-

vio entendimento entre o Banco Central do Brasil e a 
administração do Fundo. (Renumerado inciso IV pela 
Resolução 2249, de 08/02/1996).

Art. 5º Ocorridas as situações de decretação 
da intervenção, liquidação extrajudicial ou falência de 
instituição ou reconhecimento, pelo Banco Central do 
Brasil, do estado de insolvência de instituição que, 
nos termos da legislação vigente, não estiver sujeita 
aos referidos regimes, os valores correspondentes às 
indenizações dos créditos garantidos serão entregues 
pelo FGC diretamente ao representante legal da ins-
tituição sob intervenção, liquidação ou em estado de 
insolvência, no prazo fixado pelo Banco Central do 
Brasil, com base em listagem de credores fornecida 
ao Fundo, com observância do limite máximo estabe-
lecido no art. 2º, parágrafo 2º.

Art. 6º O pagamento da indenização sub-roga o 
FGC, até a concorrência da quantia paga, no crédito 
garantido.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 7º Os recursos provenientes do Fundo de 
Garantia dos Depósitos e Letras Imobiliárias – FG-
DLI, disciplinado no Regulamento anexo à Resolução 
nº 1.861, de 29.08.91, e da Reserva para Promoção 
da Estabilidade da Moeda e do Uso do Cheque – 
RECHEQUE, de que trata a Resolução nº 2.155, de 

27.04.95, a serem absorvidos pelo FGC, na forma da 
Resolução nº 2.197, de 31.08.95, deverão ser previa-
mente utilizados na cobertura de créditos contra insti-
tuições que tiverem sido submetidas aos regimes de 
intervenção e/ou liquidação extrajudicial, nos termos 
da Lei nº 6.024, de 13.03.74, decretados no período 
compreendido entre 1º.07.94 e a data da entrada em 
vigor deste Regulamento.

Parágrafo 1º Com vistas à execução do dispos-
to neste artigo, o Banco Central do Brasil procederá 
à transferência de recursos diretamente aos repre-
sentantes legais das instituições sob intervenção ou 
liquidação, no montante equivalente ao valor líquido 
dos créditos cobertos pela garantia, sub-rogando-se o 
FGC relativamente aos correspondentes direitos credi-
tórios.Resolução nº 2211, de 16 de novembro de 1995.

Parágrafo 2º Serão excluídas da cobertura re-
ferida neste artigo as quantias já pagas pelo Banco 
Central do Brasil em função dos atos praticados pelos 
interventores e/ou liquidantes, no exercício de suas 
atribuições legais e em cumprimento a determinações 
do Banco Central do Brasil.

Parágrafo 3º Relativamente aos recursos men-
cionados no “ caput”:

I – se forem insuficientes para complementar a 
garantia prevista, a cobertura do restante será efetu-
ada pelo FGC, ao qual serão aportados os recursos 
mencionados no art. 4º;

II – havendo sobra:
a) essa deve ser objeto de restituição ao Banco 

Central do Brasil, até o montante do valor por esse des-
pendido para pagamento, com a utilização de recursos 
da Reserva Monetária, dos credores das instituições 
mencionadas no “ caput”;

b) eventual saldo remanescente após a restitui-
ção de que trata a alínea “a” deve ser incorporado ao 
patrimônio do FGC.

Resolução retransmitida em face de ajuste na 
ementa e no art. 1º e no Anexo I, art. 13.

(Às Comissões de Constituição, Justiça e Ci-
dadania; e de Assuntos Econômicos.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Os projetos que acabam de ser 
lidos serão publicados e remetidos às Comissões 
competentes.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Foram lidos anteriormente os 
Pareceres nºs 987 e 988, de 2013, das Comissões 
de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos 
Sociais, sobre o Substitutivo da Câmara dos Deputa-
dos ao Projeto de Lei do Senado nº 294, de 2001.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
ao apreciar a matéria concluiu pela sua inconstitucio-
nalidade; e a Comissão de Assuntos Sociais concluiu 
pela rejeição do Substitutivo. 

Uma vez que o parecer da CCJ não foi unânime, 
a Presidência, nos termos do art. 254, combinado com 
o art. 101, § 1º, do Regimento Interno, determina a 
abertura do prazo de dois dias úteis para interposição 
de recurso por um décimo dos membros do Senado, 
para que a matéria continue sua tramitação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – A Presidência comunica o término 
do prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução 
nº 1, de 2002-CN, em 9 de setembro do corrente, para 
edição do decreto legislativo regulando as relações ju-
rídicas decorrentes da Medida Provisória nº 611, de 
2013, cujo prazo integral de vigência expirou em 15 
de agosto de 2013.

Comunica, ainda, que o Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 1.058, de 2013, de autoria do Deputado Chico 

Alencar, será encaminhado à Câmara dos Deputados 
para as providências cabíveis.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, requerimento que 
será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.041, DE 2013

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto 
de Congratulações e Aplausos para o jornal Amazo-
nas em Tempo, que está comemorando 26 anos de 
existência, bem como seja encaminhado o referido 
voto ao Presidente daquele periódico, Senhor Otávio 
Raman Neves, no seguinte endereço: Rua Brasil, nº 
623 – São Jorge, Manaus – AM, 69033-070

Justificação

O jornal Amazonas em Tempo completou, no dia 
6 de setembro de 2013, 26 anos de existência, com fô-
lego para novos projetos serem colocados em prática.

Do final da década de 1980 até os dias atuais, 
a publicação sempre buscou uma forma diferente de 
tratar a notícia com uma visão fora do convencional, 
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moderna, sobretudo em suas matérias especiais, para 
que seja disponibilizada ao seu leitor com um chama-
mento à reflexão.

O Em Tempo foi o pioneiro na criação da editoria 
de Economia, que era interligada à editoria de Nacio-
nal, como também o Caderno de Cultura, antigamente 
envolvido em Caderno de Cidades.

Sempre inovando, o Em Tempo continua, diaria-
mente, a buscar o inusitado, o furo de reportagem e a 
investigação. Procura-se publicar o dia a dia de uma 
forma mais inovadora, fazendo a diferença e não re-
petindo as publicações, o jornal trabalha nas pautas 
especiais e mais elaboradas. Esse é o foco.

O tipo de trabalho adotado pela direção de Re-
dação do Em Tempo, é uma forma adotada desde o 
início da fundação do jornal pela jornalista Hermengar-
da Junqueira, que formou uma redação histórica com 
grandes nomes do jornalismo amazonense.

O Em Tempo deu o seu pontapé inicial, com um 
olhar revolucionário para a notícia, chamando a aten-
ção dos leitores para textos mais elaborados, princi-
palmente com uma feição gráfica moderna.

Parabéns ao jornal Amazonas em Tempo pelos 
26 anos de existência, e pelos serviços comprometidos 
com a informação de qualidade e compromisso com a 
população amazonense e com o Estado.

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2013. – 
Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – A Presidência encaminhará o 
voto solicitado.

O requerimento lido vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.042, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, a tramitação conjun-
ta do Projeto de Lei do Senado nº 277, de 2013, 
que estabelece “prazo para obrigar o fornecedor a 
prestar as informações necessárias para a quitação 
do débito do consumidor”, com o Projeto de Lei do 
Senado nº 281, de 2012 (que tramita com o PLS nº 
301/2003, PLS nº 282/2012, PLS nº 283/2012, PLS 
nº 397/2012, PLS nº 413/2012, PLS nº 457/2012, PLS 
nº 458/2012, PLS nº 459/2012, PLS nº 464/2012, PLS 
nº 24/2013 e PLS nº 5/2013), por versarem sobre 
o mesmo assunto, a reforma do Código de Defesa 
do Consumidor.

Sala das Sessões, de setembro de 2013. – Se-
nador Cyro Miranda.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser 
lido será despachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.043, DE 2013

Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto 
de Lei do Senado nº 344, de 2013, de autoria do Sena-
dor Paulo Davim, que “Altera a Lei nº 9.294, de 15 de 
julho de 1996, para proibir o uso de produtos fumígeros 
nos parques infantis e nas áreas de prática esportiva”, 
seja encaminhado à Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte para que esta se pronuncie sobre o mesmo.

Em   setembro de 2013. – Senador Cyro Miranda.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser 
lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO No 1.044, DE 2013 
(Requerimento nº 35, de 2013-CCT)

Nos termos do art. 40 do Regimento Interno do 
Senado Federal, requeiro autorização, como membro 
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comu-
nicação e Informática – CCT, para participar do Painel 
de debates no Congresso Internacional do FUTURE-
COM Ano 15 sob o título: “Smart Cities: Soluções para 
Cidades de Países em Desenvolvimento”, que se re-
alizará entre os dias 21 e 24 de outubro de 2013, no 
Riocentro, Cidade do Rio de Janeiro – RJ.

Justificação

O Congresso Internacional do Futerecom ofere-
ce grande densidade de conteúdo por meio dos mais 
expressivos representantes governamentais, de diri-
gentes de operadoras, de grandes clientes corporati-
vos, de indústria de telecomunicações e de tecnologia 
da informação.

Mais especificamente ao tema em tela, serão 
debatidas as soluções tecnológicas que melhor se 
adaptam para cidades de países em desenvolvimento 
considerando suas particularidades em transporte, se-
gurança pública, saúde, que geram consistentes opor-
tunidades de negócios e melhorias para a sociedade.

Assim, espera-se que os conhecimentos lá re-
cebidos sejam trazidos ao parlamento para subsidiar 
futuros debates sobre as diversas questões que sem 
dúvidas serão decisivas para o desenvolvimento dos 
trabalhos na casa.

Sala da Comissão, – Senador Walter Pinheiro.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser 
lido será votado após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Queria cumprimentar a todos e 
a todas que nos acompanham pela Rádio e pela TV 
Senado; cumprimentar os colegas que estão aqui, no 
plenário, e que pedem a palavra pela ordem.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu fui o primeiro 
a chegar e, pela praxe, queria me inscrever para fa-
lar como primeiro Líder, pela Liderança da Oposição.

Eu agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – V. Exª falaria já agora ou depois 
da Ordem do Dia?

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Se V. Exª me der informações sobre a Ordem do 
Dia, então, eu me arriscaria a falar depois da Ordem do 
Dia. Contudo, se houver alguma dúvida, eu falo agora.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Está bem. Eu agradeço a V. Exª, 
Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA) 
– Até porque, só para arrematar, V. Exª é o Presidente 
que assume essa mesa e sempre é coerente com seus 
colegas. Então, não há essa preocupação nem de eu 
extrapolar nem de V. Exª me tirar da tribuna.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Nós temos, informando a V. Exª, 
medida provisória trancando a pauta e, obviamente, 
dependemos do número.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – A postura de V. Exª tem nos blindado com o seu 
caráter e com a sua personalidade tão fortes. (Fora do 
microfone.) Eu creio que o que eu tenho para falar V. 
Exª vai ponderar e eu lhe agradeço.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Eu agradeço a V. Exª.

Com a palavra, então, o Senador Mozarildo Ca-
valcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR. Pela ordem.) – Só para pedir a mi-
nha inscrição como Líder. Já está aí a minha indica-
ção pelo PTB.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Como Líder.

Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/

PMDB – SC. Pela ordem.) – Eu pediria para uma co-
municação inadiável, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Eu só queria dizer que eu também 
estou inscrito, informando oficialmente que cheguei 
cedo, e V. Exª também.

Senadora Vanessa, V. Exª é a sexta inscrita e a 
única presente. Eu a convido, então, para fazer uso da 
palavra, sem prejuízo dos demais inscritos, mas eu vou 
fazer uma leitura aqui.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Não, não; é que o gabinete 
do Senador Pedro Simon ligou para mim pedindo se 
eu poderia fazer a inversão. Então, eu falo, sem pro-
blema, mas...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Vou solicitar a troca e peço a com-
preensão do Plenário para que eu possa fazer a leitura 
de um expediente que está sobre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu o 
Ofício n° 2.046/2013, do Presidente da Câmara dos 
Deputados, submetendo à apreciação desta Casa o 
Projeto de Lei de Conversão n° 21, de 2013, que 
autoriza o pagamento de subvenção econômica aos 
produtores da safra 2011/2012 de cana-de-açúcar e 
de etanol que especifica e o financiamento da renova-
ção 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; autoriza a União a 
emitir, sob a forma de colocação direta, em favor da 
Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, títulos 
da dívida pública mobiliária federal; estabelece novas 
condições para as operações de crédito rural oriundas 
de, ou contratadas com, recursos do Fundo Constitu-
cional de Financiamento do Nordeste – FNE; altera os 
prazos previstos nas Leis n°s 11.941, de 27 de maio 
de 2009, e 12.249, de 11 de junho de 2010; autoriza 
a União a contratar o Banco do Brasil S.A. ou suas 
subsidiárias para atuar na gestão de recursos, obras 
e serviços de engenharia relacionados ao desenvol-
vimento de projetos, modernização, ampliação, cons-
trução ou reforma da rede integrada e especializada 
para atendimento da mulher em situação de violência; 
disciplina o documento digital no Sistema Financeiro 
Nacional; disciplina a regularização de áreas ocupadas 
por entidades de assistência social, de educação ou 
templos de qualquer culto no Distrito Federal; discipli-
na a transferência, no caso de falecimento, do direito 
de utilização privada de área pública por equipamen-
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tos urbanos do tipo quiosque, trailer, feira, banca de 
venda de jornais e de revistas; altera a incidência da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na cadeia 
de produção e comercialização da soja e de seus sub-
produtos; altera as Leis n°s 12.666, de 14 de junho de 
2012; 5.991, de 17 de dezembro de 1973; 11.508, de 
20 de julho de 2007; 9.503, de 23 de setembro de 1997; 
9.069, de 29 de junho de 1995; 10.865, de 30 de abril 
de 2004; 12.587, de 3 de janeiro de 2012; 10.826, de 

22 de dezembro de 2003; 10.925, de 23 de julho de 
2004; 12.350, de 20 de dezembro de 2010; 4.870, de 
1º de dezembro de 1965 e 11.196, de 21 de novem-
bro de 2005, e o Decreto n° 70.235, de 6 de março de 
1972; revoga dispositivos da Lei n° 12.546, de 14 de 
dezembro de 2011, e dá outras providências (prove-
niente da Medida Provisória n° 615, de 2013).

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Com referência ao Projeto de 
Lei de Conversão n° 21, de 2013, que acaba de ser 
lido, a Presidência comunica ao Plenário que o pra-
zo de 45 dias para apreciação da matéria encontra-
-se esgotado, e o de sua vigência foi prorrogado por 
Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional e 
esgotar-se-á em 16 de setembro.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Passo, então, à lista de oradores 
inscritos, convidando a fazer uso da palavra, tendo em 
vista a ausência dos Senadores Cristovam Buarque e 
Rodrigo Rollemberg, por permuta com o Senador Pe-
dro Simon, a Senadora Vanessa Grazziotin.

A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-
verno/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, eu venho à tribuna, neste mo-
mento, para relatar um pouco do que foi a audiência 
pública que fizemos no dia de hoje na Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle, audiência por onde V. Exª, mesmo que ra-
pidamente, passou e cumprimentou grande parte dos 
convidados da Comissão.

Mas, antes de falar da audiência pública, Sr. Pre-
sidente, eu destaco que, na Comissão de Assuntos 
Econômicos, aprovamos, por unanimidade, o relatório 
de minha autoria sobre o projeto de lei que estabele-
ce a regulamentação das lotéricas em todo o Brasil.

Todos sabemos que as lotéricas são concessões 
da Caixa Econômica Federal, e não há nenhuma lei 
no País que limite ou que ordene essa relação entre 
o poder concedente e o concessionário, de tal sorte 
que cabia apenas a um lado dessa relação, a Caixa 
Econômica Federal, estabelecer as normas. Com a lei 
que vem sendo debatida na Câmara dos Deputados 
e agora está aqui no Senado para votação – e lá, na 
Câmara dos Deputados, eu também fui Relatora, na 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público –, nós teremos segurança jurídica absoluta, 
não só para os lotéricos, mas também para a própria 
Caixa Econômica Federal.

Após a reunião da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, eu acompanhei todos os representantes dos 
Estados brasileiros até a sala da Presidência. O Se-
nador Renan Calheiros, Presidente da Casa, recebeu 
todos, e, ali, já ficou acertado que o Presidente deverá 
pautar a matéria na semana que vem, uma semana 
de esforço concentrado. Possivelmente, votaremos a 
matéria na quarta-feira, porque eles pretendem mobi-
lizar novamente todos os representantes de lotéricas 

de todos os Estados brasileiros para acompanhar esse 
momento muito importante para todos eles, que é a vo-
tação definitiva do projeto de lei aqui no Senado Federal.

Mas, Sr. Presidente, falava eu que o assunto que 
eu abordaria, e que eu abordo neste momento, é relativo 
à audiência pública na Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, onde 
o tema posto para debate era a exploração mineral, 
especificamente a exploração da silvinita.

A silvinita, para quem nos ouve e para quem nos 
assiste através da Rádio e da TV Senado, é um miné-
rio de onde se extrai o potássio, que, por sua vez, faz 
parte do grupo de três elementos fundamentais para 
a agricultura, para a correção do solo. Eu aqui me re-
firo ao composto NPK: nitrogênio, fósforo e potássio.

O Brasil importa potássio do mundo, e é um 
grande importador. Para que V. Exªs tenham ideia, Srs. 
Senadores, o Brasil é o terceiro maior consumidor de 
potássio no mundo, uma vez que somos um grande 
produtor agrícola. Só consumimos menos potássio do 
que a China e os Estados Unidos. A China é brinca-
deira, porque tem 1,3 bilhão de habitantes, ou seja, a 
fração populacional da China ainda é maior do que a 
população brasileira. Então, depois da China, depois 
dos Estados Unidos, o Brasil é o país que mais con-
some potássio no mundo.

Nós produzimos em torno de 8% de tudo aqui-
lo que consumimos. Reparem: se produzimos 8% do 
consumido – e nós importamos do Canadá, da Rús-
sia e da Bielorrússia, nessa ordem –, significa dizer 
que importamos 92% do potássio utilizado no Brasil. 
E grande parte do potássio é, exatamente, para uso 
na agricultura, para a correção de solo, visto que é um 
componente do NPK, como acabei de dizer.

Isso faz com que tenhamos um grande desequilí-
brio na balança comercial, em torno de US$6 bilhões. 
Repito: em torno de US$6 bilhões é, aproximadamente, 
o déficit comercial nesse segmento, ou seja, na utili-
zação e compra do potássio.

Agora, de forma contraditória – e esse era exa-
tamente o tema do debate no dia de hoje –, o Brasil 
detém a maior reserva de potássio do Planeta; a maior 
reserva mundial de um insumo que nós importamos 
e que é fundamental para a agricultura, fundamental 
para a economia, fundamental para o Brasil. E esse 
foi o tema do debate.

Hoje, temos uma jazida de silvinita explorada no 
Estado de Sergipe. Não chega a 500 milhões de to-
neladas a produção.

Essa jazida foi arrematada pela Petrobras, primei-
ro pela Petrobras Mineração e, depois, pela Petrobras 
Petróleo, quando fechou a parte da mineração da Pe-



61902 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013

trobras. E ela a repassou para a empresa Vale do Rio 
Doce, que explora o potássio em Sergipe.

Mas a maior jazida, com produção superior a 1,1 
bilhão de toneladas, está no Estado do Amazonas, em 
Municípios muito próximos à capital, Manaus, como os 
Municípios de Nova Olinda do Norte, de Autazes, de 
Itacoatiara, de Silves, de Urucará, de Itapiranga, en-
fim, um conjunto de Municípios importantes. Há muito 
tempo, no Estado do Amazonas, existe uma grande 
mobilização para que se inicie a exploração de silvinita, 
para que possamos produzir potássio não só para o 
nosso consumo interno, mas também para a exporta-
ção, porque a quantidade de minério que há naquela 
região permite que isso aconteça.

Da audiência pública – concederei um aparte a 
V. Exª, Senador Casildo Maldaner – participaram re-
presentantes do CPRM, do Ibama e da Assembleia 
Legislativa do Estado do Amazonas; o Deputado Si-
nésio Campos, que coordena essa questão no Esta-
do do Amazonas; e alguns Prefeitos, como o Prefeito 
Wanderlan, de Autazes; o Prefeito José Maia, o Baía, 
de Borba; o Prefeito Nadiel, de Itapiranga; o Prefeito 
Felipe Cabeça Branca, de Urucará; o Prefeito Franrossi, 
conhecido carinhosamente por todos nós como Bojó, 
de Silves; o Prefeito Joseías, de Nova Olinda do Norte. 
Também dela participou a Vereadora Cheila, que aqui 
representou o Prefeito de Itacotiara. Houve ainda a 
participação de outras pessoas que vieram do Estado 
do Amazonas para esse debate, entre elas o Prefeito e 
o Vice-Prefeito da Câmara de Vereadores de Autazes.

A audiência pública foi presidida pelo Presiden-
te da Comissão de Meio Ambiente, que é o Senador 
Blairo Maggi. O Senador Blairo Maggi tem um grande 
conhecimento do assunto, não só por ser um grande 
produtor de soja – nesta condição, ele é um dos grandes 
importadores de potássio, e, segundo ele, o produto 
que ele importa vem de Israel –, mas também porque 
ele tem empreendimentos no Estado do Amazonas, no 
Município de Itacoatiara. O grupo Maggi tem um porto 
graneleiro em Itacoatiara, de tal sorte que a exportação 
dos grãos a partir do Porto de Itaquatiara gera uma 
economia de aproximadamente US$30 a tonelada.

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Ouvimos o Secretário de Es-
tado de Minas do Estado de Amazonas, Dr. Nava, que 
fez uma belíssima apresentação. Aliás, todos fizeram 
uma belíssima apresentação, mostrando, em primei-
ro lugar, que, se nós produzíssemos potássio a partir 
da silvinita do Amazonas, Srs. Senadores, Senador 
Casildo, Senador Jarbas, teríamos uma economia de 
US$178 por tonelada! A Petrobras saiu da área por-

que diziam que a localização do minério, a mais de mil 
quilômetros abaixo da terra, era difícil, mas, hoje, as 
novas descobertas mostram a silvinita a 600m abaixo 
da superfície, o que não é diferente das jazidas que 
são exploradas no mundo inteiro.

Quanto à logística, primeiro, nós temos energia 
hoje. Nós temos energia suficiente, tanto a energia 
oriunda do Linhão de Tucuruí, que já está pronto, como 
a energia gerada a partir do gás natural de Coari, onde 
também há um gasoduto que chega até a cidade de 
Manaus, sem falar nas hidrovias, que são as estradas 
naturais.

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-
verno/PCdoB – AM) –Então, o Senador Blairo Maggi, 
como entendido da área, também fez uma belíssima 
exposição na audiência pública.

A audiência pública resultou na formação de uma 
frente parlamentar – Senador Casildo, queria muito 
contar com a participação de V. Exª, assim como com 
a do Senador Jarbas e com a de todos os Senadores 
que aqui estão – pela autossuficiência do Brasil em 
relação ao potássio, porque condições para isso nós 
temos. Lá há uma empresa chamada Potássio do Bra-
sil, que é uma canadense associada a vários grupos 
nacionais e que, se tudo certo, deverá iniciar em breve 
a exploração. Mas não podemos deixar que as coisas 
andem sem que haja um acompanhamento, porque, 
do contrário, nós demoraremos mais para ver isso se 
transformar em realidade.

Concedo um aparte ao Senador Casildo.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB – 

SC) – Eu sei que o tempo de V. Exª está se esgotando. 
Apenas quero me associar ao seu pronunciamento. 
Desde já, sou um dos subscritores dessa frente. O 
que V. Exª declarou tem fundamento. Refiro-me ao 
desequilíbrio da balança. São gastos US$6 bilhões 
por ano só com a importação de potássio. Quer dizer, 
refiro-me ao déficit que isso nos causa. É fundamental 
nós produzirmos isso. Há o potencial da Amazônia, de 
Sergipe e, eu diria, da região de Anitápolis, em Santa 
Catarina, nosso Estado. Ali há também uma questão 
fundamental. Aliás, esse também é o Estado de V. Exª, 
pois nasceu em Santa Catarina. É preciso buscarmos 
esse potássio, que é um fertilizante, para que isso 
venha a ajudar e muito o Brasil. Acho até que essa é 
uma questão fundamental de segurança alimentar na-
cional e assim por diante. Associo-me a V. Exª nessa 
pregação que faz.

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Eu lhe agradeço muito, Se-
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nador Casildo. Sei que V. Exª, quando fala, dispõe-se 
não apenas a compor aquela frente, mas também a 
nela trabalhar.

Hoje, às 19 horas, para fechar essa primeira ro-
dada, nós teremos uma audiência – o Senador Casildo 
poderia participar – com o Ministro Edison Lobão. Está 
em curso o debate sobre o novo marco regulatório da 
mineração. Entretanto, nós entendemos que, para se 
iniciar a exploração de potássio e de silvinita no Ama-
zonas, não se pode esperar a aprovação de qualquer 
lei, mesmo porque uma das empresas a que me refe-
ri, a Potássio do Brasil, associada a grupos nacionais, 
já está preparando tudo para iniciar essa exploração. 
Esse seria um salto muito importante.

Toda vez que se fala em Amazonas, fala-se em 
Zona Franca, Senador Jorge Viana. V. Exª, que é do 
vizinho Estado do Acre, sabe disso. Quando falam em 
Zona Franca, dizem que a Zona Franca é temporária. 
De fato, ela é temporária, não é perene. Mas nós pre-
cisamos aproveitar este momento para termos uma 
alternativa econômica, e uma delas, sem dúvida, é a 
exploração de silvinita. A exploração de silvinita permite 
a instalação no Amazonas de um polo gás-químico, de 
um polo de fertilizantes. Digo isso sem falar que toda a 
atividade pode ser feita com todo o cuidado ambiental 
que a nossa região requer.

Senador Jorge Viana, se V. Exª me permite, con-
cedo, com muito prazer, um aparte ao Senador Edu-
ardo Braga.

O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB – 
AM) – Srªs e Srs. Senadores e Sr. Presidente, primeiro, 
quero cumprimentar a Senadora Vanessa. Creio que o 
debate sobre a silvinita e sobre a sua transformação 
em potássio é fundamental não apenas para o Amazo-
nas, mas para o Brasil. O Brasil, todos os anos, importa 
de potássio para o agronegócio brasileiro, nada mais, 
nada menos, que US$8 bilhões, aproximadamente. É 
óbvio que um País que tem o agronegócio como fun-
damento de sua economia sofre, Sr. Presidente, em 
alguns momentos, os revezes econômicos daqueles que 
dominam, quase em monopólio, o preço do potássio, 
ora aplicando sobrepreços sobre o potássio, obrigan-
do, portanto, o agronegócio brasileiro a se submeter 
a esses sobrepreços, ora usando o dumping para evi-
tar que haja na economia brasileira autossuficiência 
quanto ao potássio. Creio que a colocação que V. Exª 
vem fazendo, não apenas no debate de hoje, no ple-
nário, mas também na audiência pública ocorrida na 
CMA, sob a Presidência do Senador Blairo Maggi e 
sob a coordenação e autoria de V. Exª, chama a aten-
ção do povo brasileiro para uma grande oportunidade 
de investimento que transforma a silvinita em potássio. 
Isso nos daria autonomia e autossuficiência na área de 

fertilizantes para o agronegócio e, ao mesmo tempo, 
aceleraria e melhoraria a competitividade desse produ-
to, seja soja, seja milho, seja algodão, seja, portanto, o 
produto que for do nosso agronegócio, para melhorar 
a balança comercial brasileira e, ao mesmo tempo, 
abrir uma janela de oportunidade para a indústria de 
transformação no Amazonas. Portanto, aqui, quero 
cumprimentar V. Exª e dizer que é fundamental que o 
Brasil conheça efetivamente o que está acontecendo 
neste momento no Amazonas e, mais precisamente, 
nos nove Municípios que são abrangidos por essa re-
serva. Chamo a atenção da Petrobras, que detém boa 
parte dessas reservas desde o final da década de 50, 
desde o início da década de 60. Já estamos entrando 
na segunda metade da segunda década do novo mi-
lênio, mas, lamentavelmente, a Petrobras não trans-
formou esse potencial na nossa região.

(Soa a campainha.)

O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB – 
AM) – O Brasil tem uma mina de silvinita que transfor-
ma silvinita em potássio. Essa mina fica no Estado de 
Sergipe e, neste momento, tem produção declinante. 
Existem alternativas no Estado de Sergipe, mas essa 
é a situação. Eu conversava, ainda há pouco, com o 
Senador Eduardo Amorim e com o Senador Blairo so-
bre esse tema. Portanto, quero dizer que é um tema 
absolutamente importante. O Amazonas precisa que 
o Brasil conheça esse tema. Aqui, vai uma sugestão 
a V. Exª: que possamos, quem sabe, trazer à CMA a 
Petrobras, para que a Petrobras possa explicar para o 
Brasil e para os Senadores o porquê de fazer uma série 
de investimentos, muitos deles até fora do nosso País.

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB – 
AM) – Ela é detentora de uma reserva estratégica na 
Amazônia, mas, lamentavelmente, não faz os investi-
mentos. Cumprimento V. Exª. Cumprimento os Prefeitos 
que aqui vieram e todos os técnicos que participaram 
da audiência. Mais uma vez, quero dizer que acho que 
Petrobras está a dever uma explicação e uma demons-
tração para a Comissão de Desenvolvimento Regional 
e para a CMA do nosso Senado com relação a essa 
reserva tão estratégica. Parabéns a V. Exª!

O Sr. Blairo Maggi (Bloco União e Força/PR – 
MT) – Senadora Vanessa, permite-me um aparte?

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-
verno/PCdoB – AM) – Pois não, Senador Blairo. Antes 
de passar a palavra a V. Exª, com a benevolência do 
nosso Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Eu pediria, como há outros cole-
gas que estão...
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-
verno/PCdoB – AM) – Mas é muito rápido, Senador. 
Eu só queria agradecer ao Senador Eduardo Braga.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – É óbvio! Não tenho dúvida da 
importância disso para nós. Pode seguir, Senadora.

O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA. 
Fora do microfone.) – Concordo que ela seja aparteada.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – E todos nós!

O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA. 
Fora do microfone.) – Pode dar o tempo necessário 
a ela.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Se o Senador Mário Couto 
está concordando, está tudo muito bem.

Muito obrigada, Senador Mário Couto.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Vamos lá, Senador Blairo!
O Sr. Blairo Maggi (Bloco União e Força/PR – 

MT) – Obrigado, Sr. Presidente.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 

Governo/PCdoB – AM) – Antes, Senador Blairo, quero 
agradecer e incorporar, na totalidade, o aparte do Se-
nador Eduardo Braga, que tem sido muito importante 
nessa luta. Disso não tenho dúvida, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – É até estratégico para o Brasil.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Sr. Presidente, hoje, um dos 
palestrantes presentes lá – não sei se foi o prefeito; não 
me lembro exatamente – mostrou uma fala da Presi-
denta Dilma, que disse que, nos seus planos, estava a 
questão estratégica da exploração do potássio a partir 
da silvinita nas reservas do Amazonas.

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – V. Exª, como Governador, 
lutou muito. Tenho a certeza de que, como Líder da 
Presidenta neste Senado, V. Exª nos ajudará muito 
nessa luta, nessa frente que será coordenada pelo 
Senador Blairo.

Concedo um aparte a V. Exª, Senador.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco União e Força/PR – 

MT) – Muito obrigado, Senadora. Quero ser bastante 
breve. Quero dizer que, hoje, foi dada uma das notí-
cias mais importantes que ouvi nos últimos anos no 
Senado quanto à questão de abastecimento de in-
sumos e à posição que se encontra esse cloreto de 
potássio em Autazes. Para se ter uma ideia, o Estado 
de Mato Grosso pode ser abastecido pela hidrovia do 
Madeira-Amazonas, a partir de Porto Velho, com ca-

minhões, com todo o frete de retorno para as zonas 
de produção, descendo de Autazes ou de Itacoatiara 
até Santarém e Miritituba, podendo adentrar o Esta-
do de Mato Grosso para Sorriso, Sinop e Lucas pela 
BR-163. Chega à capital do Estado do Senador Mário 
Couto, onde haverá uma ferrovia que liga Belém até... 
Ajude-me, Senador Mário Couto!

O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA) 
– Até Açailândia.

O Sr. Blairo Maggi (Bloco União e Força/PR – 
MT) – Vai até Açailândia. Então, de barcaça ou de navio, 
pode-se ir de Autazes a Belém. E, de trem, pode-se ir...

(Interrupção do som.)

O Sr. Blairo Maggi (Bloco União e Força/PR 
– MT) – ...até Açailândia. Nós podemos ganhar o To-
cantins, o Estado de Goiás, Brasília e o sul do Brasil 
por essa ferrovia.

Portanto, o empreendimento é um achado para 
o Brasil. Segundo os primeiros estudos ali, o Senador 
Eduardo Braga me confirmou no almoço, é coisa para 
abastecer o Brasil e o mundo por mais de cem anos. 
É um negócio impressionante! Então, é a autonomia, 
a autossuficiência do Brasil. Não há por que o Brasil, 
através da Petrobras, ficar fazendo programa com os 
argentinos, abrindo poços lá embaixo, trazendo de 
caminhão ou de trem, se nós temos a ocupação das 
três principais hidrovias e ferrovias que estão sendo 
construídas no norte da Amazônia. Portanto, Senadora 
Vanessa, foi muito válida hoje essa audiência pública. 

(Soa a campainha.)

O Sr. Blairo Maggi (Bloco União e Força/PR – 
MT) – Pedi aos prefeitos e ao Sinésio, que é o Depu-
tado que lidera esse movimento, para que na próxima 
audiência pública nós possamos trazer números já 
definitivos; quanto custa para chegar a Belém, para 
chegar a Porto Velho, quanto vai chegar à região de 
Sapezal. Eu fiz uma brincadeira lá, Senador Eduardo, 
no sentido de que melhor que isso, só se essa jazida 
de potássio fosse dentro da minha cidade de Sape-
zal e dentro da minha fazenda. Como não é, essa é a 
melhor que o Brasil pode ter.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-
verno/PCdoB – AM) – Encerro aqui o meu pronuncia-
mento com esses dois belos apartes, Sr. Presidente. 
Três, aliás. O Senador Casildo foi o primeiro. 

Quero dizer que essa luta, repetindo o que disse o 
Senador Eduardo – eu havia falado na Comissão – não 
é uma luta do Amazonas ou daqueles que trabalham 
na produção de alimentos, ou de grãos. Essa é uma 
luta do Brasil, para alavancar a economia brasileira.

Muito obrigada, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Senador Jarbas, pela ordem.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE. Pela ordem. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, para uma comunicação inadiável. 

A cultura pernambucana é uma das mais ricas 
do Brasil, mas, na semana passada, infelizmente, para 
tristeza de todos nós, ela ficou mais pobre com a mor-
te, no último dia 1º, do compositor e produtor musical, 
Carlos Fernando. 

Por essa razão, venho pedir um voto de pesar do 
Senado Federal, numa justa homenagem às contribui-
ções que Carlos Fernando deu à cultura não apenas de 
Pernambuco, mas do Brasil. Não o fiz antes por estar 
em viagem oficial na semana passada.

Filho de Caruaru, a chamada Capital do Agres-
te, Carlos Fernando compôs músicas de sucesso na-
cional, como “Banho de Cheiro” e “Canta Coração”, 
na voz de Elba Ramalho, e “Noites Olindenses” com 
Caetano Veloso. Também teve composições de sua 
autoria gravadas por Chico Buarque, Geraldo Azeve-
do e Gilberto Gil.

Nos idos dos anos 80, ele produziu o “Asas da 
América”, projeto que contou com vários artistas e di-
vulgou o frevo em todo o País. Como bem registrou 
o crítico musical pernambucano José Teles, o projeto 
“Asas da América”, iniciado em 1981, foi a primeira 
tentativa sistemática de modernização do frevo, não 
apenas na roupagem como também nos arranjos e 
orquestrações.

Outro dos projetos inovadores do qual ele parti-
cipou foi o “Recife Frevoé”, iniciado na minha segunda 
gestão como prefeito do Recife, em 1996, e que teve 
continuidade na gestão do Prefeito Roberto Magalhães. 
O “Frevoé” estimulou o surgimento de novos composi-
tores e novos intérpretes.

Como compositor, Carlos Fernando também par-
ticipou da produção do CD “100 Anos de Frevo – É de 
Perder o Sapato”, lançado em 2007, quando o ritmo 
recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial Bra-
sileiro. Carlos Fernando se destacou por sua ousadia, 
por sua criatividade e por deixar de lado os preconcei-
tos de qualquer espécie ao misturar o frevo pernam-
bucano a outros ritmos e escolas, como o forró e até 
mesmo o jazz.

Carlos Fernando, Sr. Presidente, para finalizar, 
também fez trilhas sonoras de programas de TV, como 
o “Sítio do Pica-Pau Amarelo”, novelas, peças de teatro 
e até para o cinema. Ele assinou músicas para nove-
las como “Saramandaia”, “Sinhazinha Flor” e “Pátria 
Amada”, filme da diretora Tizuka Yamasaki.

Por tudo isso, Sr. Presidente, é que venho solicitar 
essa pequena homenagem ao grande homem que foi 

Carlos Fernando. Um artista, um poeta, um verdadeiro 
militante da cultura pernambucana, um militante apai-
xonado e batalhador da cultura brasileira.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Senador Jarbas, eu peço, e certa-
mente constará dos Anais, o voto de pesar que V. Exª 
apresenta, com as razões de alguém que deu vida à 
cultura brasileira, que nos deixa e que, à altura, recebe 
esta homenagem de V. Exª.

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Pela ordem, passo a palavra ao 
Senador Acir Gurgacz.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só 
para registrar a presença do nosso Prefeito de Ji-
-Paraná, Jesualdo Pires, e do Prefeito de Ariquemes, 
Lorival Amorim, que estão visitando a nossa Casa e 
que vêm a Brasília em busca de recursos, é evidente, 
mas trazendo bons projetos. 

Todos sabemos que, sempre quando aparecem 
bons projetos, a viabilidade ou a possibilidade de os 
recursos acontecerem para os Municípios é muito 
grande. Então, ressalto aqui a presença do Prefeito 
de Ji-Paraná, Jesualdo, e a presença do Prefeito de 
Ariquemes, Lorival Amorim.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Fica aqui, então, o registro trazi-
do por V. Exª.

Passo a Presidência dos trabalhos ao Senador 
Casildo, a fim de que possa, para uma comunicação 
inadiável, usar a tribuna.

(Soa a campainha.)

O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco 
Maioria/PMDB – SC) –Para uma comunicação inadi-
ável, passo a palavra ao nosso Vice-Presidente, que 
preside a sessão, Senador Jorge Viana, do grande 
Estado do Acre.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente Casildo, caros colegas, os 
que nos visitam, os que nos acompanham pela Rádio 
e pela TV Senado, eu queria só fazer o registro, nesse 
tempo regimental de que faço uso, de um seminário 
que realizamos, em Rio Branco, ontem, em que tivemos 
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o privilégio de receber o Sr. Jorge Chediek, que dirige 
o PNUD no Brasil, e também a pesquisadora respon-
sável pelo programa que elaborou o IDHM – Índice de 
Desenvolvimento Humano, o Relatório 2013. Refiro-
-me à Daniela Gomes, Coordenadora do Relatório de 
Desenvolvimento Humano.

Tivemos um seminário, na Biblioteca Pública de 
Rio Branco, com casa cheia. O meu gabinete, tanto 
o de Brasília quanto o de Rio Branco, trabalhou junto 
com o gabinete do Senador Anibal Diniz e teve o apoio 
do gabinete do Governador Tião Viana. 

O importante é que essa ferramenta, que precisa 
chegar e alcançar todos os brasileiros, que é a aferi-
ção das mudanças que o Brasil experimenta, pôde ser 
materializada através de números bem-concebidos. Eu 
me refiro a esse trabalho, que avalia o desenvolvimento 
humano no Brasil nos últimos 20 anos. É fato que as 
mudanças começaram mais fortemente nos últimos 20 
anos, mas elas ganharam uma dimensão muito maior 
no Governo do Presidente Lula e seguem agora com 
a Presidenta Dilma.

Ali, nós tivemos a apresentação de informações 
e de dados que nos colocam a apreciar algo que vai 
além do PIB. 

Os jornais e alguns articulistas trabalham mui-
to com o PIB  – Produto Interno Bruto. Nós já tivemos 
muitos debates aqui, no Senado. Apresentei proposi-
ções e acho que esse é um indicador que tem lá sua 
validade, mas ele tem a validade vencida, porque ele 
não expressa, como, pelo menos, nós almejamos, como 
nós queremos, o desenvolvimento humano. É apenas 
uma soma das riquezas de um país, fruto da atividade 
produtiva de um povo. O Índice de Desenvolvimento 
Humano, não. Ele trabalha numa base ampla de infor-
mações e se prende à educação com conhecimento, 
à longevidade com a boa saúde e, obviamente, à ati-
vidade econômica. Então, soma as três.

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM) é óbvio que faz a avaliação dessas variáveis 
tão importantes no Município, e foi isso que nós deba-
temos em Rio Branco, ontem.

Rio Branco é uma cidade do Norte do Brasil que 
teve uma transformação extraordinária, graças a um 
trabalho que foi feito e que segue sendo feito tanto 
pelo Governador Tião Viana quanto pelo Prefeito Mar-
cus Alexandre. E agora tem o IDHM de 0,7. O IDHM 
tem a mesma variação do IDH, que é de zero a um, 
e em Rio Branco, agora, o IDHM é “alto”. O objetivo é 
o “muito alto”.

Foi muito interessante o seminário, que contou 
com a participação de entidades não governamentais, 
dos Secretários de Saúde do Estado e do Município, 
dos Secretários de Educação do Estado e do Muni-

cípio, de Secretários da área social, e eu aconselhei, 
inclusive, que todos tenham acesso, porque está dis-
ponibilizado na rede mundial de computadores, pelo 
PNUD, esses relatórios. 

Que possam debater esses dados, para que ges-
tores de escolas, de hospitais, prefeitos, secretários, 
entidades não governamentais possam lidar com uma 
ferramenta muito poderosa, no sentido de estabelece-
rem objetivos claros a serem alcançados e que levem 
em conta a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

(Soa a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Então, eu queria agradecer e cumprimentar, 
mais uma vez, o Diretor do PNUD no Brasil, Jorge Che-
diek, que aceitou o convite e que fez uma excelente 
explanação; e cumprimentar a diretora do programa, 
Daniela Gomes, Coordenadora do Relatório de De-
senvolvimento Humano.

Presidente, vou pedir para constar dos Anais do 
Senado, para não atrapalhar o andamento desta ses-
são, que tem tantos oradores inscritos, alguns dados 
do relatório, feitos pelo PNUD, que nos colocam numa 
posição de ter esperança, por conta do trabalho que 
vem sendo feito. Talvez seja essa sequência de ad-
ministrações, vinculadas a metas bem-colocadas, a 
objetivos bem-estabelecidos, a um compromisso com 
a educação, com a mudança na qualidade da saúde, 
com a busca de estabelecer uma atividade econômica 
que seja sustentável, que nos permite alcançar esses 
números. 

Então, faço aqui, sem falsa modéstia, o registro 
da importância da minha equipe, do trabalho que a 
equipe fez. Não fui eu quem fez. Foi um trabalho de 
equipe, do Governador Binho, tanto como membro da 
minha equipe quanto como gestor do Estado, como 
Governador, e agora esse trabalho vem sendo con-
duzido pelo Governador Tião Viana. 

Não posso deixar de ressaltar o trabalho – on-
tem, inclusive, fez uma explanação – do Prefeito Rai-
mundo Angelim, que governou Rio Branco nos últimos 
oito anos, e agora a cidade é tão bem-administrada e 
conduzida pelo Prefeito Marcus Alexandre. 

(Soa a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Então, fica aqui o registro da tribuna do Sena-
do. Faço questão de registrar esse alcance que a boa 
política, a política feita com honestidade, com o traba-
lho pode ter. Muitos satanizam a política, satanizam 
os mandatos, mas é através de mandatos honestos, 
dedicados, éticos, seja de Vereador, de Deputado, de 
Senador, de Prefeito ou de Governador, que se conse-
gue fazer inclusão social, transformação social.
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Nesse aspecto, associo-me ao Presidente Lula. 
Nesses tempos de manifestações, tudo bem, questio-
nemos a política. Mas, se ela estiver tão ruim assim, 
se candidate, seja um a mais na luta pela boa políti-
ca. E a boa política, a ação ética, honesta e de muito 
trabalho é que fez as mudanças que orgulham o Acre 
e os acrianos hoje. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

(Soa a campainha.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR JORGE VIANA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.) 

DESTAQUES – IDH-ACRE

Faço questão de destacar alguns dados que le-
varam a um IDH positivo no Acre: primeiro, a taxa de 
urbanização. Em 1970 era de apenas 27,6%. No ano 
2000 já chegava a 66,4% e alcançou 2010 com 72,6%, 
de acordo com o IBGE.

Outro é o déficit habitacional, que em 2001 era 
19,3% e, em 2010, 14,1%. Com certeza, com o traba-
lho que vem sendo desenvolvido, esse número caiu 
ainda mais.

Uma informação significativa para o cálculo do 
IDH do Estado do Acre foi a queda do número de pes-
soas em extrema pobreza. Somente entre 2011 e 2013, 
133.410 pessoas saíram da extrema pobreza e outras 
59.251 estão em processo de saída dessa situação.

Na educação, os investimentos realizados nos 
últimos 14 anos deram resultados. 92,2% de crianças 
entre 6 e 14 anos frequentam as escolas públicas no 
Acre. Este índice supera o percentual da região norte 
e até do Brasil.

Uma informação que pode surpreender muita 
gente, mas não a nós, que trabalhamos para superar 
o número atual, é a redução da mortalidade infantil. 
No ano 2000, a taxa de mortalidade infantil no Acre 
era 31,1% para cada 1.000 crianças nascidas vivas. 
Na mesma época, o número nacional era de 21,9%. 
Nós estávamos superando a média do Brasil em qua-
se 10%. Mas conseguimos reduzir esse índice para 
13,9% em 2011, praticamente se igualando ao índice 
nacional, que era de 13,5% no mesmo ano.

Foram estes e muitos outros fatores que foram 
avaliados para saber qual é a qualidade de vida da 
população e calcular o IDH. Lembrando que o número 
máximo é 1, o Acre tinha 0,402 de IDH em 1991; em 
2000, subiu para 0,517 e, em 2010, já era de 0,663. 
São boas notícias que, em breve, serão melhores.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco 
Maioria/PMDB – SC) – Eu mesmo me congratulo com 
V. Exª, Senador Jorge Viana, pela exposição que fize-
ram ontem, lá no Estado do Acre.

Pela ordem de sequência, passamos a palavra, 
como inscrito, ao eminente Senador, gaúcho, Paulo Paim.

Antes, porém, fazemos o registro da presença, 
nas galerias desta Casa, dos oficiais do curso de Se-
gurança Pública da Academia de Segurança do Es-
tado do Ceará. 

A Mesa se congratula e cumprimenta os senho-
res aqui na Casa.

Com a palavra V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 

– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Casildo Maldaner, eu venho 
à tribuna para falar das universidades gaúchas que 
estão entre as 25 melhores do País.

Sr. Presidente, é com satisfação que recebi a 
informação de que três universidades gaúchas estão 
entre as 25 melhores do Brasil, conforme ranking de-
monstrado pelo jornal Folha de S.Paulo.

Entre as cem universidades de ensino, o número 
de instituições gaúchas sobe para treze na lista: seis 
públicas e sete privadas.

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul é 
a primeira do Rio Grande e a quarta no ranking na-
cional, atrás somente da Universidade de São Paulo 
(USP), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
e Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Atrás 
da universidade Federal do Rio Grande do Sul, está a 
Universidade Federal de Santa Maria, Sr. Presidente, 
em 14º lugar no Brasil.

Foram cinco quesitos utilizados para o ranking: 
ensino, pesquisa, mercado, inovação e internaciona-
lização. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
obteve a primeira posição nacional em ensino e ficou 
em 21º em internacionalização. Com nota final, a Fe-
deral somou 94,58 pontos – ou seja, quase 100%.

Entre as universidades privadas, a Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) fi-
cou na ponta da lista entre as gaúchas e em segundo 
lugar no País, com 82,94 pontos.

Sr. Presidente, quero citar aqui, como forma de 
homenagear as universidades gaúchas, as outras ins-
tituições gaúchas que estão nesse ranking, com desta-
que: 28º lugar, a Universidade Federal de Pelotas; 42º 
lugar, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos; em 48º, 
a Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde 
de Porto Alegre; em 54º lugar, a Universidade Federal 
do Rio Grande (Furg); em 64º, a Universidade Luterana 
do Brasil (Ulbra); depois vem a Universidade de Caxias 
do Sul e, em seguida, a Universidade de Passo Fundo.



61908 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013

Ainda com destaque, temos a Fundação Univer-
sidade Federal do Pampa (Unipampa); a Universidade 
Católica de Pelotas (UCPel); a Universidade Regional 
Integrada do Alto Uruguai e Das Missões (URI). De-
pois vem a Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc); 
em seguida, a Universidade Feevale; a Universidade 
Regional do Noroeste do Estado do RS (Unijuí). Tam-
bém vem com destaque a Universidade de Cruz Alta 
(Unicruz) e, por fim, a Universidade da Região da 
Campanha (Urcamp).

Sr. Presidente, quero aqui cumprimentar todos 
os reitores, vice-reitores, pró-reitores, professores, 
funcionários e alunos dessas universidades gaúchas. 
Esse resultado alcançado é sinal de muito trabalho do 
povo gaúcho pela melhoria da qualidade do ensino de 
suas universidades.

Sr. Presidente, a Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) é a universidade gaúcha mais 
bem colocada – ficou em primeiro em alguns quesitos 
e em segundo em outros –, e em nome dela eu home-
nageio as outras instituições.

A história da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul começa com a fundação da Escola de Farmácia 
e Química, em 1895, e, em seguida, da Escola de En-
genharia. Assim iniciava também a educação superior 
no Rio Grande do Sul.

Ainda no século XIX, foram fundadas a Facul-
dade de Medicina de Porto Alegre, a capital de todos 
os gaúchos e gaúchas, e a Faculdade de Direito, que, 
em 1900, marcou o início dos cursos humanísticos no 
nosso Estado.

Mas somente em 28 de novembro de 1934 foi 
criada a Universidade de Porto Alegre, integrada ini-
cialmente pela Escola de Engenharia, com os Institu-
tos de Astronomia, Eletrotécnica e Química Industrial, 
Faculdade de Medicina, com as Escolas de Odontolo-
gia e Farmácia, Faculdade de Direito, com sua Escola 
de Comércio, Faculdade de Agronomia e Veterinária, 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e pelo Insti-
tuto de Belas Artes.

O terceiro grande momento de transformação 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi em 
1947, quando passou a ser denominada Universida-
de do Rio Grande do Sul, a URGS, incorporando as 
Faculdades de Direito e de Odontologia de Pelotas e 
a Faculdade de Farmácia de Santa Maria.

Posteriormente, essas unidades foram desincor-
poradas da UFRGS com a criação da Universidade 
de Pelotas e da Universidade Federal de Santa Maria.

Em 1950, Sr. Presidente, data em que nasci, a 
universidade foi federalizada, passando à esfera ad-
ministrativa da União. Desde então, a Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul passou a ocupar posi-

ção de destaque no cenário nacional, como um dos 
maiores orçamentos do Estado do Rio Grande e como 
a primeira em publicação e a segunda em produção 
científica entre as federais, considerando o número de 
professores altamente qualificados.

Parabéns, aqui, ao Reitor Carlos Alexandre Neto, 
ao Vice-Reitor Rui Vicente Oppermann, a todos os pró-
-reitores, professores, funcionários e alunos da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul.

Da mesma forma, lembro o nome dos ex-reitores: 
Manoel André da Rocha; na sequência, Aurélio de Lima 
Py, Ary de Abreu Lima, Edgar Luiz Schneider, Antônio 
Saint Pastous de Freitas, Egídio Hervé, Armando Pe-
reira da Câmara, Alexandre Martins da Rosa, Elyseu 
Paglioli, José Fonseca Milano, Eduardo Zaccaro Fara-
co, Ivo Wolff, Homero Só Jobim, Earle Diniz Macarthy 
Moreira, Francisco Luis dos Santos Ferraz, Gerhard 
Jacob, Tuiskon Dick, Helgio Henrique Casses Trindade...

A Srª Lídice da Mata (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Senador Paulo Paim, V. Exª me permite 
um aparte?

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – Vou conceder em seguida o aparte.

Por fim, lembramos: Wrana Maria Panizzi (re-
conduzida), José Carlos Ferraz Hennemann e Carlos 
Alexandre Netto (atual).

Sr. Presidente, assim, ficam os meus cumprimen-
tos à nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Concedo um aparte a Senadora Lídice da Mata.
A Srª Lídice da Mata (Bloco Apoio Governo/

PSB – BA) – Senador Paim, quero parabenizar o Rio 
Grande do Sul e V. Exª por esse importante registro na 
data de hoje, ao mesmo tempo em que quero regis-
trar também o destaque para as duas universidades 
baianas: a Universidade Federal da Bahia, a mais an-
tiga universidade do nosso Estado, que ficou entre as 
30 melhores, e a Universidade Estadual de Feira de 
Santana, que foi inclusive criada na gestão do nosso 
Senador João Durval, quando Governador. Quero dar 
os meus parabéns à Reitora Dora e ao Reitor José 
Carlos, dessas universidades. Muito obrigada.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS) – Muito bem, Senadora Lídice da Mata. Eu in-
corporo a sua fala homenageando as universidades 
da nossa querida Bahia.

Senhores, eu quero destacar ainda o tamanho da 
nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A 
área territorial se aproxima dos 23 milhões de metros 
quadrados. Só em Porto Alegre, em torno de 7 milhões 
de metros quadrados; Eldorado do Sul, em torno de 
16 mil metros quadrados; Imbé, em torno de 100 mil 
metros quadrados. Área edificada, também com des-
taque em todos esses espaços físicos.
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Cursos de graduação: 89. Vagas para ingresso via 
vestibular: 5.310. Cursos de pós-graduação: mestrado, 
72; doutorado, 69; lato sensu, 161. Unidades de ensino: 
27 (13 institutos, 10 faculdades e 4 escolas). Docentes 
do ensino superior: 2.642 (2.486 permanentes e 156 
substitutos). Total de funcionários: 2.623.

Sr. Presidente, além desse registro da nossa uni-
versidade, eu queria rapidamente também aproveitar 
este momento, a oportunidade que o Plenário nos dá. 
Só estamos aqui eu, o Senador Couto e V. Exa, neste 
momento. Pode ser que outros cheguem.

Registro, neste plenário, a aprovação de emen-
das apresentadas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orça-
mentárias de 2014, junto à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), ações e 
metas. Apresentei diretamente, Sr. Presidente, à Comis-
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza-
ção (CMO), as seguintes emendas de ações e metas.

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS) – Apoio a entidades de ensino superior não fe-
derais; fortalecimento institucional das organizações 
representativas das comunidades quilombolas e de 
outras entidades tradicionais.

E a emenda que contempla o apoio a entidades 
de ensino superior foi aprovada parcialmente.

Apresentei 15 emendas de texto que tratam de 
políticas públicas para as mulheres; reajuste real para 
aposentados e pensionistas; a não limitação de empre-
nho para iniciativas parlamentares individuais; a inclusão 
de prioridade para redução das desigualdades de gêne-
ro, étnico-raciais e idosos. No art. 4o do Projeto de Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, ampliamos essa redação.

E tivemos a aprovação parcial das seguintes 
emendas: a execução orçamentária e financeira, inclu-
sive de restos a pagar, com o detalhamento das ações 
e respectivos subtítulos; texto aprovado parcialmente 
no corpo da lei, através de emenda aditiva.

Art. 51...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS) – 

Art. 51-A É obrigatória a execução orçamen-
tária e financeira, de forma isonômica, da pro-
gramação incluída por emendas individuais em 
lei orçamentária, em montante correspondente 
a um por cento da receita corrente líquida re-
alizada no exercício anterior.

A única emenda que foi aprovada em sua inte-
gralidade foi a Emenda nº 11 – Aditiva, Anexo III, Item 

32, que trata de um dos grandes problemas sociais, 
que é a violência contras as mulheres.

A emenda aprovada foi o “Enfrentamento da vio-
lência doméstica contra as mulheres”, baseada na Lei 
Maria da Penha.

Conforme a última pesquisa do DataSenado, cons-
tatou-se que, por todo o País, 99% das mulheres já ouvi-
ram falar na Lei Maria da Penha. E ela busca um socorro.

Mas, apesar disso, a pesquisa estima que mais de 
13,5 milhões de mulheres, Sr. Presidente, já sofreram 
algum tipo de agressão (19% da população feminina 
com 16 anos ou mais).

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS) – Destas, 31% ainda convivem com o agressor.

A pesquisa mostra ainda que, das que convi-
vem com o agressor, 14% ainda sofrem algum tipo 
de violência.

Diante desses dados, dizer que 700 mil brasilei-
ras continuam sendo alvo de agressões, infelizmente, 
é uma verdade.

Aproximadamente uma em cada cinco brasileiras 
reconhece já ter sido vítima de violência doméstica ou 
familiar provocada por um homem.

Os percentuais mais elevados foram registrados 
entre as que possuem menor nível de escolaridade, 
as que recebem até dois salários mínimos, negras e 
as que têm idade entre 40 e 49 anos.

Um dos motivos demonstrado como empecilho 
para as denúncias é o medo do agressor, Sr. Presidente. 

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – Esse fator é apontado por 74% das entrevistadas.

Em seguida, a dependência financeira e a pre-
ocupação com a criação dos filhos foram os fatores 
mais apontados.

A vergonha da agressão também foi apontada 
como motivo da não denúncia.

Sr. Presidente, entre aquelas que têm até o ensino 
fundamental, 19% afirmaram que a vergonha é fator 
que impede as vítimas de denunciarem a agressão.

Entre as que têm o ensino superior, essa propor-
ção sobe para 35%. Já em relação à renda, a vergonha 
é apontada com menos frequência pelas mulheres sem 
remuneração (21%) que pelas que recebem mais de 
cinco salários mínimos (39%).

Por fim, Sr. Presidente, devemos repudiar qual-
quer ato de violência contra as mulheres. É obrigação 
nossa dizer: tolerância zero, não à violência. Denunciar 
é obrigação de todas e todos...

(Interrupção do som.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS) – ... porque esse é um crime covarde (Fora do 
microfone.) e que não deve ser aceito por ninguém.

Nesta semana, a Presidenta Dilma veio ao Con-
gresso para fortalecer a Comissão Parlamentar de 
Inquérito que investigou o caso da violência contra 
as mulheres.

Através desse relatório, treze propostas de pro-
jetos de lei foram criadas. Inúmeros foram aprovados 
– a metade –, e outros estão tramitando aqui na Casa 
em regime de urgência.

Por fim, Sr. Presidente, quero aqui mais uma vez 
falar da importância de aprovarmos, na Lei Orçamen-
tária, a nossa emenda que vai garantir que o aposen-
tado volte a receber a inflação mais o PIB, ou seja, um 
aumento real baseado no crescimento do PIB.

É inegável que a situação da população idosa 
é muito, muito preocupante. Atualmente, a população 
idosa corresponde a 23 milhões...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – ... de pessoas com mais de 65 anos. Em 2025, 
esse número deve passar dos 32 milhões de idosos.

Mais uma vez, estamos aqui para fazer um apelo, 
como já fiz outras vezes. Vamos dedicar atenção es-
pecial e devido respeito àqueles que mais precisam, 
que são os idosos do nosso País.

Só há duas maneiras de responder de forma 
concreta e direta: acabar com o fator previdenciário 
e garantir o reajuste real para os aposentados, tendo 
como referência o PIB ou o crescimento da massa 
salarial do País.

Peço a V. Exa, que gentilmente me deu alguns 
minutos a mais – pude concluir –, que considere na 
íntegra os meus dois pronunciamentos, Senador Ca-
sildo Maldaner.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco 
Maioria/PMDB – SC) – Eu gostaria de cumprimentar V. 
Exa por destacar as universidades gaúchas e aproveito 
a carona para incluir a nossa, a Federal de Santa Cata-
rina, que ficou em 7º lugar entre as melhores do Brasil.

Ao mesmo tempo, a Mesa recebe a última ques-
tão, da Lei Maria da Penha, para constar nos Anais 
da Casa.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco 
Maioria/PMDB – SC) – Pois não. Pela ordem, o Sena-
dor Paulo Davim.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu gostaria de registrar a visita que recebi há poucos 

instantes, no gabinete, da Sociedade Brasileira de 
Dermatologia.

Está acontecendo aqui em Brasília, inclusive se 
conclui hoje, o Congresso Brasileiro de Dermatologia. 
É um congresso grandioso, um congresso de uma es-
pecialidade respeitada, um congresso bastante parti-
cipativo.

O motivo pelo qual a Sociedade Brasileira de Der-
matologia nos procurou foi no sentido de receber de 
nossa parte o apoio para uma mobilização que essa 
sociedade científica está fazendo no Brasil. E também 
para que nós fizéssemos chegar ao Ministério da Saú-
de o pleito da Dermatologia do Brasil no sentido de o 
Ministério liberar o medicamento chamado imunobioló-
gico para os tratamentos das psoríases, uma doença 
dermatológica, que para certo segmento é muito grave. 
Lança-se mão desse tratamento com imunossupressores 
e corticóides, mas há um segmento, um percentual de 
pacientes que precisa de um tratamento mais avançado.

Essa droga é distribuída pelo SUS para algumas 
outras patologias, como, por exemplo, a artrite. Mas o 
Sistema Único de Saúde não libera esse tratamento 
para psoríase. Então, é um pleito da Sociedade de Der-
matologia e dos dermatologistas que trabalham com 
psoríase, sobretudo dos pacientes que sofrem desse 
problema, que é um problema realmente muito sério, 
que faz a família sofrer, o paciente sofrer.

E o pleito da Sociedade é para que o SUS libere 
essa droga para também ser utilizada para os pacien-
tes portadores de psoríase. Então, vieram nos solicitar 
esse apoio.

Nós entramos em contato com o Ministério e 
estamos tentando uma audiência para amanhã, junta-
mente com os dermatologistas da Sociedade que nos 
procuraram, na tentativa de conseguir essa liberação.

Da mesma forma, eles aproveitaram a oportuni-
dade para pedir o nosso apoio e empenho para que 
eles possam realizar, em 2014, o Congresso Mundial 
de Dermatologia no Brasil.

Eu queria fazer esse registro e também dizer do 
nosso empenho no sentido de ajudar esses pacientes 
que precisam dessa medicação.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco 

Maioria/PMDB – SC) – A Mesa registra a comunicação 
de V. Exª e, naturalmente, torce para que, liderada por 
V. Exª, médico que é, essa reivindicação do Congres-
so Mundial de Dermatologia seja atendida, bem como 
possa o Ministro da Saúde incluir no SUS o pleito que 
estão a fazer.

Com a palavra, de acordo com a inscrição, como 
Líder, o eminente Senador Mário Couto, do Estado 
do Pará.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, o tema que vou abordar hoje é 
a saúde no meu Estado. Vou falar para os meus que-
ridos paraenses, os meus queridos irmãos do Pará, 
aqueles que são protegidos por Nossa Senhora de 
Nazaré, a nossa Padroeira Milagrosa.

Antes, dizer o que eu penso sobre os aposenta-
dos, aqueles a quem o Senador Paim agora mesmo 
se referiu. Eu penso que a Presidenta Dilma não fará 
nada por eles, assim como o Presidente Lula, que pro-
meteu nos palanques que iria fazer, ela não vai fazer. 
Nossos aposentados estão cada vez piores, cada vez 
mais maltratados e só há uma solução, Brasil: irmos 
para a porta do Palácio do Planalto e mostrar a situa-
ção de cada velhinho deste País à Presidenta Dilma. 
Talvez – talvez; talvez –, ela se sensibilize com a situ-
ação dos aposentados no Brasil.

Escândalos, neste Governo, é o que mais existe. 
Vou deixar para amanhã para falar sobre os escânda-
los, que são vários. É muita coisa. Vou me inscrever 
para ter mais tempo. Ora, Brasil, novamente no Minis-
tério do Trabalho. Novamente, Brasil! Isso é cinismo! A 
população brasileira não aguenta. Outro dia foi o Lupi, 
agora já é outro Ministro, são outros assessores! Será 
que não tem fim essa desonra, essa coisa nojenta que 
se estabeleceu neste País pelo Partido dos Trabalha-
dores? Meu Deus do céu!

Mas, vou falar sobre meu Pará, meu nobre Presi-
dente. Enquanto a Presidenta Dilma contrata médicos 
do exterior – que ninguém é contra... Ninguém é contra 
– duvido que alguém seja – aquilo que vem melhorar 
a situação de nosso País. Mas, parece-me que, com 
a atitude da Presidenta, com a contratação dos médi-
cos de fora, ela parece dizer ao Brasil que resolveu a 
situação da saúde neste País.

Presidenta, não são os médicos que vêm de fora 
que vão resolver a situação da saúde no Brasil. No 
Brasil, faltam hospitais; no Brasil, faltam equipamentos; 
no Brasil, falta infraestrutura de tudo, Presidenta, para 
funcionar o País e deixá-lo realmente compatível com 
aquilo que o brasileiro paga de imposto, que é mais 
de um trilhão e meio por ano.

Eu quero ler aqui, inicialmente, um voto de con-
gratulações ao Governador do Estado do Pará.

Presidenta Dilma, no Pará, nós já fizemos mais 
de oito hospitais de média complexidade, com médicos, 
com equipamentos modernos, alta tecnologia. Sexta-feira, 
agora, convido-a, Presidenta, para Vossa Excelência ver 
o que é gestão, para Vossa Excelência ver que, quando o 
gestor é sério, é honesto, aparece o trabalho, a sociedade 
é premiada, a sociedade tem o direito de ter a saúde, a 
educação, o transporte, vias, aeroportos, enfim. Vamos 

inaugurar, Presidenta, a nova Santa Casa de Belém, o 
hospital mais moderno materno-infantil do Brasil – do 
Brasil, Presidenta! Sabe com que dinheiro, Presidenta? 
Com 80% do dinheiro do Pará, arrecadado naquele Es-
tado pelo Governador Simão Jatene. É a mais moderna 
Santa Casa do Brasil, com 406 leitos, Presidenta!

Só este ano, o Pará soma mais de mil leitos, Pre-
sidenta, mais de mil leitos com os novos hospitais. Em 
Belém, já foi construído o hospital metropolitano, um 
hospital de média complexidade, equipado, moderno. 
Em Santarém, cidades interioranas, hospitais com 
mais de 100 leitos – em Marabá, Redenção, Breves, 
Tailândia – estão sendo construídos. Recentemente, 
inaugurou-se mais um hospital na capital paraense, o 
Jean Bitar, com mais de 100 leitos; e o Hospital Abe-
lardo Santos, numa cidade próxima a Belém, Icoara-
ci, com 240 leitos; o Hospital de Itaituba, 140 leitos; o 
Hospital Galileu, 120 leitos.

Presidenta, é assim que se trabalha! Por isso eu 
quero deixar aqui...

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) –... o agradecimento... Meu som, Presidente. (Fora 
do microfone.)

Pelo que V. Exª observa, como eu, nós não te-
mos quase Senadores aqui; então, deixe-me levar um 
pouquinho mais para não encerrar a sessão, não é? 
Quando chegar o próximo orador, aí V. Exª bate a cam-
painha, e eu na mesma hora paro, está certo? (Pausa.)

Então, como eu ia dizendo, paraenses, é preci-
so que o administrador, que o gestor não seja só um 
bom gestor, mas que ele seja honesto com o dinheiro 
público. Isso não se está vendo no Brasil dirigido pelo 
PT. No Estado do Pará – eu tenho que fazer justiça, 
como um Senador paraense –, o homem lá é um gran-
de gestor, o Governador, mas ele também...

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB 
– PA) –... é honesto. Porque, quando o gestor é um 
grande gestor e não é honesto, as coisas não andam, 
a população sofre.

Aí podem me perguntar: “Quando se conhece o 
gestor sério, trabalhador e honesto?” É fácil de respon-
der; é muito fácil, Brasil; é muito fácil, Sr. Presidente, 
responder a essa pergunta. É só, em primeiro plano, 
observar o patrimônio de cada político. Essa história 
de dizer que, quando a gente assume aqui no Senado, 
quando a gente assume na Câmara, tem que trazer o 
imposto de renda, não. Não vou nessa. Não acredito 
nisso. Eu quero ver com meus próprios olhos o patri-
mônio de cada político. E olha, o melhor advogado do 
político... “Ah, porque político é ladrão, político é isso!” 
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Lógico! A classe política está falida no País. Ninguém 
acredita em nenhum político. Para a população brasi-
leira hoje, todos são mentirosos.

Aqueles que se salvam se metem no mesmo saco 
de farinha, como diz o paraense, ou melhor, farinha do 
mesmo saco. Como é que se sabe? O melhor advoga-
do de um político é o seu patrimônio. Não há advogado 
melhor do que o patrimônio real. Não adianta colocar 
no nome da mulher, do filho, da cunhada. Não adian-
ta. Vejam o patrimônio de Simão Jatene, Governador 
do Estado do Pará.

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Vejam o patrimônio do falecido Almir Gabriel, 
Governador do Estado do Pará. Vejam! E aí se tira 
uma conclusão de por que o Pará está recebendo 
obras na Saúde, obras na Educação, obras em todas 
as áreas. É porque, comprovadamente, há políticos 
que têm patrimônio acima da receita que podem ter. 
Como se chama isso? Você vê patrimônio, no Pará 
mesmo, em qualquer lugar do Brasil, em prefeituras... 
Você entra numa cidade interiorana e já vê o salário 
atrasado, mas o prefeito com carrão, com Mercedes. 
Esse já é ladrão, cara!

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB 
– PA) – Esse já é ladrão! Não precisa de nenhuma 
investigação. Coloque-o com o Mercedes dentro da 
cadeia! Há políticos que têm mais de R$200 milhões 
de patrimônio! Veja, Brasil! Há políticos que têm mais 
de R$200 milhões de patrimônio, Brasil! E ainda não 
fizeram nada com ninguém, Brasil! Nem os mensalei-
ros foram presos, Brasil!

Aliás – já vou descer, Presidente, acho que já há 
oradores –, os jornais estamparam, olhe só em que 
país nós estamos, senhores e senhoras. 

(Interrupção de som.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) 
– A imprensa notificou, Senador Alvaro, Senador Moza-
rildo, meu grande e eminente Senador Líder de Goiás, 
que estavam preparando um apartamento de luxo, com 
TV de 60 polegadas, HD, para uma possível – possível 
– prisão dos mensaleiros. Estava tudo sendo organiza-
do. Se a imprensa não fiscaliza, o Dirceu ia para lá, o 
Genoíno ia para lá, escrevia um livro durante o ano da 
prisão dele e depois ia vender o livro. Ainda ia sair rico.

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Prisão de luxo. É verdade, Mozarildo. Parece in-

crível. Parece mentira. É inacreditável o que acontece 
neste País, hoje.

Tenho medo. Tenho medo, já dizia uma atriz cujo 
nome não lembro agora, uma atriz famosa. Não me 
veio à cabeça agora. Na época em que o Lula era 
candidato, ela dizia: “Tenho medo”. E foi altamente 
criticada. Não sei se vocês lembram o nome dela. Foi 
altamente criticada.

Hoje digo, nesta tribuna, como Senador, repre-
sentante do Estado do Pará: eu tenho medo do que 
está acontecendo.

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) 
– Eu tenho medo do que está acontecendo. Eu tenho 
medo do que eu vi no dia 7 de setembro. Eu nunca dia 
visto um 7 de Setembro tão negro para o nosso País, 
quando nem a liberdade de desfile tiveram as pessoas 
para poder desfilar. 

Será, Brasil... Eu não gosto de pensar nisso, mas 
será que nós começamos uma guerra civil neste País? 
Tomara que eu esteja falando besteira.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco 

Maioria/PMDB – SC) – Após ouvirmos as palavras do 
Senador Mário Couto, do Estado do Pará, na sequência 
dos inscritos, nós temos aqui, pela ordem dos que estão 
presentes, o Senador Alvaro Dias, do grande Estado do 
Paraná. Depois, há uma comunicação inadiável e, em 
seguida, o eminente Senador de Goiás Cyro Miranda. 
E aí vem novamente um Líder, que será o Senador Mo-
zarildo Cavalcanti, de acordo com a ordem inscrita aqui.

V. Exª está com a palavra, Senador Alvaro Dias, 
como inscrito regular.

(Soa a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a 
indagação que fiz ontem repito hoje: por que o Brasil, 
com as potencialidades extraordinárias que possui, 
riquezas naturais incríveis, ocupa o último lugar no 
ranking do crescimento econômico entre os países da 
América Latina? Por que ocupa o penúltimo lugar entre 
os países emergentes, à frente apenas da Noruega, 
onde o impacto da crise do euro bateu fortemente?

Nós vamos, hoje, Sr. Presidente, falar sobre es-
ses dois anos e meio da Presidente Dilma à frente do 
País e, especialmente, conduzindo os objetivos eco-
nômicos do Governo.

O crescimento pífio da economia brasileira nos 
últimos anos decorre da incapacidade do Governo de 
substituir o esgotado modelo de crescimento centrado 
no consumo por um modelo centrado no investimento, 
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notadamente na infraestrutura. Tal fato, somado à de-
ficiente gestão da macroeconomia após 2011, levou à 
deterioração dos principais indicadores econômicos.

A expansão do investimento não ocorreu devido 
aos inúmeros problemas de previsibilidade e custo que 
se impõem aos empresários. 

Além da instabilidade do quadro econômico geral, 
somaram-se como agravantes: infraestrutura ruim; alta 
intervenção do Governo no sistema de preços; instabi-
lidade de regras regulatórias; fragilidade política e cap-
tura das agências reguladoras por interesses privados; 
desonerações tributárias sem sustentabilidade de longo 
prazo; e intervenções estatizantes e anticompetitivas 
nos setores de petróleo e energia elétrica. 

Ao assumir o governo, em 2011, a Presidente 
reunia condições para rever o modelo, dados os limites 
à continuidade do crescimento econômico centrado no 
consumo. Sem a devida correção de rumo, a ênfase 
continuou sendo o consumo, somado ainda ao aumen-
to dos gastos públicos.

O consumo foi estimulado por meio da desone-
ração tributária. 

Dois casos emblemáticos de desoneração foram 
as reduções da alíquota do IPI sobre a compra de 
bens duráveis, notadamente automóveis, e a redução 
da alíquota da CIDE, até zerá-la, para não aumentar 
os preços dos combustíveis no mercado interno. Ali-
ás, a desoneração com base no IPI foi cortesia com o 
chapéu alheio. O Governo Federal fez a cortesia e os 
Municípios brasileiros pagaram a conta.

Ao mesmo tempo, as medidas em favor dos inves-
timentos não vieram. Na verdade, em relação à infraes-
trutura, um dos pontos mais vulneráveis da economia 
do País, ocorreu o oposto, por conta da desastrada 
atuação nos setores elétrico e petrolífero. Ademais, em 
que pese a evidente necessidade dos capitais privados 
para suprir as deficiências da infraestrutura, o Governo 
não foi capaz de estabelecer regras que os atraíssem.

Já a política de forte e desordenada intervenção do 
Estado na alocação dos recursos confundiu os cálculos 
econômicos, elevando o risco do investimento. A inter-
venção se deu por meio de instrumentos tributários e 
creditícios. Nesse último caso, destaca-se o monumental 
volume de crédito subsidiado concedido pelo BNDES 
às empresas, com recursos do Tesouro, sem qualquer 
estratégia explícita que permitisse avaliar a direção se-
guida. Em junho de 2013, o crédito do Tesouro junto 
ao BNDES chegou a R$381,3 bilhões, o equivalente a 
8,3% do PIB. E, aliás, o Presidente do BNDES, Luciano 
Coutinho, anuncia que, brevemente, o Tesouro Nacional 
estará repassando recursos, mais recursos, mais alguns 
bilhões, para que o BNDES continue com a sua política 

de investimentos, muitas vezes contestada, em razão 
daquilo que se considera desvio de finalidade.

Quanto à política macroeconômica, ela foi muito 
mal conduzida, levando à deterioração dos principais 
indicadores e a novos focos de incertezas, o que de-
sestimulou ainda mais os investimentos. A redução da 
taxa Selic não estimulou os investimentos, pois não 
houve qualquer preparação para torná-la sustentá-
vel. Na verdade, um conjunto de medidas adotadas, a 
exemplo do crédito subsidiado do BNDES, da redução 
do superávit primário das contas públicas e do estímulo 
ao consumo, era incompatível com a sustentabilidade 
da redução na taxa Selic no médio e longo prazos.

Nesse contexto, não surpreende que o desempe-
nho macroeconômico do País tenha sido muito ruim no 
biênio 2011/2012. Na verdade, 2011 não foi bom, mas 
2012 foi péssimo. Em 2011, a economia cresceu 2,7%; 
em 2012, 0,87%. O primeiro número não seria ruim se 
estivesse ocorrendo uma arrumação, mas, como vis-
to, não foi o que aconteceu. Já o segundo número foi 
retrato fiel do que foi feito nos primeiros dois anos de 
governo. O consumo cresceu, respectivamente, 4,1% e 
3,1%, em 2011 e 2012, os menores percentuais desde 
2004. Já os investimentos aumentaram 4,7% em 2011, 
mas caíram 4% em 2012. Enfim, no biênio, o consumo 
desacelerou, conforme esperado, apesar dos estímu-
los, e os investimentos, que deveriam ter ocupado o 
lugar do consumo em um novo modelo, estagnaram.

Curioso observar que, em 2012, o desempenho 
da economia brasileira foi tão ruim que o agregado 
mais dinâmico pelo lado da demanda foi os gastos do 
Governo, que cresceram 3,2%. A anemia da economia 
afetou até mesmo o mercado de trabalho, que aparen-
tava estar imune ao quadro geral negativo. Ao longo de 
2013, a taxa de desemprego passou a subir. Em junho, 
chegou a 6%, frente aos 4,6% de dezembro de 2012.

O péssimo desempenho da economia fica mais 
evidente quando se verifica que, em 2012, a taxa de 
crescimento do PIB ficou apenas 1/2 ponto percentual 
acima do resultado de 2009, ano em que se processa-
ram plenamente os efeitos de uma das piores crises 
da história do capitalismo.

Em que pese o baixo crescimento dos últimos anos, 
a economia brasileira convive com inflação elevada e 
crescente déficit nas contas externas. A coexistência 
desses três fatos confirma a hipótese de que a economia 
brasileira enfrenta sérias restrições pelo lado da oferta.

A inflação, medida pelo IPCA, está próxima dos 
6% desde 2010. A última Pesquisa Focus, do BACEN, 
informa que as expectativas para 2013 e 2014 estão 
próximas desse percentual. É tempo suficiente para 
mostrar que não se trata de aumentos temporários de 
preços causados por fatores sazonais.
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O percentual é um dos mais elevados entre as 
três dezenas de países que adotam o regime de metas 
para a inflação. Há dez anos a meta de inflação está 
em 4,5%, percentual que também é um dos mais ele-
vados entre os países que seguem o regime.

(Soa a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) 
– A dificuldade em controlar a inflação tem levado o 
governo a intervir diretamente em preços-chaves da 
economia, como ocorreu no caso dos combustíveis, 
da energia elétrica e de transportes urbanos. Tais me-
didas causam importantes distorções na economia e 
são insustentáveis. O impacto na Petrobras e nas em-
presas no setor elétrico ameaçam os investimentos na 
infraestrutura.

Quanto às contas externas, o déficit nas transa-
ções com bens e serviços sobe continuadamente, se-
gundo dados do Banco Central. Em 2007, o saldo era 
ligeiramente superavitário, mas o déficit subiu nos anos 
seguintes e, ao longo de 2013, ultrapassou os 3% do 
PIB, o equivalente a US$72,5 bilhões no acumulado de 
doze meses até junho. Tal montante superou a entrada 
líquida de investimentos estrangeiros diretos, o que não 
ocorria desde 2001, trazendo incertezas a respeito do 
financiamento adequado do déficit nas contas externas.

Sr. Presidente, meu tempo se esgota e teria que 
continuar essa análise. Contudo, peço a V. Exª que 
considere lido o restante do pronunciamento.

Concluo dizendo que sair dessa situação requer 
uma guinada da política econômica. Seria preciso ajus-
tar a demanda agregada de modo a elevar o peso dos 
investimentos, especialmente na infraestrutura, em 
detrimento dos gastos do governo e do consumo. A 
contenção desses dois agregados é importante para 
controlar a inflação, as contas externas e as contas 
públicas. Ao mesmo tempo, as políticas pelo lado da 
oferta precisam ser retomadas.

Entretanto, conforme já destacado, não há qual-
quer sinal de que a correção de direção esteja em cur-
so. Possivelmente, isso só ocorrerá após as eleições 
presidenciais ou pela imposição dos acontecimentos. 
É difícil saber o que virá primeiro.

Em outro pronunciamento vamos abordar os re-
flexos na infraestrutura.

Sr. Presidente, como disse, peço a V. Exª que 
considere meu pronunciamento lido.

Muito obrigado.

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

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. 
Sem apanhamento taquigráfico) – O crescimento pífio 
da economia brasileira nos últimos anos decorreu da 

incapacidade do governo Dilma de substituir o esgota-
do modelo de crescimento centrado no consumo, por 
um modelo centrado no investimento, notadamente na 
infraestrutura. Tal fato, somado à deficiente gestão da 
macroeconomia após 2011, levou à deterioração dos 
principais indicadores econômicos.

A expansão do investimento não ocorreu, devido 
aos inúmeros problemas de previsibilidade e custo que 
se impõem aos empresários. Além da instabilidade do 
quadro econômico geral, somaram-se como agravan-
tes: infraestrutura ruim, alta intervenção do governo no 
sistema de preços, instabilidade de regras regulatórias, 
fragilidade política e captura das agências reguladoras 
por interesses privados, desonerações tributárias sem 
sustentabilidade de longo prazo, intervenções estati-
zantes e anticompetitivas nos setores de petróleo e 
energia elétrica.

Ao assumir o governo em 2011, a presidente reu-
nia condições para rever o modelo, dados os limites à 
continuidade do crescimento econômico centrado no 
consumo. Sem a devida correção de rumo, a ênfase con-
tinuou sendo o consumo, somado ainda ao aumento dos 
gastos públicos. O consumo foi estimulado por meio das 
desonerações tributárias. Dois casos emblemáticos de 
desoneração foram as reduções da alíquota do IPI sobre 
a compra de bens duráveis, notadamente automóveis, e 
a redução da alíquota da CIDE até zerá-la para não au-
mentar os preços dos combustíveis no mercado interno.

Ao mesmo tempo, as medidas em favor dos in-
vestimentos não vieram. Na verdade, em relação à 
infraestrutura, um dos pontos mais

vulneráveis da economia do país, ocorreu o opos-
to, por conta da desastrada atuação nos setores elé-
trico e petrolífero. Ademais, em que pese a evidente 
necessidade dos capitais privados para suprir as defi-
ciências da infraestrutura, o governo não foi capaz de 
estabelecer regras que os atraíssem.

Já a política de forte e desordenada intervenção 
do Estado na alocação dos recursos confundiu os cál-
culos econômicos, elevando o risco do investimento. 
A intervenção se deu por meio de instrumentos tribu-
tários e creditícios. Nesse último caso, destaca-se o 
monumental volume de crédito subsidiado concedido 
pelo BNDES às empresas com recursos do Tesouro, 
sem qualquer estratégia explícita que permitisse ava-
liar a direção seguida. Em junho de 2013, o crédito do 
Tesouro junto ao BNDES chegou a R$381,3 bilhões, 
o equivalente a 8,3% do PIB.

Quanto à política macroeconômica, ela foi muito 
mal conduzida, levando à deterioração dos principais 
indicadores e a novos focos de incertezas, o que de-
sestimulou ainda mais os investimentos. A redução da 
taxa Selic não estimulou os investimentos, pois não 
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houve qualquer preparação para torná-la sustentá-
vel. Na verdade, um conjunto de medidas adotadas, a 
exemplo do crédito subsidiado do BNDES, da redução 
do superávit primário das contas públicas e do estímulo 
ao consumo, era incompatível com a sustentabilidade 
da redução na taxa Selic no médio e longo prazos.

Nesse contexto, não surpreende que o desem-
penho macroeconômico do país tenha sido muito ruim 
no biênio 2011-12. Na verdade, 2011 não foi bom, mas 
2012 foi péssimo. Em 2011, a economia cresceu 2,7% 
e, em 2012, 0,87%. O primeiro número não seria um 
número ruim se estivesse ocorrendo uma arrumação, 
mas, como visto, não foi o que aconteceu. Já o segundo 
número foi retrato fiel do que foi feito nos primeiros dois 
anos de governo. O consumo cresceu, respectivamente, 
4,1% e 3,1%, em 2011 e 2012, os menores percentu-
ais desde 2004. Já os investimentos aumentaram 4,7% 
em 2011, mas caíram 4% em 2012. Enfim, no biênio, o 
consumo desacelerou, conforme esperado, apesar dos 
estímulos, e os investimentos, que deveriam ter ocupado 
o lugar do consumo em um novo modelo, estagnaram.

Curioso observar que, em 2012, o desempenho 
da economia brasileira foi tão ruim, que o agregado 
mais dinâmico pelo lado da demanda foi os gastos do 
governo, que cresceram 3,2%. A anemia da economia 
afetou até mesmo o mercado de trabalho, que aparen-
tava estar imune ao quadro geral negativo. Ao longo 
de 2013, a taxa de desemprego passou a subir. Em 
junho, chegou a 6%, frente aos 4,6% de dezembro de 
2012. O péssimo desempenho da economia fica mais 
evidente quando se verifica que , em 2012, a taxa de 
crescimento do PIB ficou apenas 1/2 ponto percentual 
acima do resultado de 2009, ano em que se proces-
sou plenamente os efeitos de uma das piores crises 
da história do capitalismo.

Em que pese o baixo crescimento dos últimos nos, 
a economia brasileira convive com inflação elevada e 
crescente déficit nas contas externas. A coexistência 
desses três fatos confirma a hipótese de que a economia 
brasileira enfrenta sérias restrições pelo lado da oferta.

A inflação, medida pelo IPCA, está próxima dos 
6% desde 2010. A última Pesquisa Focus do Bacen 
informa que as expectativas para 2013 e 2014 estão 
próximas desse percentual. É tempo suficiente para 
mostrar que não se trata de aumentos temporários de 
preços causados por fatores sazonais. O percentual é 
um dos mais elevados dentre as três dezenas de paí-
ses que adotam o regime de metas para a inflação. Há 
dez anos a meta de inflação está em 4,5%, percentual 
que também é um dos mais elevados dentre os países 
que seguem o regime.

A dificuldade em controlar a inflação tem levado 
o governo a intervir diretamente em preços chaves da 

economia, como ocorreu no caso dos combustíveis,da 
energia elétrica e de transportes urbanos. Tais medidas 
causam importantes distorções na economia e são in-
sustentáveis. O impacto na Petrobras e nas empresas no 
setor elétrico ameaçam os investimentos na infraestrutura.

Quanto às contas externas, o déficit nas transa-
ções com bens e serviços sobe continuamente, segun-
do dados do Bacen. Em 2007, o saldo era ligeiramente 
superavitário, mas o déficit subiu nos anos seguintes e, 
ao longo de 2013, ultrapassou os 3% do PIB, o equiva-
lente a US$ 72,5 bilhões no acumulado de doze meses 
até junho. Tal montante superou a entrada líquida de 
investimentos estrangeiros diretos, o que não ocorria 
desde 2001, trazendo incertezas a respeito do finan-
ciamento adequado do déficit nas contas externas.

Isso se dá justamente no momento que a recu-
peração da economia americana torna mais provável 
o aumento nas taxas de juros dos EUA, o que atrairia 
para si o capital aplicado em outros países. Há também 
o risco de desaceleração mais acentuada da China, 
o que afetaria os preços das commodities exportadas 
pelo Brasil. A taxa de câmbio tem respondido a essas 
possibilidades e, entre junho e agosto de 2013, subiu 
de cerca de R$ 2,05 para R$ 2,45, trazendo novo de-
safio ao controle da inflação.

As contas públicas também estão se deteriorando. 
O frágil crescimento da economia tem levado o gover-
no a usar seus gastos para sustentar a demanda da 
economia. As receitas, por sua vez, têm sido afetadas 
pela baixa atividade econômica e pelas desonerações, 
usadas indevidamente para estimular o consumo e 
controlar artificialmente os preços. O superávit primário 
do setor público (receitas não financeiras menos des-
pesas não financeiras) caiu de 3,9% do PIB no primei-
ro semestre de 2011 para 2,25% do PIB no primeiro 
semestre de 2013. O governo central foi responsável 
por quase 80% da redução do superávit. Vale obser-
var que a chamada contabilidade criativa traz mais um 
elemento de incerteza ao país.

A redução do superávit primário é preocupante, 
pois a taxa Selic voltou a subir em abril de 2013, como 
resposta à inflação elevada, comprovando que a sua 
redução anterior não era sustentável; Como a taxa é um 
dos principais indexadores da dívida pública, os juros 
devidos pelo setor público subirão e se somarão ao me-
nor superávit primário para pressionar o déficit público 
e, por conseqüência, a dívida líquida do setor público.

Na verdade, atualmente, o único fator que con-
tém a expansão da dívida líquida é a desvalorização 
cambial, tendo em vista o elevado volume de reservas 
externas depositadas no Bacen. Vale observar que a 
dívida bruta do setor público (sem descontar os ativos) 
já vem subindo há algum tempo. De dezembro de 2011 
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a junho de 2013, a dívida bruta passou de 54,2% para 
59,3% do PIB. Esse aumento se deveu à emissão de 
dívida pública utilizada no financiamento da aquisição 
das reservas externas e das transferências de recursos 
do Tesouro para o BNDES.

As perspectivas para 2013 e 2014 não são boas, 
já que até agora não existem sinais de que a (des) 
orientação da política econômica tenha se rendido às 
contundentes evidências dos indicadores econômicos, 
Na última Pesquisa Focus do Bacen, datada de 9 de 
agosto, vê-se que as expectativas são de continuidade do 
baixo crescimento: 2,2% em 2013 e 2,5% em 2014. Vale 
observar que as estimativas tendem a ser revistas para 
menos. Se esses percentuais prevalecerem, o Governo 
Dilma terá terminado com crescimento médio de 2,5%.

Vale observar que o bom resultado do PIB refe-
rente ao segundo trimestre de 2013, de 1,5%, surpre-
endeu positivamente os analistas, mas a percepção 
geral é que foi uma leitura isolada, em grande parte 
proporcionada pela supersafra. A expectativa para o 
terceiro trimestre é de que o PIB caia.

Representantes do governo costumam relativi-
zar os números do crescimento econômico. Por vezes 
afirmam que o problema é a crise internacional. Esse 
argumento era válido para 2009. Agora não mais. Con-
siderando-se os 2,5% de crescimento médio calculado 
acima, o Brasil, será sério candidato a ter a mais baixa 
taxa da América Latina e estará abaixo do crescimento 
da economia mundial. Diante das evidências, alguns 
chegam a argumentar que o crescimento econômico 
não é tão importante. Entretanto, não deveria haver 
dúvidas que, sem crescimento econômico, há pouco 
espaço para políticas sociais que reduzam a desigual-
dade e combatam a pobreza.

Enfim, o quadro geral, passados dois anos e 
meio de Governo Dilma, é o seguinte: não está sendo 
construído um novo modelo de crescimento econômi-
co que substitua o modelo 3C (consumo, crédito e alto 
preço das commodities), e a gestão macroeconômica 
tem sido bastante deficiente. O resultado é a deterio-
ração dos principais indicadores econômicos, inclusive 
o crescimento econômico.

Sair dessa situação requer uma guinada da po-
lítica econômica. Seria preciso ajustar a demanda 
agregada de modo a elevar o peso dos investimentos, 
especialmente na infraestrutura, em detrimento dos 
gastos do governo e do consumo. A contenção desses 
dois agregados é importante para controlar a inflação, 
as contas externas e as contas públicas. Ao mesmo 
tempo, as políticas pelo lado da oferta precisam ser 
retomadas. Entretanto, conforme já destacado, não há 
qualquer sinal de que a correção de direção esteja em 
curso. Possivelmente, isso só ocorrerá após as eleições 

presidenciais ou pela imposição dos acontecimentos. 
É difícil saber o que virá primeiro.

Num outro pronunciamento vamos abordar os 
reflexos na infraestrutura.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr. Ca-
sildo Maldaner, Suplente de Secretário, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Senador Alvaro Dias, V. 
Exª será atendido na forma do Regimento.

Concedo a palavra, para uma comunicação inadi-
ável, ao Senador Casildo Maldaner, do Estado de 
Santa Catarina.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB 
– SC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Caro Presidente Mozarildo Cavalcanti e pre-
zados colegas, não poderia deixar de fazer o registro de 
um fato que interessa não só a nós, catarinenses, mas 
ao Brasil. E é em razão disso que venho à tribuna.

Pelo sétimo ano consecutivo, Santa Catarina foi 
escolhido como Estado que tem das melhores condi-
ções de realizar o turismo. Fiquei feliz, porque, hoje, 
se debateu aqui também o potencial que temos no 
que diz respeito a minérios. Falou-se da possibilidade 
de extrairmos o potássio na região da Amazônia e em 
Sergipe. Isso também é possível em Anitápolis, em 
nosso Estado, e ainda temos outras minas. Isso é im-
portante, até em função de estarmos a gastar mais de 
US$6 bilhões ao ano para importar potássio, enquanto 
temos um potencial muito grande para conseguirmos 
independência em relação a isso.

Sobre o turismo, tenho aqui alguns dados que 
vou deixar aos colegas, dados que vale a pena citar.

A grande variedade de paisagens, que vai com 
facilidade das belezas frias da serra às belas praias de 
nosso litoral, aliada à multiplicidade étnica e cultural, 
faz de Santa Catarina um Estado com vocação natu-
ral para o turismo.

Tal afirmação não é simples retórica ou ufanismo: 
nosso Estado recebeu, na última semana, pela sétima 
vez consecutiva, o prêmio Viagem e Turismo de Melhor 
Estado do País. A escolha foi feita pelos leitores e por 
especialistas convidados pela equipe do Guia Quatro 
Rodas e da revista Viagem e Turismo, as maiores pu-
blicações do segmento no País.

Estas láureas e o reconhecimento do turista de-
correm, obviamente, da riqueza ambiental e cultural do 
Estado, mas tem sido determinante o esforço desen-
volvido pelo governo catarinense para a estruturação 
e a profissionalização da atividade.
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Temos atuado sob a égide de um novo paradig-
ma, tratando o turismo como setor estratégico, por 
seu enorme potencial gerador de emprego e renda, 
de forma totalmente sustentável.

Destinar investimentos à infraestrutura e treina-
mento tem sido essencial para o desenvolvimento da 
atividade. Outro foco importante é a captação de even-
tos nacionais e internacionais para nossos Municípios, 
apostando nesta modalidade turística para eliminar 
problemas de sazonalidade.

A criação de roteiros regionais, que valorizem 
a variedade geográfica e cultural do Estado, foi outra 
aposta que se mostrou bem-sucedida: podemos falar 
nos Caminhos da Neve; no Caminho dos Príncipes; no 
Vale do Contestado; no Grande Oeste, que faz frontei-
ra com a Argentina; na Costa Verde e Mar; na Rota da 
Cerveja; das vinícolas; no Vale Europeu; nos Encantos 
do Sul e no Caminho dos Cânions, isto só para citar 
alguns, Senador Cyro Miranda.

Contudo, Santa Catarina, assim como o restante 
do Brasil, ainda enfrenta entraves que impedem o de-
senvolvimento pleno do turismo. São eles que impedem 
a plena consolidação do Brasil como destino mundial, 
a despeito de seu imenso potencial turístico, seja por 
sua geografia privilegiada, cultura ou gastronomia.

O quadro é inequívoco: enquanto a França re-
cebeu, no ano passado, cerca de 83 milhões de visi-
tantes, que geraram uma receita de US$54 bilhões...

(Soa a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – ... o Brasil recebeu 5,7 milhões de tu-
ristas, que deixaram cerca de US$7 bilhões em receita.

Podemos citar carências na área de seguran-
ça pública e saneamento básico, por exemplo, que 
influenciam a decisão dos visitantes. A infraestrutura 
de transportes é, no entanto, nossa maior deficiência.

Precisamos de investimentos em nossos aero-
portos, extremamente acanhados para nossas neces-
sidades. A malha rodoviária é precária e a ferroviária 
praticamente inexiste. O transporte público e a mobi-
lidade urbana deixam a desejar no País inteiro, com 
poucas exceções.

Nunca é demais lembrar que estas obras não 
servem unicamente ao turismo, mas principalmente 
aos setores produtivos, como a indústria ou o agrone-
gócio. Melhores condições logísticas significam custos 
de produção menores, facilidade de escoamento e dis-
tribuição e, ao fim, mais geração de renda e emprego.

Para finalizar, Sr. Presidente, quando superar-
mos estas dificuldades e pensarmos profissionalmen-
te no turismo de qualidade, tenho convicção de que 
realizaremos o abundante potencial de nosso País no 

cenário internacional do setor. Com Copa do Mundo 
e Olimpíadas, o desafio está lançado, e o prazo já co-
meçou a correr.

Essa é uma espécie de comunicação, Sr. Presi-
dente, que vale a pena, por isso fico grato em contar, 
inclusive, com a tolerância de V. Exª para que eu pu-
desse concluir.

(Soa a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – São fatos alvissareiros esses que eu 
não podia deixar de trazer nesta tarde, não só para o 
nosso Estado, Santa Catarina, mas para o Brasil. 

Como falamos no potássio, com que gastamos 
cerca de US$6 bilhões a US$8 bilhões ao ano em 
importações, apesar de termos jazidas abundantes, 
assim com o turismo também e outros setores da eco-
nomia nacional que podem ajudar muito a impulsionar 
este Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente e caros colegas.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Senador Casildo, gostaria 
de convidar V. Exª a voltar a presidir a sessão, já que, 
depois do Senador Cyro, próximo orador a usar a pa-
lavra, eu a falarei como Líder do PTB.

Então, com a palavra o Senador Cyro Miranda, 
do PSDB de Goiás.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB 
– GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Obrigado.

Sr. Presidente desta sessão, Senador Mozarildo 
Cavalcanti, Srªs e Srs. Senadores, Rádio, TV e Agência 
Senado, senhoras e senhores, já era de se esperar a 
atitude da Presidente Dilma. Depois de, mais uma vez, 
vetar a decisão do Congresso Nacional, diz que está 
aberta a negociar a regra da multa de 10% do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço, inclusive com a re-
dução progressiva. Mas só agora, Presidente Dilma, 
no momento em que caminhamos para a derrubada 
oportuna do veto?!

Esse tipo de conduta é típica de quem quer man-
ter o poder a qualquer custo e o Congresso submisso.

É de fundamental importância que o Congresso 
Nacional derrube o veto da Presidente Dilma ao projeto 
que põe fim à multa de 10% sobre o saldo do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço de trabalhadores, em 
caso de demissão sem causa justa. Não há qualquer 
sentido nessa multa.

Se for mantida, mostrará, mais uma vez, como 
o governo não está nem um pouco preocupado em 
promover a desoneração do setor produtivo de forma 
mais ampla e eficaz.
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A extinção da multa beneficia desde uma peque-
na padaria que demite um funcionário até as grandes 
indústrias que empregam milhares de trabalhadores. 
Trata-se de uma desoneração efetiva, que não faz dife-
rença entre o pequeno, o médio e o grande empresário.

Pela prática cotidiana do atual governo, já seria 
de se esperar a intransigência em relação a uma me-
dida com tamanha envergadura e alcance.

O Poder Executivo, Sr. Presidente, prefere ceder 
aos poucos, por meio de incentivos pontuais que po-
dem ser retirados a qualquer momento e dificultam o 
planejamento de médio e longo prazo das empresas.

O fato inquestionável é que a multa não se jus-
tifica sob qualquer argumento. Durante anos, os em-
presários arcaram com um ônus que não lhes cabia. 
O prejuízo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
foi oriundo de medidas tomadas pelo governo, ou seja, 
a correção monetária expurgada pelos planos econô-
micos Verão e Collor.

Se o FGTS foi equilibrado desde 2011, não há 
razão para manter a multa. É um raciocínio muito se-
melhante ao da CPMF, que também foi derrubada pelo 
Congresso Nacional, em uma demonstração de sin-
tonia com os apelos da sociedade. Rejeitar a CPMF 
representou uma postura mais firme do Congresso 
Nacional no sentido de sinalizar para a necessidade 
de o governo rever as formas de empregar os recur-
sos públicos, muitas vezes desperdiçados com uma 
máquina gigantesca, lenta e marcada pela corrupção, 
como vemos agora, mais uma vez, no Ministério do 
Trabalho. Estava demorando muito!

Também, Exmo Sr. Senador Mozarildo, há o es-
cândalo que estamos vendo agora no Ministério da 
Saúde. Centenas de milhares de pagamentos indevi-
dos provam que o Ministério não está apto a fiscalizar. 
Faz-se uma cirurgia de próstata em uma mulher e um 
parto em um homem. Que País é este? Que Ministério 
é esse? Que Presidente é essa?

Rejeitar a CPMF representou uma postura mais 
firme no Congresso Nacional. Se o Congresso Nacio-
nal tivesse mantido a CPMF, ao contrário de incentivar 
um Estado moderno, enxuto e ágil, convalidaria uma 
postura de arrecadação voraz, com alta concentração 
de recursos em poder da União.

O Congresso Nacional tem procurado a sintonia 
com as demandas da sociedade civil ao discutir o fim 
do voto secreto e a reforma política, entre tantos ou-
tros tópicos.

Derrubar o veto ao fim da multa do FGTS vai re-
forçar os laços com o setor produtivo e apontar para 
um futuro em que se promoverá, de fato, a desonera-
ção ampla no Brasil.

A derrubada de vetos da Presidente, como nes-
te caso da multa, fortalece o processo democrático e 
reforça a necessidade de diálogo permanente entre o 
Executivo e o Legislativo.

Tomemos como exemplo o que aconteceu no caso 
dos royalties do petróleo. Contrariando a posição da 
Presidente, aprovamos uma forma mais equilibrada de 
distribuir os recursos, para dois dos maiores desafios 
do Brasil: a educação e a saúde.

Agora a Presidente Dilma agradece e elogia o 
Congresso pelo aperfeiçoamento do projeto ao dizer: 
“Ao Congresso, portanto, devemos o reconhecimen-
to pela sensibilidade social e pela visão estratégica”.

Ora, a desoneração do setor produtivo é igual-
mente uma questão de estratégia, Sr. Presidente, de 
extrema importância para o crescimento do Brasil. Com 
certeza, a redução da carga tributária e dos inúmeros 
encargos que recaem sobre as empresas, como a multa 
excessiva do FGTS, precisa ser revista e compatibiliza-
da com a condição de economia emergente do Brasil.

Mas não se percebe da parte do Governo um de-
sejo claro e firme no sentido de promover uma ampla, 
necessária e inadiável reforma tributária que permita 
mais lastro para investimentos e menos peso sobre a 
classe média.

A proposta de negociar a extinção progressiva 
da multa, feita neste momento, é uma manobra clara-
mente oportunista para tentar acalmar os ânimos! Na 
prática, o Governo quer continuar a onerar, por mais 
algum tempo, o setor produtivo sob o pretexto de que 
a retirada da multa implicaria impacto significativo no 
Minha Casa, Minha Vida.

Mas é válido perguntar se o Governo não faria 
uma economia bem maior caso se dispusesse a fazer 
uma redução dessa imensa máquina, com 39 Minis-
térios e uma injustificável quantidade de cargos co-
missionados.

Num bom e velho ditado, a manutenção da multa 
do FGTS é dar ao Governo a liberdade de fazer cor-
tesia com o chapéu alheio. Aprovar a manutenção da 
multa é um presente dos mais desejados pela Presi-
dente, sobretudo às vésperas das eleições de 2014.

A Presidente Dilma passou da hora de buscar 
mais diálogo com o pluralismo político do Congresso 
Nacional. Aqui as questões da Agenda Nacional são 
debatidas exaustivamente e sob múltiplos enfoques po-
líticos e partidários. A leitura dos anseios dos diversos 
segmentos da sociedade é feita de forma bem mais 
ampla pelo Congresso Nacional em razão da própria 
representatividade política e partidária.

Quando o Congresso aprova, Sr. Presidente, o fim 
de uma contribuição onerosa para o setor produtivo, 
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como a multa de 10% do FGTS, é porque compreende 
o quanto esta se revela prejudicial para as empresas.

Nós já dissemos aqui que foram em vão os es-
forços do Presidente da Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Eduardo Eugênio 
Gouvêa Vieira, em convencer o Governo a não vetar 
o projeto aprovado pelo Congresso Nacional.

Mas, neste Governo, a linha de condução mostra 
claramente a vontade de se concentrarem poder político 
e poder econômico na mão do Executivo e da União.

Parece-nos que prevalece a ideia da permanente 
barganha política com a base aliada e econômica, com 
todos os segmentos que, de alguma forma, precisam 
de desoneração ou de recursos, haja vista a última 
derrubada de vetos que, na véspera, foram negocia-
dos, barganhados com a Base do Governo.

Vejam que o Poder Executivo adota a mesma 
conduta com os prefeitos, sempre forçados a estar 
com o pires na mão.

Derrubar o veto é uma maneira eficiente e didáti-
ca de forçar a Presidente a dialogar mais com o Con-
gresso Nacional, legítimo representante dos cidadãos 
e de todos os membros da Federação.

(Soa a campainha.)

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – 
GO) – Portanto, Sr. Presidente, não vemos argumentos 
razoáveis e plausíveis para a manutenção do veto ao 
projeto que põe fim a esta injustificável multa de 10% 
sobre o FGTS.

Se rejeitar o veto da Presidente Dilma, o Con-
gresso Nacional fará justiça ao setor produtivo e a in-
centivará à manutenção de diálogo mais aberto com 
o Legislativo.

Antes de encerrar, Sr. Presidente, gostaria de 
agradecer aos nossos Pares da Comissão de Educação 
que aprovaram projeto de nossa autoria que altera a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para 
dar aos programas de mestrado o caráter de formação 
para a docência e a seus diplomas...

(Soa a campainha.)

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – 
GO) – ...a titulação mínima para o ingresso no magis-
tério da educação superior pública.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Cyro Miranda, o 
Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Casildo 
Maldaner, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco 
Maioria/PMDB – SC) – Cumprimento V. Exa, Senador 
Cyro Miranda.

Nós, na sequência, vamos ouvir aqui, como Lí-
der, o eminente Deputado do Estado de Roraima Mo-
zarildo Cavalcanti.

Perdão! Eu o chamei de Governador, mas é Se-
nador.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR) – Não há problema. Fui por duas 
vezes Deputado, com muita honra.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco 
Maioria/PMDB – SC) – Eu achei que o havia chamado 
de Governador, mas eu o chamei de Deputado.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR. Pela Liderança. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente Casildo Maldaner, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes 
da Rádio Senado, passei a semana passada no meu 
Estado. Tive a oportunidade de ver quanto sofrimento 
estão enfrentando os meus conterrâneos, as pessoas 
que moram em Roraima. Primeiro, houve apagões su-
cessivos, pois a única fonte de energia elétrica que nós 
temos vem da Venezuela. Há muito tempo, a gente vem 
aqui defendendo a construção de uma hidroelétrica. Já 
há um programa aprovado, que não causa praticamen-
te nenhum impacto ambiental e que pode beneficiar as 
comunidades indígenas do local, tanto pela eletrificação 
das comunidades como pelo pagamento de royalties. 
No entanto, estão optando por outro linhão. O Linhão 
de Guri é o que vem da Usina Hidrelétrica de Guri para 
Roraima. Agora, querem trazer um linhão de Tucuruí, no 
Pará, para Roraima, passando por Manaus. Quer dizer, 
vai ser um linhão maior ainda do que este que temos 
com a Venezuela. São soluções, portanto, paliativas que 
não têm resolvido o problema atual.

Afora isso, vimos também uma cidade abandona-
da, esburacada, com lixo nas ruas e com notícias de 
todo tipo de corrupção praticada pelo atual Governa-
dor do Estado, notadamente no que tange à questão 
da titulação das terras.

Veja bem, Sr. Presidente: quando Roraima foi 
transformado em Estado, justamente na Constituinte de 
1988 – eu tive a honra de participar como constituinte; 
foi uma das nossas bandeiras a transformação de Terri-
tório para Estado –, nós, desde lá, vimos brigando com 
a Presidência da República, com o Executivo de modo 
geral, para que as terras que eram registradas em nome 
da União, quando Roraima era Território, passassem 
automaticamente ao Estado, a exemplo do que aconte-
ceu com o Estado de Rondônia. Aliás, fizemos menção 
de que a lei de Rondônia se aplicava aos Estados de 
Roraima e do Amapá. No entanto, só há poucos anos, 
esse percentual que ainda restava, que não é de reserva 
indígena... As reservas indígenas correspondem a 57% 
da área de meu Estado, e as reservas ecológicas cor-
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respondem a mais ou menos 20%. Com isso, sobra ao 
Estado alguma coisa entre 20% e 25% das terras fora 
dessas áreas institucionais federais. Nesse pedaço de 
terra, havia muita gente com títulos anteriores e havia 
gente ocupando-o, de boa-fé, apenas com autorização 
do Incra. Pois bem, isso passou para o Estado, onde há 
o Instituto de Terras de Roraima (Iteraima), que passou 
a ser o encarregado da titulação.

Desde lá, passamos a constatar todo o tipo de 
corrupção com essa questão da titulação das terras. 
Primeiro, o avião do Governo do Estado foi 68 vezes a 
uma localidade de Mato Grosso, exatamente à fazenda 
Juara. Essa é uma informação oficial da Infraero. Esse 
mesmo avião do Governo foi mais de trinta vezes ao 
Município de Moura. Por quê? Moura era o Município 
ao qual Roraima pertencia quando era Estado do Ama-
zonas. Então, lá havia registros de terras que estavam 
caducos e que foram esquentados por laranjas, talvez 
trazidos nessa viagem contínua a Mato Grosso para 
pegar procuração ou coisa que o valha. O certo é que 
estavam titulando terras ali em nome de duas ou três 
grandes famílias.

O pior é que, agora, recentemente, quando eu es-
tava lá nesses dias, apareceu a denúncia de que títulos 
eram expedidos pelo Iteraima com a assinatura do Go-
vernador, mas essas assinaturas seriam falsas. Depois, 
o cartório reconheceu que elas eram verdadeiras. O atu-
al Presidente do Iteraima disse que aqueles que foram 
feitos com qualquer equívoco, inclusive com assinatura 
falsa, foram anulados por decreto. Tudo foi feito sem ter 
nada a ver com o Direito, com a lei. E o Presidente an-
terior do Iteraima foi afastado do cargo pelo Ministério 
Público Federal, assim como seu consultor jurídico. Ele 
era suplente de Deputado. Noutro dia, praticamente, o 
Deputado titular virou Secretário de Governo, e o Su-
plente virou Deputado, para não ser preso de imediato, 
porque ele passou, então, a ter foro privilegiado.

(Soa a campainha.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR) – Então, aqui, mais uma vez, quero 
formalizar a denúncia sobre o Governo que hoje está 
no meu Estado, lamentavelmente endividando o Esta-
do, com recursos do BNDES e de outras instituições, 
dilapidando, inclusive, o patrimônio do servidor, porque 
está aplicando recursos do Instituto de Previdência de 
maneira equivocada, tirando-os, inclusive, de um ban-
co oficial para um banco que até já faliu.

Deixo isso e, ao mesmo tempo, quero terminar 
dizendo que lamento que esse Governador que se ele-
geu com um verdadeiro conjunto macabro de corrup-
ção esteja ainda hoje no poder. Desde 2011, está no 
TSE um recurso contra a expedição do diploma dele, 

mas, até agora – e já é o quarto Relator –, ninguém 
apresentou relatório.

(Soa a campainha.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR) – É isso que desanima os eleitores, 
ao verem que uma pessoa pratica corrupção, mas fica 
no poder praticamente o mandato todo. Isso, ao mes-
mo tempo, estimula esses maus políticos, corruptos, 
a praticarem mais corrupção, porque sabem que a 
praticam e que se mantêm no poder através de muito 
dinheiro destinado para advogados ou para outras coi-
sas. O certo é que isso macula a Justiça eleitoral, isso 
macula a imagem daqueles que querem fazer política 
com seriedade, mas estimula os maus a continuarem 
fazendo tudo isso.

Então, quero encerrar, deixando aqui registrada 
a minha indignação, o meu lamento, em razão da si-
tuação que está atravessando o meu Estado, o povo 
do meu Estado.

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco 

Maioria/PMDB – SC) – Após ouvirmos as palavras do 
eminente Senador Mozarildo Cavalcanti, está aqui, 
como Líder inscrita, a Senadora Lúcia Vânia, do Es-
tado de Goiás.

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO. 
Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez, está o 
Congresso Nacional na iminência de uma decisão que 
marcará a sua posição quanto a uma expectativa da 
sociedade brasileira na direção do amadurecimento 
do nosso processo democrático. Em consequência, 
se tomada na amplitude do voto aberto em todas as 
circunstâncias, é uma posição que mostrará que esta 
Casa quer, efetivamente, caminhar na direção da trans-
parência. É uma decisão capaz de mudar a história dos 
Parlamentos Municipais, Estaduais e Federal.

A aprovação do voto aberto para quaisquer circuns-
tâncias significa o reconhecimento, de nossa parte, do 
legítimo controle social e político a que estamos subme-
tidos. E esse controle só pode ser exercido se houver 
conhecimento da posição adotada pelo Parlamentar.

Um dos maiores pensadores políticos contem-
porâneos, o Senador Bobbio, falecido em 2004, foi 
de uma clareza absoluta ao descrever a natureza da 
democracia, ao dizer: “A democracia é a tentativa de 
tornar o poder visível a todos”.

O princípio da publicidade, do voto ostensivo, do 
voto aberto segue e dá base ao processo democrático. 
Nesse sentido, a publicidade do nosso voto tem um 
imperativo ético. Se, ao votar, não podemos dar publi-
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cidade ao que pensamos é porque esse pensamento, 
a priori, não seria ético.

Cada um de nós, no Senado, representa uma 
unidade da Federação. Logo, não é possível que os 
cidadãos que nos elegeram como seus representantes 
não saibam como é o nosso voto nos momentos cru-
ciais do País. Temos a responsabilidade e o dever de 
dar voz à sociedade brasileira, de forma a mudar um 
estado de coisas que a sociedade não aprova. 

Não estamos falando sobre hipóteses. Na Ouvi-
doria do Senado, que tem a responsabilidade de trazer 
para dentro desta Casa a voz do cidadão, as manifesta-
ções se multiplicam de forma contundente. Compartilho 
com as Srªs e os Srs. Senadores duas manifestações 
enviadas por cidadãos e que representam as demais. 
Numa manifestação, um cidadão argumenta – abre as-
pas: “Se o Congresso Nacional da República Federativa 
Brasileira quer transparência, o que eu não acredito, 
deve eliminar toda e qualquer forma de voto secreto”.

Outro cidadão diz – abre aspas:

Ao defender a manutenção parcial do voto se-
creto, alegando que os Parlamentares não po-
dem ficar expostos a pressões, os Senadores 
que compartilham desse pensamento vão na 
contramão do princípio da representatividade. 
E colaboram, dessa forma, para que o País 
continue na mesma. Atrasado, miserável e com 
uma população cada vez mais acomodada e 
dependente de ações populistas.

Na semana passada, chamei a atenção para inú-
meras demandas que têm chegado à Ouvidoria, ques-
tionando o posicionamento dos Parlamentares, que 
ora votam por unanimidade, em favor de determinado 
projeto, e, quando o veto presidencial retorna ao Con-
gresso, esse mesmo Parlamentar passa a apoiar o veto.

A população está acordada e atenta às nossas 
ações, e, quando não correspondemos, vai para as 
ruas. A Ouvidoria, no seu formato extremamente bu-
rocrático, e todas as outras redes sociais do Senado 
não foram capazes de captar as vozes das ruas, e to-
dos nós fomos pegos de surpresa.

Se esta Casa não for capaz de dar respostas à 
indignação da sociedade brasileira com ações concre-
tas, como a de aprovar o voto aberto, estará perdendo a 
sua legitimidade e caindo cada vez mais no descrédito.

(Soa a campainha.)

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO) 
– Conforme é do conhecimento de todos, a emenda à 
Constituição aprovada na Câmara dos Deputados, na 
semana passada, acrescenta dois parágrafos ao art. 47 
da Constituição: o primeiro estabelece que é vedado o 
voto secreto nas deliberações do Congresso Nacional, 

da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Já o 
segundo diz que o disposto no parágrafo anterior se apli-
ca às Assembleias Legislativas dos Estados, à Câmara 
Legislativa do Distrito Federal e às Câmaras Municipais.

Junto-me aqui a inúmeros colegas, inclusive ao 
Relator da PEC, na CCJ, Senador Sérgio Souza, para 
defender a aprovação da matéria tal como foi aprovada 
na Câmara. Entendo que é isto que a população está 
querendo: a transparência das nossas ações nesta Casa.

A propósito, estamos encaminhando convites 
a todos os gabinetes para o Seminário Nacional das 
Ouvidorias Legislativas, no próximo dia 18, no Audi-
tório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados. Sob 
o tema “Transparência e Controle Social: os Desafios 
do Poder Legislativo”, trocaremos experiências e dis-
cutiremos sobre a modernização do papel das ouvido-
rias, preparando-as para uma atuação cada vez mais 
interativa e próxima da sociedade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Srª Lúcia Vânia, o Sr. 
Casildo Maldaner, Suplente de Secretário, dei-
xa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Há expediente sobre 
a mesa.

A Presidência do Senado Federal recebeu o Ofí-
cio nº 174, de 9 de setembro de 2013, do Senador 
Cícero Lucena, por meio do qual comunica, em fun-
ção de adiamento da missão, o não comparecimento 
à diligência externa ao Estádio Arena Pantanal, em 
Cuiabá, conforme Requerimento nº 1.011, de 2013. 

O ofício vai à publicação, e o requerimento volta 
à Secretaria da Mesa.

É o seguinte o Ofício na íntegra:

OF/GSCL/174/13

Brasília, 9 de setembro de 2013 

Senhor Presidente, 
Ao cumprimentá-lo, informo que a diligência ex-

terna ao Estádio Arena Pantanal, em Cuiabá-MT, pro-
gramada para esta data, foi adiada pelo Presidente da 
Subcomissão de Acompanhamento da Copa do Mundo 
de 2012 e a Olimpíada de 2016, motivo pelo qual não 
viajei àquela cidade.

Antecipando os agradecimentos, renovo a Vos-
sa Excelência a expressão do meu elevado apreço e 
consideração.

Anteciosamente, – Cícero Lucena, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – A Presidência comunica 
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o término do prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da 
Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, 
em 9 de setembro do corrente, para edição do decreto 
legislativo regulando as relações jurídicas decorrentes 
da Medida Provisória nº 610, de 2013, cujo prazo in-
tegral de vigência expirou em 15 de agosto de 2013. 

Comunica ainda a extinção da Comissão Mista 
destinada à apreciação da matéria, nos termos do § 

3º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002, do Congres-
so Nacional. 

Será feita a comunicação à Câmara dos Depu-
tados.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Sobre a mesa, pareceres 
que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – A Presidência recebeu 
o Ofício nº 173, de 2013, do Presidente da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, que comunica a 
apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 79, de 2009 (tramitando em conjunto 
com o Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 
171, de 2009, com os Projetos de Lei do Senado nºs 
31, 143, 155 e 371, de 2008; 279, de 2009; 95, 232 e 
254, de 2010). 

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 173/2013/CE  

Brasília, 3 de Setembro de 2013

Assunto: Deliberação de Projeto

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo § 2º, do artigo 91, do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta comissão deliberou, em 
caráter terminativo, em reunião realizada nesta data, 
pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº 79, de 
2009, de autoria de Sua Excelência a Senhora Depu-
tada Alice Portugal que, “Altera a Lei nº 9.394, de 20 
de Dezembro de 1996, (inclui nos currículos escolares 
dos estabelecimentos de ensino médio, conteúdo que 
trate dos direitos da mulher), e dos seguintes projetos 
que tramitam em conjunto: Projeto de Lei do Senado 
nº 31, de 2008, de autoria de Sua Excelência o Se-
nhor Senador Cristovam Buarque que,”Altera a Lei nº 
9.394, de 20 de Dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional, para in-
cluir no currículo oficial da Rede de Ensino facultativo 
da temática “História e Cultura Indígena Brasileira”, e 
dá outras providências.”, Projeto de Lei do Senado 
nº 143 de 2008, de autoria de Sua Excelência o Se-
nhor Senador Geovani Borges que, “Altera o § 5º  do 
art. 26 da Lei nº 934, de 20 de Dezembro de 1996, 
para incluir o conteúdo relativo aos primeiros  socor-
ros no ensino fundamental e médio.”, Projeto de Lei 
do Senado nº 155 de 2008, de autoria de Sua Exce-
lência  o Senhor Senador Tasso Jereissati que, “Dá 
nova redação ao § 4º  do art. 26 da lei 9.394, de 20 
de Dezembro de 1996, de modo a incluir a obrigação 
de se desenvolver o conteúdo relativo aos aspectos  
históricos  regionais e locais no ensino da História  do 
Brasil.”, Projeto de Lei do Senado nº 371 de 2008, 
de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Je-
fferson Praia que, “Altera o § 1º  do art. 26 da Lei nº 
9.394, de 20 de Dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação), para introduzir no currículo do 
ensino fundamental e médio a obrigatoriedade de es-
tudos sobre a Amazônia.”, Projeto de Lei da Câmara 

nº 171, de 2009, de autoria de Sua Excelência o Se-
nhor Deputado Lobbe Neto que, “Altera a redação do 
art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996. 
(cria a disciplina “Educação Financeira” nos currículos 
de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental e do ensino 
médio).”, Projeto de Lei do Senado nº 279 de 2009, 
de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Pedro 
Simon que, “Acrescenta e altera dispositivos  na Lei 
nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996, para incluir no 
ensino fundamental e médio, e nos cursos de formação 
de professores da educação básica, componente cur-
ricular dedicado ao desenvolvimento de valores éticos 
e de cidadania.”, Projeto de Lei do Senado nº 95 de 
2010, de autoria  de Sua Excelência a Senhora Sena-
dora Marisa Serrano que, “Altera a Lei nº 9.394, de 20 
de Dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, para tornar obrigatória  
a inclusão de componente específico de Práticas de 
Trabalho no Currículo do ensino fundamental e mé-
dio.”, Projeto de Lei do Senado nº 232 de 2010, de 
autoria  de Sua Excelência  o Senhor Senador Beline 
Meurer que, “Altera a Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da edu-
cação nacional, para incluir na base curricular comum 
do ensino fundamental e médio o estudo dos aspectos 
geográficos, históricos e econômicos do Brasil, bem 
como de seus fundamentos legais.”, e o Projeto de 
Lei do Senado nº 254 de 2010, de autoria de Sua 
Excelência a Senhora Senadora Niúra Demarchi que, 
“Altera a Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para dispor sobre o estudo, no ensino mé-
dio, dos direitos e garantias fundamentais inscritos na 
Constituição Federal.”,

Atenciosamente, –  Senador Cyro Miranda, Pre-
sidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Com referência ao Ofí-
cio nº 173, de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias 
úteis para interposição de recurso, por um décimo da 
composição da Casa, para que as matérias sejam 
apreciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º 
a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra ao Se-
nador Cristovam Buarque, do PDT do Distrito Federal.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio 
Governo/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores, Srªs Senadoras, nesse sábado, Sr. Presidente 
Mozarildo, quem acompanhou o dia a dia do País du-
rante as comemorações do 7 de Setembro percebeu 
claramente algo inédito no Brasil: manifestações por 
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todos os lados; algumas pacíficas, algumas violentas. 
O que mais se caracterizou foi a ação dos chamados 
vândalos, que, ultimamente, virou um problema de 
polícia no Brasil.

Eu creio que ninguém pode incentivar, tolerar, 
fechar os olhos para quebra-quebra feito em nome de 
protesto. Protesto é uma coisa; quebra-quebra é outra. 
Mas ninguém pode olhar para esse quebra-quebra, para 
esses vândalos, esses jovens de caras cobertas – há 
20 e poucos anos, tivemos os caras-pintadas; agora, 
temos os caras-cobertas – sem procurar entender o 
que se passa com eles.

Primeiro, é preciso lembrar que o vandalismo 
que eles fazem não é inédito neste País. Este é um 
País que tem cinco séculos de vandalismos, afinal de 
contas quebrar vidraças é vandalismo e não deve ser 
permitido, mas queimar florestas é vandalismo, rou-
bar dinheiro público, como a gente vê todos os dias, é 
vandalismo. No mesmo momento em que a gente tem 
visto denúncias dos vândalos quebrando vidraças, nós 
temos visto vandalismo de corrupção, tirando dinheiro 
do público para bolsos privados. Isso é vandalismo. A 
corrupção é vandalismo. Não podemos criticar um sem 
criticar outro, e não podemos tolerar nenhum dos dois. 

Esse é o primeiro fato, Senador Randolfe. Acho 
que vale a pena a gente refletir sobre o que vem acon-
tecendo. Este é um País de vandalismo histórico, contra 
o povo, contra os escravos, contra os pobres, contra o 
serviço público, contra as prioridades. 

O segundo ponto é que temos que ver que há uma 
lógica que está levando o povo para a rua. Essa lógica 
se chama percepção da dívida que a população hoje 
tem do que os políticos foram construindo ao longo da 
história deste País. Nós, políticos, nós todos fizemos 
uma dívida com o povo, contraímos uma dívida com 
o povo. O povo sabe agora que nós, políticos, temos 
uma dívida com ele. É isso que leva o povo à rua, a 
apresentar a fatura, a cobrar a dívida de décadas de 
políticas equivocadas por parte de nós, políticos. 

O povo percebeu, caiu a ficha, e descobriu que 
tem um crédito – tem um crédito – com as suas Lide-
ranças. Quer cobrar esse crédito. Quer receber aquilo 
que foi tirado deles ao longo dos anos. 

Se nós não entendermos isso, nós não vamos 
conseguir evitar a continuidade dessa tragédia social, 
que leva à tragédia política. A tragédia social é a que-
bra do acordo que há entre as pessoas de um país 
para que consigam e continuem convivendo e funcio-
nando. Essa tragédia social demonstra a nossa dívida. 
Ao mesmo tempo, é preciso lembrar que a população 
percebeu que pode se movimentar, pode se mobili-
zar, pode agir, porque dispõe hoje de um mecanismo 
pessoal de convocação de mobilização, sem precisar 

de rádio, televisão, partido, sindicato. É o computador 
que cada jovem tiver em sua casa.

Se nós não entendermos – nós, que somos daqui, 
a Liderança, eleitos – que temos uma dívida com este 
País, que temos uma dívida com a opinião pública, que 
temos uma dívida com a sociedade, nós vamos, um 
dia, acordar descobrindo que fomos chutados, expulsos. 
E o mais grave é que não vai ser nem pelo voto. Vai 
ser por uma manifestação tão grande que levará a um 
caos, que transformará a ordem em que nós vivemos, 
da qual nós precisamos, em uma grande desordem, 
que não vai beneficiar ninguém.

A verdade é que nós viramos as costas para o 
povo ao longo de décadas, não só essa geração de 
políticos que está aqui, Senador Mozarildo. É uma his-
tória de políticas de costas voltadas ao povo. Agora, o 
que nos caracteriza, os de hoje, Senador Mozarildo, o 
que nos diferencia dos de antes é que, além de conti-
nuarmos com as costas viradas, nós estamos fechan-
do os olhos para a indignação do povo na rua. E isso 
é grave. Virar as costas para o povo é imperdoável do 
ponto de vista ético. Fechar os olhos à indignação que 
o povo está demonstrando na rua, além de indecente 
eticamente, é burrice, é suicídio, e, às vezes, eu me 
pergunto se nós não estamos agindo como suicidas, 
caminhando para um abismo, ignorando o que acon-
tece ao lado, não percebendo os avisos diários, cons-
tantes, que são feitos para mostrar que as coisas não 
estão bem, gente!

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Senador Cristovam, pediria 
a permissão de V. Exª para registrar a presença aqui 
de alunos e professores do curso de Direito da Uni-
versidade Regional de Blumenau. Sejam bem-vindos! 
Estão ouvindo aqui um mestre, ex-Ministro da Educa-
ção, ex-Governador do DF e Reitor da UnB.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio 
Governo/PDT – DF) – Muito obrigado, Senador. Muito 
obrigado pela presença. Bem-vindos! Espero que se-
jam testemunhas do que estou tentando passar a nós 
todos – não aos outros; a mim também –, da crise que 
nós vivemos, a crise histórica das costas viradas con-
tra o povo, e a crise atual dos olhos fechados diante 
da indignação do povo na rua.

Quando juntamos esses dois fatos, quando junta-
mos as costas viradas e os olhos fechados, é sinal de 
que caminhamos para um abismo, sem ouvir os avi-
sos que estão sendo dados a cada instante, inclusive 
pelos meninos de cara coberta, que agem de maneira 
errada ao quebrar vidraças, mas nós precisamos en-
tender por que eles estão fazendo isso. Porque esgo-
tou para eles a confiança de que nós vamos encontrar 
um caminho diferente; esgotou para eles a paciência 
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de que estamos aqui construindo um futuro que sirva 
para eles, seus filhos e netos; esgotou-se a paciência 
do povo. Perceberam a dívida que nós políticos temos 
com eles e vieram para as ruas manifestar a indigna-
ção que sentem em relação a todos nós, sem exceção, 
Senador Mozarildo. Sem exceção! Não há mais exce-
ção. Todo mundo ficou igual diante da opinião pública. 
Quem sabe, isso não pode nos trazer uma irmandade 
e perceber que nós temos que sobreviver juntos, ou 
vamos afundar juntos.

Ainda é tempo de percebermos as costas viradas 
para o povo e os olhos fechados, sem ver a indigna-
ção do povo. Ainda pode ser tempo de percebermos, 
reconhecermos, assumirmos a dívida que temos com 
o povo e nos organizarmos aqui para dizer como essa 
dívida será paga, porque o mais grave é que os olhos 
fechados diante da indignação estão impedindo que 
nos reunamos aqui – esta Casa, a outra Casa, a Câ-
mara, e o Governo – e, juntos, busquemos resposta 
para uma única pergunta: como podemos pagar a dí-
vida que temos com o povo brasileiro?

É isto, nada mais que isto: como pagar a dívida 
que nós fomos contraindo ao longo da história com o 
povo brasileiro e com nossa Pátria.

Se descobrirmos como pagar, voltamos a funcio-
nar dentro de um pacto nacional, como já funcionamos. 
Se não descobrirmos,...

(Soa a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio 
Governo/PDT – DF) – ... o vandalismo continua, o van-
dalismo dos que quebram vidraças, dos que queimam 
florestas, dos que concentram renda, dos que roubam 
dinheiro público.

É tempo de parar todos os vandalismos e é tem-
po de pagar a dívida que temos com o povo brasileiro.

É isso, Senador Mozarildo, agradecendo o seu 
tempo.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Não havendo nenhum dos 
oradores inscritos aqui presentes, de acordo com o art. 
155 do Regimento Interno do Senado, §4º, que diz:

§ 4º Em qualquer fase da sessão, estando em 
plenário menos de um vigésimo da composição 
da Casa, o Presidente a suspenderá, fazendo 
acionar as campainhas durante dez minutos, 
e se, ao fim desse prazo, permanecer a ine-
xistência de número, a sessão será encerrada.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP. Fora do microfone.) – Eu quero falar.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Considerando que chegou 

o Senador Eduardo Suplicy, concedo a palavra a S. 
Exª, como orador inscrito. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo Caval-
canti, neste último domingo, resolvi fazer uma visita a 
uma pessoa que deu enorme contribuição a este País, 
aos trabalhadores, ao Partido dos Trabalhadores, aos 
bancários e que, infelizmente, está acometido de um 
câncer avançado. Eu inclusive muito dialoguei com seus 
filhos e sua esposa, e gostaria aqui de falar desse meu 
encontro com Luiz Gushiken, que foi Ministro Secretá-
rio das Comunicações do governo do Presidente Lula.

Nos últimos dias, visitei um amigo querido. Que-
ro aqui falar da trajetória de um Samurai, não apenas 
meu amigo, mas de tantas pessoas, gente que se fez 
na luta pela restauração das liberdades no Brasil. Fui 
ao encontro de Luiz Gushiken no Hospital Sírio Liba-
nês e testemunhei o que o poder de uma coragem in-
domável e de uma fé inquebrantável é capaz de fazer.

Vi Luiz Gushiken travando mais uma longa ba-
talha pela vida. E com aquele mesmo espírito sereno, 
desarmado, ou melhor, armado como sempre de seus 
nobres predicados éticos, morais, espirituais.

Senti que aqueles preciosos momentos não de-
veriam ficar trancafiados apenas no quadro de minha 
memória. Senti que deveria compartilhar. E, por isso, 
venho a esta tribuna.

Não por acaso, a tribuna foi um dos mais formidá-
veis instrumentos usados por Gushiken em suas muitas 
lutas, ora por democracia, ora por justiça social, ora 
por melhores salários para os trabalhadores. Tribuna, 
no caso do Gushiken, tanto poderia ser um prosaico 
caixote na frente de agências bancárias, lutando por 
direitos políticos, econômicos e sociais, quanto poderia 
ser a tribuna da Câmara dos Deputados ou a quadra 
do Sindicato dos Bancários.

Desejo traçar em breves pinceladas o painel hu-
mano desse filho de imigrantes japoneses. Quem sabe, 
com esses pálidos contornos, possa alcançar meu ob-
jetivo neste momento: homenagear quem, antes de ser 
engrandecido pelos cargos que ocupou, engrandece 
o tempo em que vive.

Luiz Gushiken nasceu em 1950, na pequena 
cidade de Osvaldo Cruz, interior de São Paulo. Era o 
primeiro de uma família de sete filhos. Seu lar era uma 
construção muito simples e muito pobre, feita de ripas 
entrelaçadas ao barro. Certamente, símbolo ainda de 
muitas humildes casas neste nosso Brasil profundo.

Ainda rapazote, contando apenas 12 anos, im-
berbe, começa a trabalhar como ajudante em uma 
pequena fábrica local. E desse suor juvenil provinha 
parte da renda familiar necessária a ajudar a criação 
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dos irmãos mais novos. Eram tempos difíceis. Tempos 
em que o Brasil era o país eternamente localizado no 
futuro, um Brasil arcaico, rural e gigantesco, tanto em 
suas riquezas quanto em suas mazelas.

Em 1968, Gushiken muda-se para São Paulo. Se-
gue a tradição de sua geração: despede-se da cidade 
do interior para estudar e trabalhar no grande centro 
urbano. Logo inicia os estudos de Administração na 
Fundação Getúlio Vargas, pela manhã, e, à noite, Fi-
losofia na USP.

Ainda com 19 anos, presta concurso público e 
passa a integrar os quadros do Banespa. Em pouco 
tempo de banco, já mergulhado na lide sindical, pas-
sa a integrar a diretoria do Sindicato dos Bancários 
de São Paulo. Tem início um tempo de luta hercúlea.

Ainda na década de 70, trava a primeira luta pela 
saúde ao retirar um testículo cancerígeno, sendo sub-
metido a um pesado tratamento radioterápico.

Os anos 1980 farão de Gushiken um persona-
gem emblemático. Ele está na vanguarda de todas as 
lutas pelas quais valem a pena dedicar a vida: muito 
atuante nas principais atividades sindicais do País, é 
um dos fundadores e construtores do PT e da CUT.

Aos 35 anos, em 1985, Luiz torna-se presidente 
do Sindicato dos Bancários de São Paulo e comanda 
a primeira grande greve nacional dos bancários.

Elege-se Deputado Federal em 1986 e passa a 
integrar a tão sonhada Assembleia Nacional Consti-
tuinte, aquela que irá outorgar ao Brasil a sua Cons-
tituição Cidadã.

Em 1989, já presidente do PT Nacional, passa a 
ser o coordenador da campanha presidencial de Lula e, 
no ano seguinte, em 1990, é reeleito Deputado Federal.

Estudioso das religiões, Gushiken se destaca por 
seu estilo “zen” e pela incansável busca do sentido da 
vida. Em 29 de maio de 1992, ele principiou assim seu 
discurso sobre a Fé Bahá’í na Câmara dos Deputados:

Há muitos anos, Sr. Presidente, venho dedi-
cando-me ao estudo das religiões, motivos 
por interesse intelectual e também espiritual. 
Conhecer um ‘Baghavad Gita’, o Velho e o 
Novo Testamento, bem como o Alcorão e os 
vários textos búdicos, tem fortalecido em mim 
a convicção de que os impulsos provocados 
por estas Revelações, ditas Sagradas, cons-
tituem as raízes mais fortes dos processos 
verdadeiramente civilizatórios da humanidade.
E eis, Sr. Presidente, que deparo, perplexo, com 
a mais colossal obra religiosa escrita pela pena 
de um só homem, elaborada em condições ini-
magináveis, e capaz de concentrar em um só 
tempo vigor estilístico, autoridade majestática, 
força moral incomparável, generosidade abun-

dante, admoestação severa, beleza artística 
e tom profético. Bahá’u’lláh, Sr. Presidente, é 
o nome do autor desta obra!

Gushiken, já naquele tempo, pregava a neces-
sidade de uma governança supranacional através de 
uma federação democrática mundial como forma de 
soluções globais, alegando que as instituições políticas 
concebidas no plano das unidades nacionais não acom-
panhariam os problemas atuais. Naquele momento, a 
globalização era uma força bárbara e uma incógnita 
ainda a se desenhar. Entretanto, nos dias atuais, esse 
instrumento se faz completamente necessário.

Sobre as lições ensinadas por seu pai, o imigrante 
okinawano, Gushiken guarda sólidas lições:

A influência de meu pai sobre meu caráter 
é total. Foi ele quem, através de sua rigidez 
moral e experiência de vida, criou as bases 
para moldar os aspectos morais da minha 
personalidade. Meu pai prezava a honra e o 
nome da família como o maior valor. Sempre 
fez questão de frisar a importância do núcleo 
familiar e do apoio que recebeu de seus pa-
rentes em momentos difíceis de sua vida. Em 
vários momentos de penúria financeira, nunca 
permitiu que as preocupações contaminassem 
seus filhos. Sabia ocultar dignamente suas 
provações e dificuldades.

Voltemos ao ano de 1994. Gushiken é reeleito 
para a Câmara dos Deputados.

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Este será seu último mandato parlamen-
tar, quando desiste de uma nova eleição praticamente 
ganha em 1999.

Mesmo sendo um líder de sua geração e um Par-
lamentar atuante, Gushiken conseguiu construir uma 
família pautada por valores morais elevados. Permitam-
-me compartilhar esse sentimento de seus queridos 
filhos Guilherme, Artur e Helena. Eles escreveram: 

Nosso pai nos ensinou que os grandes valores 
morais e éticos são as maiores riquezas que 
uma pessoa pode carregar. Estes, se conso-
lidados não são destruídos por apegos mate-
riais. A família, para ele, é como um punhado 
de pequenos gravetos; se separados, são fa-
cilmente quebrados; mas, unidos, não há força 
no mundo que faça com que eles se partam. 
Ah, como nos lembramos das inúmeras “reu-
niões dominicais familiares” onde, todo domin-
go pela manhã, tal como numa assembleia, 
deveríamos nos reunir, descrever a pauta da 
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semana e as postulações de cada filho para 
que o assunto fosse discutido exaustivamen-
te e, por fim, chegássemos a uma conclusão.

Ou seja, a prática democrática de ouvir as de-
mandas, de deliberar em grupo, não era praticada 
por Gushiken apenas nas assembleias sindicais ou 
nos corredores do Congresso. Não, ele as exercitava 
em casa, junto à esposa, junto aos filhos. Realmente, 
algo admirável. Vemos ser mínima a distância entre o 
discurso e a prática, a prática e o discurso.

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Sofre um ataque cardíaco em 2001. 
É aberto, então, um novo campo de lutas. A luta pela 
saúde, a luta pela vida, ano a no, mês a mês, e de-
pois, dia a dia.

Em fevereiro de 2002, nova luta com a saúde: des-
cobre novo câncer e faz a extração total do estômago. 
A cirurgia tem complicações e sofre uma septicemia, 
perdendo 20kg em sete dias. Presidente Mozarildo, mé-
dico, pode compreender o sofrimento de Luiz Gushiken 

Em junho desse mesmo ano, porém, é coorde-
nador-adjunto da vitoriosa campanha presidencial de 
Lula. Com efeito, Gushiken torna-se Ministro do Gover-
no Lula em 2003 e, na condição, de Ministro-Chefe da 
Secretaria de Comunicação, lança a mais formidável 
campanha de resgate da autoestima jamais vista em 
um país. É a campanha: “O melhor do Brasil é o brasi-
leiro”, “Sou brasileiro e não desisto nunca”. Consegue 
a proeza de angariar apoio da classe empresarial, de 
suas instâncias econômicas, envolve a classe artística 
e dá vazão a esse sentimento há muito represado: ser 
brasileiro é ser feliz e é fonte de orgulho.

Em sua gestão à frente da Secom, o guarda-
-chuva da comunicação oficial é tremendamente de-
mocratizado e centenas de veículos de comunicação, 
notadamente de cunho regional e mesmo local, saem 
de sua histórica invisibilidade.

É designado Ministro-Chefe do Núcleo de Assun-
tos Estratégicos da Presidência da República e pensa 
o Brasil até 2022.

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) –Presidente Mozarildo, vou pedir um 
pouquinho de tolerância. Eu acho que em mais cinco 
minutos concluirei, Sr. Presidente.

Em 2005, durante as denúncias da crise do cha-
mado mensalão, é acusado pela mídia de participar do 
suposto esquema. A mídia passa a acusá-lo semanal-
mente durante os seguintes sete anos, e veículos de 
imprensa sempre referem-se a ele como “condenado”. É 

um tempo de tristeza, amargura e muita dor. Seu nome 
é objeto de difamação reles, de calúnias baixas, nem 
sua esposa e seus três filhos são poupados.

Injustamente, Gushiken paga todo o preço, à vis-
ta e à custa de sua saúde e da convivência com sua 
esposa Beth e seus filhos Guilherme, Artur e Helena. 
E pagou o preço integral, porque tinha a seu favor 
nada menos que a verdade. Sem mais, nem menos, 
a verdade.

Não se deixando intimidar, depõe à CPMI de ma-
neira exemplar. O escritor Washington Araújo assim 
retrata o momento:

Não foi nem apenas uma ou só duas vezes 
que, qual leão em posição de ataque, Gushiken 
exigiu de seus questionadores um mínimo de 
hombridade moral, decência e ética no trato 
da res publica.
Foi ali que vi Gushiken em um momento de 
fúria mitológica. Ele defendia não apenas sua 
honra, mas também a honra do presidente 
Lula. E não o fazia deforma emocional, com 
palavras vazias e prontas para gerar impacto 
midiático. Não! Ali Gushiken mostrava os mate-
riais nobres com que era formado seu caráter 
como ser humano e seu patrimônio ético como 
homem público.

Em 2008, Gushiken sofre novo princípio de infarto 
e realiza implante de dois stents.

Em 2010, com a doença do câncer já em estado 
metastático, passa por nova cirurgia de 9 horas para 
retirada do baço, vesícula, raspagem do diafragma, 
parte do pâncreas e parte do intestino.

Em outubro de 2012, após sete anos e dois me-
ses de incansáveis acusações públicas, é absolvido 
por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal de 
todas as acusações.

Descobre-se, entre outras evidencias jurídicas, 
que o Ministério Público negou acesso, durante o curso 
do processo, a documentos que atestavam sua inocên-
cia. Não há qualquer reparação pela mídia.

No voto que acompanha o Ministro Relator Jo-
aquim Barbosa e as alegações finais do Ministério 
Público Federal, o Ministro Revisor Ricardo Lewando-
wski ressaltou que “o réu e sua família sofrem durante 
o processo penal e, se ele é inocente, o sofrimento é 
maior e indevido”. Ele finaliza o voto citando o poema...

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – “Por Que Não”, de José Saramago: 
“Ainda que os relógios queiram nos convencer do con-
trário, não é o mesmo para toda gente”.
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Luiz Gushiken, acusado e julgado pela imprensa, 
é o cidadão inocente que tem sua honra pisoteada com 
requintes de crueldade por 3.285 dias. Mesmo inocen-
tado de forma cabal e irrefutável por nossa Corte Maior, 
Gushiken não receberá reparo algum.

No último mês de maio deste ano de 2013, pas-
sa por nova cirurgia, cirurgia de 8 horas; procede-se 
à retirada de outras partes do intestino, consequência 
da luta contra o câncer, que ainda não acabou.

Enquanto lhes dirijo essas palavras, este querido 
amigo encontra-se pela enésima vez entre a vida e a 
morte, em um quarto de hospital, alternando momentos 
de lucidez com outros de letargia. Luiz Gushiken deci-
diu abraçar já o infinito. Numa tarde, se escutou essas 
suas palavras: “De noite, ao adormecer, sigo para os 
infindáveis mundos de Deus, mas, pela manhã, acor-
do com barulho do hospital me trazendo de volta...”

Luiz Gushiken é a combinação do estóico – que 
não se deixa abater pela dor – com o hedonismo – que 
sabe sentir prazer em coisas mínimas. 

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Um homem tão dedicado ao abstrato e 
ao espiritual e, ao mesmo tempo, tão objetivo e prático. 
Isso se completa e realmente o faz ser grande, talvez 
como aquela sabedoria bíblica de que existe hora para 
tudo, existe o tempo de chorar e o tempo de sorrir; o 
tempo de sonhar e o tempo de agir.

Lembro, por fim, a frase do poeta alemão Ber-
told Brecht, que bem resume a trajetória do samurai:

“Há homens que lutam um dia e são bons, há 
outros que lutam um ano e são melhores, há os que 
lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que 
lutam toda a vida e estes são imprescindíveis.”

Eis o sorriso (Apresenta fotografia.), Presidente 
Mozarildo Cavalcanti. Embora tão frágil, com poucos 
quilos, Luiz Gushiken me recebeu nesse domingo, 
com esse belo sorriso, ao lado de sua esposa e de 
seus filhos.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra à 
Senadora Lídice da Mata, como Líder.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, órgãos de 
comunicação da Casa, peço a todos desculpas pela 
minha voz, gripada. 

Quero saudar os representantes do segmento 
artístico brasileiro que estão aqui hoje, alguns deles, 
Falcão, Fagner, Rosemary representando tantos ou-
tros neste plenário, que participam da mobilização 

para aprovação da PEC da Música, para a qual damos 
nosso total e irrestrito apoio.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu 
gostaria de registrar hoje aqui que no último sábado, 7 
de setembro, data histórica para o País, que comemo-
rou seus 191 anos de Independência, foi também uma 
data muito especial para os 13 milhões de torcedores 
do Esporte Clube Bahia. E não quero falar como torce-
dora, mas quero falar como cidadã e, principalmente, 
como democrata.

Foi uma data importante para o desporto baiano e 
para o futebol brasileiro. Tivemos o primeiro presidente 
do Esporte Clube Bahia eleito diretamente, depois de 
uma ampla mobilização dos torcedores, insatisfeitos 
com os rumos da agremiação e com a falta de trans-
parência nas decisões, o que forçou a mudança dos 
estatutos, permitindo a eleição direta após plebiscito. 

O eleito para dirigir o Esporte Clube Bahia é o 
advogado, ex-vereador, foi meu colega e líder da ban-
cada do PMDB à época, Fernando Roth Schmidt, eleito 
com mais de 60% dos votos, que presidiu o Bahia de 
1975 a 1979, quando construiu e inaugurou o Centro 
de Treinamento Osório Villas-Boas, Fazendão, perío-
do em que o tricolor ganhou todos os títulos baianos.

De 75 a 79, o Bahia venceu o campeonato es-
tadual, sagrando-se heptacampeão, pois já havia ga-
nhado os torneios de 72, 73 e 74, fato que renova as 
esperanças dos torcedores de dias melhores para o 
Esporte Clube Bahia. 

Quando digo que a eleição direta para presiden-
te do Bahia é um marco histórico para o desporto na-
cional, é porque somos obrigados a reconhecer que 
o processo de democracia e transparência no futebol 
brasileiro anda em descompasso

com o processo político nacional. 
Da resistência solitária de Afonsinho, no Botafogo 

dos anos 70, ao movimento coletivo, liderado por Só-
crates e Wladimir, na chamada democracia corintiana, 
nos anos 80; passando por movimentos pontuais em 
que torcedores conseguiram, com ações na Justiça, 
remover cartolas longevos, como no próprio Corinthians, 
que elegeu o André Sanches, em 2007, e proibiu, em 
seu estatuto, a reeleição de dirigentes; ou no Vasco 
da Gama, que removeu Eurico Miranda e elegeu seu 
ex-atleta Roberto Dinamite. Ainda são pouco expres-
sivos os avanços democráticos de profissionalismo na 
gestão e transparência no futebol brasileiro.

Passados 25 anos, desde a primeira eleição dire-
ta para Presidente da República Federativa do Brasil, 
o exemplo do Bahia Esporte Clube, nesta semana, 
constitui-se, infelizmente, numa rara prática em nossas 
federações e clubes desportivos. Prova disso, é que 
poucos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro dis-
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põem, em seus estatutos, desse dispositivo da eleição 
direta para Presidente. Pior que isso é a possibilidade 
expressa, nesses estatutos, de um presidente eleito 
buscar a reeleição quantas vezes quiser, configurando 
um processo de eternização...

(Soa a campainha.)

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – ... de dirigentes esportivos no poder, ab-
solutamente incompatível com o atual estágio demo-
crático do País.

Na semana passada, foi votado na Comissão – 
peço para finalizar, Sr. Presidente – de Educação, o 
projeto de autoria do Senador Cássio Cunha Lima,– a 
quem quero elogiar e homenagear –, por mim relatado, 
que acaba com a reeleições indefinidas de dirigentes 
esportivos. Consegui emprestar ao projeto uma peque-
na contribuição, que essa interdição à reeleição passe 
a contar imediatamente a partir dos atuais mandatos, 
provocando uma renovação ampla no quadro de diri-
gente esportivo nacional.

O projeto de Cássio, de normatização dos pro-
cessos eletivos em clubes e entidades esportivas, vai 
ao encontro da necessidade de mais transparência ao 
funcionamento das entidades diretivas do esporte,...

(Soa a campainha.)

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – ... evitando-se abusos relacionados ao 
mal uso de recursos dessas instituições, que, embora 
privadas, também exercem suas funções com inves-
timentos públicos como, por exemplo, os decorrentes 
das loterias esportivas e mesmo recursos públicos di-
retos, como os dos esportes olímpicos.

Quero, portanto, Sr. Presidente, solicitar a V. Exª 
que possa dar como lido o meu discurso, já que ex-
cedi o tempo.

Termino o meu pronunciamento dizendo que, na 
entrevista à revista Carta Capital sobre a importância 
desse projeto, eu disse que:

As recentes manifestações populares nas ruas 
conseguiram mudar a pauta da política bra-
sileira. E o Parlamento não poderia ficar in-
diferente a tudo isso. Projetos que estavam 
parados há anos, obstruídos por interesses 
minoritários, mas poderosos, acabaram por 
ganhar luz e força.
A transparência, hoje reclamada ao Poder Pú-
blico, certamente deve se estender ao mundo 
privado dos clubes e suas federações. Essa 
nos parece uma tendência irreversível. Urge a 
reestruturação da atual legislação do sistema 
esportivo nacional e a criação de um plano 

nacional de esporte, com metas, estratégias 
e objetivos claros.

(Soa a campainha.)

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) –

Tudo isso só será possível com transparência, 
profissionalismo na gestão esportiva e maior 
democracia, com ampla participação dos atle-
tas, técnicos, especialistas [...] [e especialmen-
te das torcidas].

Ontem, pude participar da posse do novo presi-
dente do Esporte Clube Bahia, a quem quero parabe-
nizar e desejar boa sorte. É um digno homem, que em 
todas as funções que obteve na vida pública se portou 
com dignidade irrefutável.

Fernando Schmidt, receba o Bahia e cumpra a sua 
função de torná-lo campeão da democracia esportiva.

Muito obrigada.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DA SRª SENADORA LÍDICE DA MATA.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Sem apanhamento taquigráfico.) – O últi-
mo sábado, 7 de setembro, data histórica para o País, 
que comemorou os 191 anos de sua independência, 
foi também uma data especial para os 13 milhões de 
torcedores do Esporte Clube Bahia e, porque não di-
zer, para o desporto baiano e para o futebol brasileiro. 
Tivemos o primeiro presidente do Esporte Clube Bahia 
eleito diretamente, depois de ampla mobilização dos 
torcedores, insatisfeitos com os rumos da agremiação e 
com a falta de transparência nas decisões, o que forçou 
a mudança dos estatutos permitindo a eleição direta.

O eleito para dirigir o Esporte Clube Bahia é o 
advogado Fernando Roth Schmidt, eleito com mais 
de 60% dos votos, que já presidiu o Bahia de 1975 
a 1979, quando construiu e inaugurou o Centro de | 
Treinamentos Osório Villas-Boas, o Fazendão, perío-
do em que o | Tricolor ganhou todos os títulos baia-
nos. De 1975 a 1979, o Bahia \ venceu o campeonato 
estadual, sagrando-se heptacampeão, pois já havia 
ganhado os torneios de 1972, 1973 e 1974, fato que 
renova as esperanças dos torcedores em dias melho-
res para o Esporte

Clube Bahia. Quando digo que a eleição direta 
para presidente do Bahia é um marco histórico para o 
desporto nacional é porque, somos obrigadas a reco-
nhecer que o processo de democracia e transparência 
no futebol brasileiro anda em total descompasso com 
o processo político nacional.

Da resistência solitária de Afonsinho no Botafo-
go dos anos setenta, ao movimento coletivo liderado 
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por Sócrates e Wladimir na chamada Democracia Co-
rintiana nos anos oitenta, passando por movimentos 
pontuais em que torcedores conseguiram, com ações 
na justiça, remover cartolas longevos como no próprio 
Corinthians que elegeu Andrés Sanchez em 2007 e 
proibiu em seu estatuto a reeleição de dirigentes ou 
no Vasco da Gama que removeu Eurico Miranda e ele-
geu seu ex-atleta Roberto Dinamite, ainda são pouco 
expressivos os avanços democráticos, de profissiona-
lismo na gestão e transparência no futebol brasileiro.

Passados 25 anos desde a primeira eleição di-
reta para Presidente da República Federativa do Bra-
sil, o exemplo do Bahia Esporte Clube nessa semana 
constitui-se, infelizmente numa raríssima prática em 
nossas federações e clubes desportivos.

Prova disso é que poucos clubes da Série A do 
Campeonato Brasileiro dispõem, em seus estatutos, 
deste dispositivo da eleição direta para presidente. Pior 
que isso é a possibilidade expressa nestes estatutos de 
o presidente eleito buscar a reeleição quantas vezes 
quiser, configurando um processo de eternização de 
dirigentes esportivos no poder, absolutamente incom-
patível com o atual estágio democrático de nosso País.

Para dar fim a este processo, a Comissão de Edu-
cação, Cultura e Esporte do Senado acaba de apro-
var projeto de lei de autoria do senador Cássio Cunha 
Lima, por mim relatado, que acaba com as reeleições 
indefinidas de dirigentes esportivos. Uma contribuição 
que consegui emprestar ao projeto foi a de que essa 
interdição à reeleição e ao tempo de mandato con-
te já a partir dos atuais mandatos, o que certamente 
provocará uma ampla renovação no quadro dirigente 
esportivo nacional.

Repito aqui o que disse em entrevista à revista 
Carta Capital sobre a importância deste projeto: as re-
centes manifestações populares nas ruas conseguiram 
mudar a pauta da política brasileira. E o Parlamento 
não poderia ficar indiferente a tudo isso. Projetos que 
estavam parados há anos, obstruídos por interesses 
minoritários, mas poderosos, acabaram por ganhar 
luz e força.

O projeto do senador Cássio Cunha Lima, de 
normatização dos processos eletivos em clubes e en-
tidades desportivas, vai ao encontro da necessidade 
de mais transparência ao funcionamento das entida-
des diretivas do esporte, evitando-se abusos relacio-
nados ao mau uso dos recursos dessas instituições 
que, embora privadas, também exercem suas funções 
com investimentos públicos, como, por exemplo, os de-
correntes das loterias esportivas, e mesmo recursos 
públicos diretos, como os esportes olímpicos.

A transparência hoje reclamada ao poder públi-
co, certamente deve se estender ao mundo privado, 

dos clubes e suas federações. Essa nos parece uma 
tendência irreversível. Urge a reestruturação da atual 
legislação do sistema esportivo nacional e a criação 
de um Plano Nacional de Esporte, com metas, estraté-
gias e objetivos claros. Tudo isso só será possível com 
transparência, profissionalismo na gestão esportiva e 
maior democracia, com a ampla participação de atle-
tas, técnicos, especialistas e da população em geral. E 
esse projeto contribui nessa direção. Esperamos que 
seja aprovado também na Câmara dos Deputados. Os 
interesses menores, confessados ou não, ficarão pelo 
caminho. Vejo com muito otimismo as mudanças que 
já estão vindo, como a eleição direta a presidente do 
Bahia. Muito obrigada!

Durante o discurso da Srª Lídice da Mata, o 
Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan 
Calheiros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Antes de começarmos a Ordem 
do Dia, concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Waldemir Moka. Concedo a palavra a V. Exª como 
orador inscrito.

A simplificação, geralmente, faz com que indi-
quemos que o orador fale pela ordem, porque se eco-
nomiza tempo, mas V. Exª tem a palavra como orador 
inscrito. Em seguida, começaremos a Ordem do Dia.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB 
– MS) – Sr. Presidente, não quero absolutamente atra-
palhar o início da Ordem do Dia. Estou inscrito, mas, 
se V. Exª preferir, não há nenhum inconveniente em 
esperar terminar a Ordem do Dia para voltar à tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Fique à vontade, Senador.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB 
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo 
este espaço para informar que na última sexta-feira, em 
Campo Grande, capital do meu querido Mato Grosso 
do Sul, recebemos o Conselho de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste, o Condel. A reunião teve a participação 
do Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra; 
do Governador André Puccinelli; dos três Senadores – 
Senador Ruben Figueiró, Senador Delcídio do Amaral 
–; dos Deputados Federais e Estaduais; dos prefeitos 
e vereadores, e do Superintendente da Sudeco, Mar-
celo Dourado.

Nos últimos anos, é fácil constatar como o desen-
volvimento tem chegado às Regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste, em especial ao meu Estado do Mato 
Grosso do Sul, apesar de todas as dificuldades rela-
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cionadas à infraestrutura. Devemos isso aos fundos 
constitucionais criados em 1989.

O Valor Econômico noticiou essa semana que 
esses fundos de desenvolvimento regionais liberaram, 
em 2012, aproximadamente R$22,1 bilhões, recursos 
que contemplaram todos os Municípios das Regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Ao designar parte da arrecadação tributária para 
essas regiões, o que se verificou, ao longo dos anos, foi 
o desenvolvimento econômico e social por intermédio 
de programas de financiamento aos setores produtivos, 
nos quais 3% do produto da arrecadação do Imposto 
sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza e do 
Imposto sobre Produtos Industrializados abastecem 
com recursos esses fundos, sendo 0,6% distribuídos 
para o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO.

No Centro-Oeste, foram aplicados, em 2012, 
segundo dados do Ministério da Integração, R$5,86 
bilhões em 62.711 operações. No meu Estado do 
Mato Grosso do Sul, esses recursos têm financiado 
as atividades de produtores rurais, sejam do Pronaf, 
sejam mini, pequenos, médios e grandes produtores, 
as firmas individuais, as pessoas jurídicas, os empre-
endedores individuais e as associações e cooperati-
vas de produção.

São beneficiadas as atividades nos setores agro-
pecuário, mineral, industrial, agroindustrial, turístico, 
de infraestrutura comercial e de serviços, e recebem 
tratamento preferencial os projetos de atividades pro-
dutivas de mini e pequenos produtores rurais e de mi-
cro e pequenas empresas; as atividades que utilizem 
intensivamente matérias-primas e mão de obra; e a pro-
dução de alimentos básicos para a população, levando 
em conta, sempre, a preservação do meio ambiente, 
além de incentivar a criação de novos centros, ativida-
des e polos de desenvolvimento que possam reduzir 
as diferenças econômicas e sociais entre as regiões.

É indiscutível a importância do FCO para o Mato 
Grosso do Sul, gerando empregos, riquezas e distri-
buição de renda. Entretanto, como apenas 23% do 
total arrecadado são direcionados ao meu Estado, o 
total liberado de aproximadamente R$1,35 bilhão não 
tem sido suficiente para promover o desenvolvimento 
à altura que o nosso Estado merece.

Sabe-se que os Estados da Região Centro-Oeste 
têm tido crescimento maior que a média nacional, o que 
obriga tanto o Poder Público quanto a iniciativa priva-
da a investirem mais em infraestrutura, como estrada, 
saúde, educação, segurança, bem como na oferta de 
produtos em quantidade e qualidade suficientes para 
atender à demanda da população.

A necessidade de novos recursos para suprir o 
pujante desenvolvimento da região Centro Oeste, cujo 

processo de industrialização, no caso de Mato Grosso 
do Sul, teve início no primeiro mandato do Governador 
André Puccinelli, foi o que nos motivou a trabalhar para 
a criação do Fundo de Desenvolvimento do Centro-
-Oeste (FDCO), que deve disponibilizar recursos da 
ordem de mais R$1,4 bilhão que seguramente promo-
verá mais desenvolvimento.

Aqui eu abro parênteses para dizer do trabalho 
especial da Senadora Lúcia Vânia na criação desse 
Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste. O Ministro 
da Integração, que lá esteve na sexta-feira, anunciou 
esse recurso, Senador Pedro Taques, de R$1,4 bilhão 
do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste. É claro 
que nós temos que trabalhar, os doze Senadores dos 
quatro Estados – Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Goiás e Distrito Federal –, no sentido de que esses 
recursos do Fundo de Desenvolvimento do Centro-
-Oeste sejam utilizados para estimular cada vez mais 
o setor produtivo desses quatro Estados.

Mais uma vez, quero dizer que a Região Centro-
-Oeste cresceu acima da média do PIB nacional. Esti-
mular a Região Centro-Oeste é exatamente estimular a 
região que mais tem crescido no nosso País. Portanto, 
não podem faltar recursos para que essas indústrias, 
sobretudo as chamadas agroindústrias, continuem in-
vestindo nessas regiões.

Concedo um aparte à Senadora Lúcia Vânia.
A Srª Lúcia Vânia (Bloco Minoria/PSDB – GO) – 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador Moka, 
quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento e dizer da 
nossa satisfação em vê-lo defendendo a nossa região, 
que, sem dúvida nenhuma, cresceu acima da média 
nacional. V. Exª, juntamente com os outros Senadores 
da Região Centro-Oeste, tem sido um batalhador no 
sentido de mostrar ao Governo Federal a importância 
desses investimentos para a nossa região. Já obtive-
mos alguns resultados positivos. Entendemos que, hoje, 
a região dispõe de um estoque de FCO da ordem de 
quase R$20 bilhões, que se encontram no Banco do 
Brasil. Temos argumentado que, se esse estoque esti-
vesse hoje num banco de desenvolvimento da região, 
poderíamos alavancar muitos mais recursos para in-
vestir na Região Centro-Oeste. No entanto, o Banco do 
Brasil tem se sensibilizado com a nossa argumentação 
e, neste ano, o Banco não apenas operou o FCO como 
também administrou esse recurso, possibilitando que o 
setor rural obtivesse, na região, mais de R$1,5 bilhão. 
Estamos trabalhando – e V. Exª tem acompanhado de 
perto por meio do seu assessor – numa emenda, que 
estamos colocando na Medida Provisória 619, para 
permitir que mais R$1,5 bilhão possa ser acrescido ao 
FCO para o setor empresarial. Tanto o Mato Grosso 
do Sul, Estado de V. Exª, como o meu Estado, Goiás, 
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dispõem hoje de nenhum recurso mais para o setor 
empresarial. Portanto, temos feito esse trabalho junta-
mente com todos os outros Senadores. Estivemos com 
o Ministro da Integração Regional, estivemos com o 
Ministro da Fazenda, que se sentiu sensibilizado com 
o nosso pleito, e estamos aguardando uma posição do 
Ministro da Fazenda para que possamos novamente 
voltar ao Ministério e reivindicar que seja acelerado 
esse recurso para o setor empresarial. Em relação ao 
FDCO, eu quero dizer da minha satisfação e agrade-
cer a V. Exª pela referência ao meu nome na implan-
tação da Sudeco e do Fundo de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste. Registro que, hoje, o Superintendente 
da Sudeco, Dr. Marcelo Dourado, recebeu o Superin-
tendente do DNIT do Estado de Goiás, do Estado do 
Mato Grosso do Sul e do Estado do Mato Grosso para 
que, juntos, possamos elaborar um plano de integra-
ção em relação às nossas rodovias, ferrovias e hidro-
vias. Portanto, quero mais uma vez cumprimentar V. 
Exª pelo discurso e dizer que estaremos juntos com o 
seu trabalho para que possamos fazer com que essa 
região seja vista pelo Brasil como uma região que ofe-
rece solução para os problemas nacionais.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB 
– MS) – Quero agradecer à Senadora Lúcia Vânia, Sr. 
Presidente, ao tempo em que concluo o pronuncia-
mento dizendo que são importantes esses recursos e 
também os recursos do BNDES, aplicados através dos 
programas administrados pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, ou mesmo pelo PSI. En-
tretanto, é importante que o Ministro da Fazenda via-
bilize os recursos necessários para os investimentos 
programados para o Estado do Mato Grosso do Sul e 
também para os demais Estados do Centro-Oeste, que 
necessitam do aporte de novos recursos prometidos 
anteriormente e ainda não disponibilizados.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Walter Pinheiro, 

pela ordem, Senador Benedito de Lira.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Go-

verno/PT – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, quero me dirigir a V. Exª– já o fiz no 
reservado e também hoje de manhã na Comissão de 
Assuntos Econômicos – para reafirmar, Senador Moka, 
o que creio ser o desejo, a vontade, eu diria, Senador 
Renan, dos 81 Senadores. V. Exª, inclusive, foi o res-
ponsável, quando assumiu a Presidência desta Casa, 
por acelerar o processo, ou melhor, dar continuidade 
ao processo de Pacto Federativo que nós tínhamos 
assumido no início desta Legislatura ainda sob a Pre-
sidência do Senador José Sarney.

Aprovamos a resolução do Senador Romero, 
que foi Relator do ICMS de importação. Aprovamos – 
inclusive V. Exª teve a oportunidade de ser uma das 
figuras centrais – a PEC do comércio eletrônico, que 
se encontra parada há mais de um ano na Câmara 
dos Deputados.

Discutimos com o Governo, e V. Exª estava na 
mesma reunião em que eu estava com o Ministro Gui-
do Mantega, que assumiu conosco o compromisso de 
dar continuidade a essa chamada reforma por etapas 
e enviar para cá um projeto que tratasse da dívida 
dos Estados – isso foi feito, o projeto se encontra na 
Câmara dos Deputados –, e que nós discutiríamos a 
Resolução aqui no Senado Federal para discutir, de 
uma vez por todas, a unificação ou o caminho para a 
unificação do ICMS no Brasil.

Ainda nesse mesmo diapasão, nós recebemos, 
Senador Sérgio, do Governo Federal, Senadora Lídice, 
a Medida Provisória 599, para a qual fui até designado 
Relator. E depois assistimos aqui a uma trama para a 
MP 599 morrer. A 599, Senador Renan, tratava de dois 
assuntos importantes: a compensação das perdas dos 
Estados e o Fundo de Desenvolvimento Econômico.

Precisamos voltar a esse debate, Senador Renan, 
e não é sob a ótica arrecadadora. A cabeça de Minis-
tro da Fazenda, a cabeça de Secretário de Fazenda 
é cabeça de arrecadação. Está certo, mas não temos 
que desenvolver e discutir isso, Senador Benedito de 
Lira, sob a ótica do desenvolvimento econômico e 
principalmente sob a ótica do caminho da salvação 
de Municípios e Estados que estão quebrados. Quem 
ainda não quebrou, a essa altura do campeonato, Se-
nador Mozarildo – V. Exª que é medico –, está já cheio 
de gesso, tentando fazer remendo. Portanto, acho que 
não dá mais, Senador Renan, para assistirmos aqui a 
essa coisa se arrastar.

A Comissão de Assuntos Econômicos votou essa 
matéria. Se temos discordância com o mérito, vamos 
voltar para a Comissão de Assuntos Econômicos ou 
vamos botar em Plenário e, aqui, vamos sair, como 
costumamos dizer lá na Bahia, Senador Benedito de 
Lira, vamos até sair na mão grande, mas vamos sair 
daqui com a resolução votada. Discutir com o Governo.

O Estado de V. Exª, por exemplo, Senador Renan, 
é um dos Estados mais comprometidos com a dívida, 
fruto de um taxa de juros escorchante, em uma incapa-
cidade de pagamento. Então, não há sentido mais adiar 
isso. A crise econômica, essa variação cambial, as difi-
culdades que estamos encontrando não há como não 
botar o dedo na ferida nessa questão da guerra fiscal. 
Não dá mais para cada Estado ficar negociando isso.

Eu quero lembrar aqui que o pior nessa conta 
são os Municípios porque se o Estado, por exemplo, 
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Senador Benedito de Lira, está nessa aflição, imagine 
a Palmeira dos Índios de V. Exª, imagine Chorrochó, 
na Bahia e por aí a fora. Portanto, precisamos botar o 
dedo nessa ferida, Senador Renan. E, aí, quero cha-
mar a atenção 

E quero lembrar aqui que, nessa conta, pior para 
os Municípios. Porque se o Estado, por exemplo, Se-
nador Benedito de Lira, está nessa aflição, imagine 
a Palmeira dos Índios de V. Exª; imagine Xorroxó na 
Bahia e por aí afora.

Portanto, precisamos botar o dedo nessa ferida, 
Senador Renan. E quero chamar a atenção de V. Exª, 
do Líder do Governo, para a parte dessa conversa, 
do compromisso assumido conosco. O Confaz já deu 
o passo significativo, já tomou posições em relação a 
convalidar.

Está na hora, Senador Eduardo Braga, de re-
tomarmos o tema dessa questão da guerra fiscal. 
Não é possível mais vivermos nesse choramingo nem 
tampouco vivermos aqui tratando essa matéria como 
se para ela não tivesse mais solução. Se deixarmos, 
Senador Renan, para 2014, esqueçam, porque nós 
só vamos tratar disso em 2015. E aí eu não sei mais 
se teremos as condições para soerguer Municípios 
e Estados que precisam ajustar as suas contas para 
promover investimentos e principalmente para atender 
a demanda social.

Portanto, faço esse apelo à Mesa, à direção desta 
Casa, à direção da Comissão de Assuntos Econômi-
cos e às lideranças partidárias. Este tema não pode 
sair da pauta; este tema tem que voltar à pauta, e nós 
temos que retomar o caminho do Pacto Federativo que 
nós interrompemos depois da votação da Resolução 
na Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB – 
PR) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro, eu 
concordo inteiramente com V. Exª. Amanhã nós va-
mos ter uma reunião dos Líderes partidários para 
que possamos, de uma vez por todas, conceber essa 
pauta, essa agenda para o segundo semestre, priori-
zando essas matérias levantadas por V. Exª, que são 
importantíssimas.

Senador Sérgio Souza; em seguida, Senadora 
Lídice da Mata, e começaremos a Ordem do Dia.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB – 

PR. Pela ordem. sem revisão do orador.) – Muito obri-
gado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, quero anunciar ao Plenário que 
hoje, pela manhã, eu entreguei o relatório da PEC 43, 
que é a PEC do voto secreto, e fiz questão de enca-

minhar uma cópia a cada um dos Srs. Senadores e 
Senadoras, para que haja tempo de, até amanhã, às 
10h, porque está pautado na Comissão de Assuntos 
Econômicos como o primeiro item, estudarem o rela-
tório que é no sentido de manter a posição que veio 
da Câmara, para que nós possamos, amanhã, fazer 
o debate por inteiro na Comissão de Constituição e 
Justiça e, se possível, ainda amanhã, aprovarmos 
esta proposta.

Em seguida, Sr. Presidente, há sobre a mesa um 
requerimento assinado por Líderes partidários que re-
quer a urgência do PLS 358, de 2013.

Eu requeiro a V. Exª que seja lido o requerimento 
para que possa constar da pauta de hoje e ser apre-
ciado ainda na data de hoje.

Era isso, Sr. Presidente, muito obrigado.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/

PSB – BA) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Não havendo objeção das Lide-
ranças, o requerimento proposto pelo Senador Sérgio 
Souza será lido, na forma do Regimento.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, é para solicitar que seja lido na Ordem do 
Dia de hoje o requerimento de solicitação de urgên-
cia para votação da regulamentação da profissão de 
vaqueiro.

O vaqueiro, na Bahia, já é patrimônio imaterial 
do Estado. Já existe no Conselho Nacional de Cultura 
também essa proposição.

A regulamentação do vaqueiro diz respeito ao 
reconhecimento nacional de um homem que dá identi-
dade a todo o Nordeste brasileiro, ao Estado de Minas 
Gerais, aos Pampas, a todo o povo brasileiro como o 
homem que marca a agropecuária do nosso País, com 
sua vestimenta de couro, para poder enfrentar a dureza 
do Sertão nordestino e de todos os sertões brasileiros.

Portanto, Sr. Presidente, é extremamente impor-
tante que nós possamos ler esse requerimento hoje, 
para que essa pauta possa ser mantida e, na próxima 
semana, possamos votar o projeto em si, na pauta que 
foi acordada antes pelos Líderes.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Se não houver objeção da Casa, 
e acredito que não haverá objeção, nós vamos fazer 
a leitura do requerimento para acertarmos, desde já, 
a data da votação dessa importante matéria, caracte-
rística da nossa região.

Farei isso, Senadora Lídice, com muita satisfação.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA) – Só...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Dentro da solicitação da Senadora, só quero 
incluir, porque ela não incluiu, os grandes vaqueiros 
marajoaras.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Neste caso, inclua também os grandio-
sos paraibanos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Os grandiosos paraibanos já 
estão incluídos.

REQUERIMENTOS

Nos termos do art. 336, inciso II, combinado 
com o art. 412, ambos do Regimento Interno 
do Senado Federal, nós requeremos para o 
PLS nº 358, que estabelece normas para elei-
ções de Parlamentares do Mercosul. Assinado 
pelas Lideranças partidárias;
Há outro que requer urgência, nos termos 
do art. 336, para o projeto de lei que dispõe 
sobre o exercício da atividade profissional de 
vaqueiros.

São os seguintes os requerimentos na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 1.045, DE 2013

Nos termos do art. 336, inciso II, c/c 412, ambos 
do Regimento Interno do Senado Federal, requere-
mos urgência para o PLS nº 358, de 2013, que “Es-
tabelece normas para as eleições de Parlamentares 
do MERCOSUL”.

Sala das Sessões,

REQUERIMENTO Nº 1.046, DE 2013

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 
inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, para 
o Projeto de Lei da Câmara nº 83, de 2011, que dispõe 
sobre o exercício da atividade profissional de vaqueiro.

Sala das Sessões, de de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Esses requerimentos serão 
votados após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Há, sobre a mesa, também o 
do Senador Jayme Campos.

Por meio do qual solicita, nos termos do art. 
43, II, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, licença dos trabalhos da Casa de 13 de 
setembro até 12 de janeiro de 2014.

É o seguinte o requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 1.047, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 43, inciso II, do 
Regimento Interno do Senado Federal, licença para 
afastar-me dos trabalhos da Casa, pelo prazo de 122 
(cento e vinte e dois) dias, a partir do dia 13 de se-
tembro do ano em curso, com a finalidade de tratar de 
interesses particulares.

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2013. – 
Senador Jayme Campos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Em votação o requerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
só para elogiar a iniciativa da Senadora Lídice.

Eu tive o privilégio de ser autor da lei que criou 
o Dia do Vaqueiro, ainda quando Deputado Federal.

Considero importante...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/

PT – BA. Fora do microfone.) – Ele queria ser vaqueiro.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-

no/PT – PI) – Eu gostaria muito de ter sido vaqueiro, 
mas nunca me deram oportunidade. (Risos.)

Era meu sonho. Todo índio, por natureza, é va-
queiro.

Quero aqui parabenizar a Senadora pela impor-
tância...

Há pouco tempo, aqui, nós reconhecemos a pro-
fissão do comerciário, coisa que era inimaginável não 
existir.

Também uma profissão tão antiga no Brasil, no 
meu Estado, pois a própria ocupação do Estado se deu 
pelo ciclo do gado; por isso, a valorização do vaqueiro.

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

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Eu queria comunicar à Casa também, Senador 

Vicentinho, que hoje nós recebemos, com muita honra, 
através da Senadora Vanessa Grazziotin, os represen-
tantes das casas lotéricas.

Os lotéricos, como todos sabem, precisam contar 
com mais segurança em suas atividades, com mais 
previsibilidade jurídica.

A Comissão de Assuntos Econômicos votou hoje 
o Projeto de Lei nº 40, de 2013, da Senadora Vanessa 
Grazziotin, e aprovou, por unanimidade, essa matéria, 
que é muito importante.

Por exemplo, um dos pontos da nova regulamen-
tação é, em comum acordo com todas as partes, o 
tempo de permissão fixado em vinte anos e renovável 
por igual período.

Hoje a atividade de quase 12 mil casas lotéricas 
é disciplinada apenas por portarias da Caixa Econô-
mica Federal.

O projeto trata desde a seleção dos permissio-
nários lotéricos por meio de licitação até o exercício 
da atividade propriamente dita.

Senador Mário Couto. (Pausa.)
Eu queria propor aos Líderes partidários que nós 

fizéssemos com relação à nossa Ordem do Dia o se-
guinte encaminhamento. Há duas medidas provisórias 
trancando a pauta. E a medida provisória que apenas 
hoje foi lida aqui pela Mesa do Senado Federal, a últi-

ma medida provisória aprovada pela Câmara dos De-
putados, é anterior à medida provisória que já estava 
trancando a pauta. Como ela foi lida, nós precisamos 
votar primeiro essa medida provisória, a que chega 
hoje, para, em seguida, votar a medida provisória que, 
anteriormente, trancava a pauta.

Eu queria propor aos Senadores o encaminha-
mento – e, hoje, eu já tive oportunidade de conver-
sar com alguns Líderes partidários – no sentido de 
nós votarmos hoje, por acordo, evidentemente, essas 
duas medidas provisórias e de combinarmos, Senador 
Cássio Cunha Lima, Senador Mário Couto, de votar 
amanhã, antecipando o próprio calendário, a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 18, que hoje terá a sua 
quinta sessão de votação, que é proposta de emenda 
à Constituição do Senador Jarbas Vasconcelos.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Senador Renan Calheiros.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto e, em 
seguida, o Senador Cássio Cunha Lima.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Sem revisão do orador.) – Ela não está nem no 
avulso, Senador. Nem avulso há. Vamos combinar para 
votar amanhã. Amanhã, votaria, porque não está nem 
no avulso. E aí é uma coisa que fere a rotina, que fere 
os direitos.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Sr. Presidente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Então, eu lhe dou a minha palavra de que, ama-
nhã, poderíamos votar. Fica combinado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu acho o encaminhamento 
proposto pelo Senador Mário Couto muito bom.

Eu queria apenas aproveitar a oportunidade, no 
momento em que nós preparamos a nossa pauta para 
hoje e para amanhã, para combinarmos a votação da 
chamada PEC da Música, que está na nossa Ordem 
do Dia. Há uma emenda que será, na oportunidade, 
discutida. Nós vamos fazer hoje a terceira sessão de 
discussão. Amanhã, faremos a quarta e...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – A PEC da Música, se V. Exª quiser votar hoje, 
votamos. A PEC da Música, se V. Exª quiser votar hoje, 
votamos! Altamente meritória.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Senador 
Mário Couto, mas vamos prepará-la, de modo a que 
nós possamos votar esta matéria amanhã, quando 
teremos a nossa pauta destrancada, em função da 
apreciação das medidas provisórias existentes hoje.

Senador Wellington Dias.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Eu quero só lembrar, Sr. Presidente. A PEC 
da música já tem um calendário especial, não tem?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Não, nós vamos ter hoje, com 
relação à PEC da música, a terceira sessão de discus-
são – aliás, a segunda. Como o propósito é prepará-la 
para uma imediata votação, com a aquiescência do 
Senador Eduardo Braga, que, inclusive, apresentou 
uma legítima emenda, a proposta que nós tínhamos 
feito era de avançarmos na discussão hoje, amanhã 
também, e podermos votar essa matéria amanhã.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, refor-
çando a colocação de V. Exª, desde a última discus-
são que tivemos aqui no plenário sobre a matéria, 
fizemos um esforço na busca da construção de um 
texto de emenda que pudesse viabilizar a votação da 
PEC da música e, assim, assegurar os incentivos à 
cultura nacional, aos artistas nacionais, aos nossos 
músicos brasileiros, compositores, cantores, enfim, 
à cultura nacional, e, ao mesmo tempo, fortalecer a 
indústria brasileira.

Creio que chegamos a um texto bastante acor-
dado entre os Srs. Senadores. O texto está apresen-
tado e, portanto, estaríamos aptos a fazer, no dia de 
amanhã, a terceira, a quarta e a quinta discussão da 
matéria, para que pudéssemos votá-la.

E faço um apelo para que possamos votar, diante 
do entendimento com a emenda apresentada, e pos-
samos, portanto, beneficiar tanto a cultura nacional, 
os artistas nacionais, e, ao mesmo tempo, preser-
var os empregos brasileiros na produção dos nossos 
componentes e mídias de suporte à PEC da música, 
Sr. Presidente.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a colabora-
ção do Senador Eduardo Braga, antes de darmos a 
palavra ao Senador Wellington Dias.

E, se não houver objeção da Casa – Senador 
Alvaro Dias, Senador Wellington, Senador Mário Cou-
to, Senador Cássio, demais Senadores –, nós vamos 
submeter, na forma sugerida pelo Senador Eduardo 
Braga, à apreciação dos senhores e das senhoras, 
esse calendário especial, para que possamos votar 
essa matéria amanhã.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM. Fora do microfone.) – Desde que haja acordo.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Eu quero aqui manifestar, Sr. Presidente, 
a posição...

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

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) –... favorável. Eu ia apresentar exatamente 
o calendário especial. Eu queria chamar a atenção, Sr. 
Presidente, para a PEC nº 18, pois temos interesse 
na sua apreciação.

Precisamos examinar como dar uma solução 
porque o texto da PEC 18, como está, é conflitante 
com o da PEC 43, do voto aberto. Por quê? Porque a 
PEC 18 diz que é a Mesa Diretora que, recebendo a 
comunicação, toma a decisão de acatar e decreta a 
cassação. A PEC nº 43, da forma como está, diz que 
é o Plenário também, que é o voto aberto para tudo. 
Vem, inclusive, abrindo para o Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a interven-
ção do Senador Wellington Dias, mas não são confli-
tantes porque elas serão apreciadas em momentos 
diferentes. O assunto...

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM) – Sr. Presidente.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Os assuntos não se conflitam 
porque um é criminal e o outro...

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

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM) – Se V. Exª...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – É o inciso VI, do art. 55. 

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM) – Se V. Exª me permite, na condição de Relator 
da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, foi 
apresentado um substitutivo, de autoria não apenas 
nossa, mas de vários outros Senadores que também 
contribuíram, que saneou e pacificou a matéria levan-
tada pelo Senador Wellington Dias. Creio que, portanto, 
quanto à PEC 18, Senador, foi saneado o problema na 
Comissão de Constituição e Justiça. Não há, portan-
to, conflito entre a PEC 18 e a PEC 43. Entendendo a 
Mesa e havendo acordo no plenário, ela estaria pron-
ta com esse substitutivo para ser votada no plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Sem dúvida. É dele exatamente 
que nós estamos tratando, Senador Eduardo Braga, 
pela prática de improbidade administrativa quando im-
posta a pena de perda de cargo ou da função pública.

Senador Alvaro Dias. 
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu creio que, 
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didaticamente, para ficar fácil o esclarecimento, nem 
todos os Parlamentares submetidos à cassação de 
mandato estarão condenados pelo Supremo Tribunal 
Federal. Então, realmente, há uma distinção entre uns 
e outros. A Proposta de Emenda Constitucional nº 18 
estabelece essa distinção. 

Mas eu gostaria, Sr. Presidente, de manifestar 
também o nosso apoio, a nossa concordância e o 
nosso aplauso pela solução encontrada, para que se 
vote a PEC da Música no dia de amanhã, e enaltecer 
o trabalho que o Deputado Otavio Leite vem empreen-
dendo a favor desta causa. Com esforço, com dedica-
ção e muita competência, tem sido um obstinado na 
defesa dessa PEC da Música, que, certamente, será 
aprovada no dia de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu vou colocar em votação a 
proposta de requerimento de calendário especial para 
a votação, amanhã, da PEC de Música (Proposta de 
Emenda à Constituição nº 123, de 2011).

E queria cumprimentar o Deputado Otavio Leite, 
a Deputada Jandira Feghali e todos os Senadores e 
Senadoras que trabalharam para que este momento 
pudesse acontecer, amanhã, na apreciação desta im-
portante Proposta de Emenda à Constituição.

Cumprimento também pelo trabalho o Senador 
Eunício Oliveira. Nós estávamos aguardando S. Exª, que 
chegou hoje ao Brasil, exatamente para combinarmos 
o calendário de apreciação dessa medida provisória.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-
no/PT – BA) – Medida não, é PEC.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu quero agradecer as honrosas 
presenças aqui, no Senado Federal, dos artistas que 
estão ali nos honrando com a presença na tribuna de 
honra: Fagner, Nando Reis, Nando Cordel, Rosemary, 
Sandra de Sá, Falcão, Carlos Andrade, Luciana Pe-
gorer, Paulo Rosas, Reco do Bandolim, Thomas Roth, 
Maestro Renio. É uma honra muito grande tê-los aqui, 
no Senado Federal.

Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-

no/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Senador Re-
nan, nós fizemos uma pactuação aqui com o Senador 
Eduardo Braga. Era uma pactuação – eu diria – ainda 
na sequência do que foi a conversa que nós fizemos 
com o Senador Eunício, quando S. Exª presidia a CCJ. 

Então, nós até trouxemos a PEC da Música para 
a virada do ano, acertamos que, na volta do recesso, 
nós teríamos esse encaminhamento. Como foi apresen-
tada uma emenda, o apelo que nós fazemos aqui ao 
próprio Senador Vital do Rêgo, porque esse processo 
estará amanhã de manhã na Comissão de Constituição 

e Justiça, é que nós apreciaríamos isso na Comissão 
de Constituição e Justiça, amanhã de manhã. Portanto, 
limparíamos todo e qualquer obstáculo para apreciação 
dessa matéria à tarde. Então, traríamos a matéria já 
na sessão de amanhã à tarde, para apreciarmos em 
definitivo aqui, no plenário do Senado. Esse o acordo 
que nós fizemos, de procedimento. Seria bom que V. 
Exª pudesse aqui… Acredito eu que nós poderíamos 
ganhar aqui o apoio das Lideranças partidárias, para 
que assim pudéssemos proceder.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira e Se-
nador Inácio Arruda.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há re-
almente um entendimento. Eu acabo de conversar com 
o Líder do Governo, Senador Eduardo Braga, e com 
outros Líderes – com o Líder Walter Pinheiro, com o 
Líder Wellington Dias e com o Senador Inácio Arruda, 
que é Líder do PCdoB –, para que a gente possa ama-
nhã debater e discutir a emenda, porque a emenda 
apresentada à Mesa é regimental, tem que voltar efe-
tivamente para a Comissão de Constituição e Justiça.

Mas, amanhã, às 10 horas, haverá reunião da 
Comissão de Constituição e Justiça, com o compro-
misso de apreciarmos essa emenda e trazermos para 
plenário amanhã – V. Exª tem demonstrado interesse 
também na sequência dessa matéria – e votaríamos 
essa matéria amanhã, quarta-feira, que é o dia de quó-
rum cheio, de quórum qualificado nesta Casa.

O PMDB concorda com este entendimento de fa-
zermos, amanhã, a discussão e aprovação da emenda 
na Comissão de Constituição e Justiça, com o compro-
misso de trazer esta matéria para votarmos amanhã, no 
final da tarde, na Ordem do Dia, quando V. Exª sentar 
nesta cadeira e abrir a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Faremos isso, exatamente como 
pede V. Exª, Senador Eunício Oliveira.

Senador Inácio Arruda.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 

– CE) – Agradeço a V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/

PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
primeiro gostaria de cumprimentar e abraçar todos os 
músicos, intérpretes, compositores que aqui estão, na 
figura do Fagner e do Falcão, que são nossos conter-
râneos lá do Ceará. Em nome desses dois, eu queria 
abraçar todos que estão participando dessa emprei-
tada, que já dura um bom tempo, Sr. Presidente. Não 
é um mês, nem dois. Nós já estamos nessa batalha 
há alguns anos.



61966 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013

A Deputada Jandira Feghali, que aqui está, fez 
um trabalho extraordinário na Câmara para conseguir 
êxito junto com seus colegas, Deputados de todos 
os Estados, para que pudéssemos chegar com esta 
emenda até o plenário do Senado.

Temos uma emenda, está dentro do que reza o 
Regimento da nossa Casa. Vamos concordar, embo-
ra tenhamos que fazer o registro de que tínhamos já 
acordado votar no dia de hoje. Mas acho que é do Re-
gimento, e nós vamos fazer essa concordância, que é 
boa para o conjunto dos Senadores e também, tenho 
certeza, de que será para o mundo da arte, especial-
mente da música, em nosso País.

Então, Sr. Presidente, eu queria fazer esse registro 
do esforço, do trabalho que foi desenvolvido aqui, na 
nossa Comissão de Constituição e Justiça, até chegar 
aqui ao plenário, e estabelecer esse grau de relações, 
quer dizer, o compromisso. Acho que é um compromisso 
importante. Vamos votar na Comissão de Constituição 
e Justiça pela manhã e, à tarde, votamos a matéria, já 
de forma definitiva, aqui no plenário do Senado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Faremos isso.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Acho que essa é a maneira mais cor-
reta, mais justa. E quero cumprimentar, uma vez mais, 

os nossos colegas músicos do Brasil inteiro, nas figuras 
do Falcão, do Fagner, que aqui estão, acompanhando 
uma caravana de músicos do nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Faremos isso.
Ordem do Dia. 
Antes, porém, eu quero submeter a proposta de 

calendário especial para apreciação da PEC da música.
É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 1.048, DE 2013

Senhor Presidente,
Requeremos calendário especial para a Proposta 

de Emenda à Constituição nº 123, de 2011 (nº 98/2007, 
na Câmara dos Deputados, tendo como primeiro sig-
natário o Deputado Otavio Leite), que acrescenta a 
alínea e ao inciso VI do art. 150 da Constituição Fede-
ral, instituindo imunidade tributária sobre os fonogra-
mas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil 
contendo obras musicais ou literomusicais de autores 
brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por ar-
tistas brasileiros bem como os suportes materiais ou 
arquivos digitais que os contenha, para que a matéria 
conste da Ordem do Dia de sessões a serem convo-
cadas para o dia _/_/ 2013, na forma que se segue:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Os Srs. Senadores que con-
cordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria está na pauta de amanhã.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – 

RN) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – 

RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gos-
taria de manifestar, em nome do meu Partido, posição 
favorável a esse calendário especial, que já não era 
sem tempo, até porque nós temos compromissos com 
a cultura, com a arte e com os artistas, que vêm aqui 
para fazer o seu legítimo lobby. Estão aqui Rosemary, 
querida amiga de tantos anos; estão aqui Fagner, meu 
amigo cearense e vizinho, e tantos outros artistas im-
portantes que vêm aqui fazer a defesa de um assunto 
que interessa ao Brasil e, particularmente, a eles. O 
meu Partido está solidário com a música e com eles 
e concorda com o calendário proposto.

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

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

ORDEM DO DIA
Proposta de Emenda à Constituição, Item nº 6, 

não havendo objeção da Casa.

Item nº 6:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 32, DE 2010

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição 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 Traba-
lho como órgão do Poder Judiciário, alterar 
os requisitos para o provimento dos cargos 
de Ministros daquele Tribunal e modificar-lhe 
a competência. 
O parecer é favorável, sob nº 1.846, de 2010, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Demóstenes Torres.

Discussão da proposta. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir a proposta, 
declaramos encerrada a discussão.

A votação será feita amanhã.
A matéria será incluída na Ordem do Dia. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Item 9, da pauta.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 18, DE 2013 

(Calendário Especial 
– Requerimento nº 953, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 18, de 2013, tendo como primeiro 
signatário o Senador Jarbas Vasconcelos, que 
altera o art. 55 da Constituição Federal para 
tornar automática a perda do mandato de par-
lamentar nas hipóteses de improbidade admi-
nistrativa ou de condenação por crime contra 
a Administração Pública. 
O parecer nº 920, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, do Relator: 
Senador Eduardo Braga é favorável, nos ter-
mos da Emenda nº 1-CCJ (do Substitutivo), 
que oferece.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a proposta, 

declaramos encerrada a discussão.
A matéria constará da pauta de amanhã para 

votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Item 10, da pauta.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 123, DE 2011 

(Em virtude da aprovação do Requerimento 
n° 870, de 2013, de adiamento da discussão)

Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição – 
PEC 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-
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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.

A matéria constou da pauta da sessão do dia 06 
de agosto passado quando teve sua discussão adiada 
para a presente data.

É a seguinte a emenda apresentada à matéria:

EMENDA Nº 2 – PLEN 
(à PEC nº 123, de 2011)

A ementa e o art. 1º da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 123, de 2011, passam a vigorar com 
a seguinte redação:

“Acrescenta a alínea e ao inciso VI do art. 150 
da Constituição Federal, instituindo imunidade 
a impostos incidentes sobre os fonogramas e 
videofonogramas musicais produzidos no Brasil 
contendo obras musicais ou literomusicais de 
autores brasileiros e/ou obras em geral inter-
pretadas por artistas brasileiros bem como os 
suportes materiais ou arquivos digitais que os 
contenham, e sobre espetáculos musicais e 
teatrais de autores brasileiros e interpretados 
por artistas brasileiros.”
“Art. 1º O inciso VI do art. 150 da Constituição 
Federal passa a vigorar acrescido da seguin-
te alínea e:
‘Art. 150.  .......................................................
 .......................................................................

VI –  ...............................................................
 .......................................................................
e) 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, salvo na 
etapa de replicação industrial de mídias óp-
ticas de leitura a laser, e sobre espetáculos 
musicais e teatrais de autores brasileiros e 
interpretados por artistas brasileiros.
 ............................................................. .’(NR)”

Justificação

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 
123, de 2011, busca instituir imunidade a impostos inci-
dentes sobre a produção musical nacional e sobre seu 
suporte material, razão pela qual vem sendo chamada 
de PEC da Música. Contudo, ela não contempla os es-
petáculos musicais, o que deve ser sanado.

Há, além disso, outras atividades culturais tão 
relevantes quanto a música, que não foram bene-
ficiadas pela proposição. Isso ocorre, por exemplo, 
com o teatro e os espetáculos musicais em geral. 
Em ambos os casos, temos formas importantes e 
consagradas de levar informação e divertimento à 
população.

Temos certeza que a instituição de imunidade a 
impostos incidentes sobre os espetáculos musicais e 
teatrais é medida essencial para democratizar ainda 
mais o acesso a essas manifestações culturais, razão 
pela qual apresentamos esta emenda, que comple-
menta de forma justa a PEC da Música.

Sala das Sessões, – Senador Eduardo Braga.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Discussão, em primeiro turno, 
quando poderão ser oferecidas emendas assinadas 
por um terço, no mínimo, da composição do Senado.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a matéria, de-

claramos encerrada a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima 

sessão deliberativa ordinária, amanhã, quando con-
cluiremos o calendário especial e apreciaremos essa 
matéria também na Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Agora nós vamos votar as au-
toridades.

Eu queria pedir aos Senadores que estão em 
outras dependências da Casa que, por favor, venham 
ao plenário. 

Nós vamos votar, em primeiro lugar, o nome do 
Embaixador Antonio José Vallim Guerreiro, para re-
presentar o Brasil junto à Rússia e ao Uzbequistão. E 
verificaremos o quórum da Casa, para, em seguida, 
nós votarmos a indicação da Presidente da República 
para a Procuradoria-Geral da República.

Portanto, mais uma vez, peço aos Senadores e 
às Senadoras que estão em outras dependências da 
Casa que venham ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 74, DE 2013 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Mensagem nº 74, de 2013 (nº 336/2013, na 
origem), pela qual a Senhora Presidente da 
República submete à apreciação do Senado 
a indicação do Sr. ANTONIO JOSÉ VALLIM 
GUERREIRO, Ministro de Primeira Classe 
da Carreira de Diplomata do Ministério das 
Relações Exteriores, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à Federação da 
Rússia e, cumulativamente, junto à República 
do Uzbequistão.

Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de 
Relações Exteriores, que teve como Relator o Se-
nador Jarbas Vasconcelos. (Parecer nº 992, de 
2013–CRE.)

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, 

declaramos encerrada a discussão e passamos à 
votação.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Eu gostaria também de reforçar o convite 
às Srªs e aos Srs. Senadores para que compareçam 
ao plenário.

Estamos votando autoridades. Neste instante, es-
tamos votando o nome do Embaixador para a Rússia.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador 
José Pimentel.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu quero trazer ao conhecimento do Se-
nado Federal e do Congresso Nacional uma decisão 
tomada no dia 9 de setembro pelo Sr. Presidente da 
Câmara dos Deputados, que traz regras novas para a 
tramitação das medidas provisórias.

Diz o Sr. Presidente, em decisão, aos Deputados 
e Deputadas da Câmara dos Deputados:

A tramitação da Medida Provisória nº 615, de 
2013, expôs, de forma flagrante, um desvirtu-
amento do processo legislativo, que vem se 
agravando nos últimos anos e que está a me-
recer uma reação adequada desta Presidên-
cia e da Câmara dos Deputados. Trata-se da 
desobediência clara e reiterada ao preceituado 
pela Lei Complementar nº 95, de 1998, que 
trata da elaboração das leis do Brasil, norma 
a ser cumprida pelos Três Poderes, a qual es-
tabelece no inciso II, do seu art. 7°, que [abre 
aspas] “a lei não conterá matéria estranha a 
seu objeto ou a este não vinculada por afini-
dade, pertinência ou conexão.”.
No mesmo sentido, o Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados determina, no §3°, do 
art. 100, que [abre aspas] “nenhuma proposição 
poderá conter matéria estranha ao enunciado 
objetivamente declarado na ementa, ou dele 
decorrente.” [fecha aspas]
Assim, é decisão do Presidente da Câmara dos 
Deputados que, doravante, com fundamento 
no art. 125 do Regimento Interno, devolverá 
à Comissão Mista a medida provisória, as 
emendas ou projeto de lei de conversão que 
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contrariem esses mandamentos legais, para 
as devidas adequações.
Do mesmo modo, não será aceita, por esta 
Presidência, medida provisória encaminhada 
faltando menos de quinze dias úteis para sua 
perda de eficácia, a partir da Medida Provi-
sória 618, de 2013, para que a Câmara dos 
Deputados tenha o mínimo de uma semana 
para sua apreciação.

Sem entrar no mérito, Sr. Presidente, da decisão 
tomada pelo Sr. Presidente da Câmara Federal, eu vol-
to a reafirmar, somando-me à posição de V. Exª, que 
a saída para superar o rito de tramitação da medida 
provisória é aprovar a proposta de emenda constitu-
cional, aprovada por unanimidade no Senado Federal 
e que está na Câmara Federal, aguardando decisão. 

Essa resolução, apresentada pela Câmara dos 
Deputados, obriga, Sr. Presidente, os líderes partidá-
rios da Câmara e do Senado, ao designar o relator, a 
chamarem a atenção do seu relator, pela decisão da 
Câmara Federal, para evitar a rejeição de uma medi-
da provisória em face de acréscimo de matérias que 
extrapolem a Lei Complementar nº 95. 

Quero registrar que aqui, neste Senado Fede-
ral, vários líderes já haviam chamado a atenção para 
essa matéria, ponderando o seu alcance e que essa 
matéria foi incorporada também, na sua ampla maio-
ria, à proposta de emenda constitucional, aprovada 
no Senado Federal por unanimidade, e se encontra 
na Câmara. 

Quero registrar ainda, Sr. Presidente, que é ne-
cessário que os relatores da matérias antecipem os 
seus votos, os seus pareceres, para dar tempo à Co-
missão Mista de assim proceder. 

Essa matéria da Medida Provisória 615 foi votada 
no dia 3 de setembro na Comissão Mista, no final da 
tarde, com uma série de erratas por parte do Sr. Re-
lator, que obrigou o próprio, no dia seguinte, no dia 4, 
a apresentar a redação final do seu parecer que havia 
sido aprovado no dia 3, encaminhado à Câmara Fede-
ral no mesmo dia 4, deixando claro que os servidores 
desta Casa. Sr. Presidente, em especial das comissões 
mistas que tratam da medida provisória, tratam com o 
maior zelo, com o maior cuidado, e cumprem os prazos 
regimentalmente.

Por isso, quero aqui, Sr. Presidente, repudiar 
o pronunciamento de um líder, na Câmara dos De-
putados, que atribuiu aos funcionários da Comissão 
Mista o retardo da chegada da matéria à Câmara 

dos Deputados. E faço isso em nome da lealdade, 
da sinceridade com que trabalham os servidores 
desta Casa e, particularmente, os membros da Co-
missão Mista. 

Volto a dizer, o Relator da matéria apresentou 
sua redação final no dia 4 pela manhã, e no mesmo 
dia 4, pela manhã ainda, a Comissão Mista, com 
apoio de V. Exª, encaminhou à Câmara dos Deputa-
dos o autógrafo do resultado da matéria, da Medida 
Provisória 615. 

E quero, Sr. Presidente, mais uma vez, pedir aos 
nossos Pares da Câmara dos Deputados, que apro-
vem a proposta de emenda constitucional que trata 
do rito das medidas provisórias para que superemos 
esses impasses que têm levado à rejeição ou à perda 
de validade de uma série de medidas provisórias por 
conta do decurso de prazo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-

noria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, eu ouvi com muita atenção e alegria, por con-
cordar inteiramente com o seu teor, a manifestação 
do Líder do Governo no Congresso, o Senador José 
Pimentel, quando S. Exª, ao manifestar-se numa ques-
tão de ordem, coloca-se no mesmo diapasão que tem 
sido utilizado pela liderança do PSDB há muito tempo.

Nós consideramos que a coexistência de mais 
de uma matéria numa mesma proposição legislativa 
fere a Constituição Federal, uma vez que contraria a 
chamada lei das leis, a Lei Complementar nº 92, que 
disciplina a elaboração legislativa. 

Mas é preciso, Sr. Presidente, e darei essa su-
gestão ao Líder do Governo, que, usando da sua in-
fluência, do justo prestígio de que desfruta junto ao 
Poder Executivo, que faça essa mesma recomenda-
ção à própria Presidente da República, uma vez que, 
frequentemente, saem já do forno, com vício de ori-
gem, medidas provisórias contendo a mesma mácula 
constitucional que, agora, recebe a condenação do 
Líder Pimentel.

A Medida Provisória nº 615, aliás, já saiu do forno 
do Governo tratando de temas sobre os quais é muito 
difícil estabelecer alguma conexão de sentido. Trata 
de subvenção econômica a produtores rurais; trata de 
competências do Banco Central a respeito de cartão 
de crédito; e trata de mais uma das mágicas contábeis 
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de que o Governo atual se tornou mestre, que é uma 
operação visando a monetizar recebíveis de Itaipu. Três 
temas absolutamente distintos numa mesma medida 
provisória. Não é de se estranhar depois que, na sua 
passagem pelo Congresso, mediante o mau exemplo 
dado pela Senhora Presidente da República, que a 
esses três temas tenham sido acrescentados mais 
trinta e um, durante a sua tramitação. Mas esse será 
assunto para discutirmos amanhã, se essa medida 
provisória vier a ser votada, uma vez que, examinando 
o calendário com que ela chega ao Congresso, tenho 
dúvidas sobre se ela se enquadra ou não na regra dos 
sete dias, anunciada por V. Exª e que recebeu sufrágio 
unânime dos Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Queria só lembrar à Casa – em 
função da intervenção feita pelo Senador Aloysio e pelo 
Senador José Pimentel – que, há 25 anos, o Congresso 
Nacional enfrente desgastes, atrofia legislativa, com 
medidas provisórias cujas premissas de urgência e re-
levância foram sendo banalizadas ao longo dos anos. 

Portanto, quero dizer que concordo com o Presi-
dente da Câmara dos Deputados, no sentido de que 
possamos apertar essa questão. Medida provisória 
não é coração de mãe, em que cabe tudo. Nós temos 
de seguir a Lei Complementar nº 95 e respeitar o co-
mando constitucional que permite a edição de medida 
provisória.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Parlamentar Mi-
noria/PSDB – PA) – Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Parlamentar Mi-
noria/PSDDB – PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, há um projeto do Senador Aécio Neves, com 
o parecer do Senador Sarney, em relação ao que V. 
Exª está abordando agora, as medidas provisórias. 
Era importante que se pudesse pautar esse projeto. 
Leia esse projeto e veja a importância dele. Assim, nós 
acabaríamos com o excesso. Assim, nós acabaríamos 
com o desgaste do Senado.

Eu tenho notado, ao longo do tempo, ao longo 
da sua administração, que V. Exª tem feito uma admi-
nistração bem superior à que havia quando cheguei 
ao Senado. Bem mais preocupado com a ética, com 
a moral, com a moralização do Senado. Eu acho que 
V. Exª poderia agora dar essa demonstração, e esta 
Casa, Presidente, tem que, com os Senadores, com 
V. Exª, mostrar moralidade à Nação brasileira, senão 

todos nós nos tornamos meros cidadãos que estamos 
aqui ganhando dinheiro da Pátria, sem que ninguém 
acredite em nós. Ninguém! Essa é a verdade de hoje.

Eu tenho visto que V. Exª tem se esforçado no 
sentido dessa moralização. Quero até parabenizá-lo 
por isso. Aquilo que é sincero eu falo, aquilo que eu 
vejo eu falo, eu não tenho medo absolutamente de 
nada. Eu tenho notado tanto V. Exª quanto a Câmara, 
e o que aconteceu na Câmara não foi culpa do Pre-
sidente, foi culpa dos Deputados aquele episódio da 
semana passada.

Vamos ver o voto aberto. O voto tem de ser aber-
to, Presidente. Nós temos de abrir os nossos votos, a 
sociedade espera por isso, ela quer isso. Se nós que-
remos moralizar, se V. Exª está demonstrando isso, 
esse esforço nesse sentido, vamos nessa direção que 
vai dar certo.

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

Queria dizer que concordo com o Senador Mário 
Couto, de que é preciso que nós tenhamos, com re-
lação às medidas provisórias, um rito claro, definitivo, 
que discipline não só o prazo de tramitação para as 
duas Casas do Congresso Nacional, mas também a 
excessiva complacência de conteúdos. É o que dis-
cutimos aqui.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Parlamentar Mi-
noria/PSDB – GO) – Senador Renan, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Cyro 
Miranda, pela ordem.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Parlamentar Mi-
noria/PSDB – GO. Pela ordem. Sem revisão do ora-
dor.) – Queria parabenizá-lo. Hoje é um dia em que eu, 
particularmente, fico extremamente contente com a 
atitude de V. Exª. V. Exª vai passar para a história nes-
ta Casa porque vai devolver a chance de debatermos 
realmente os problemas nacionais. Com essa atitude 
que V. Exª acaba de tomar, de não aceitar mais esses 
penduricalhos e ter o tempo necessário para discus-
são, traz de novo um ânimo muito grande para nós, 
parlamentares, que estávamos apenas carimbando.

Parabéns, Presidente! V. Exª tem todo o meu 
apoio.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Sena-
dor Cyro Miranda.

Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – SIM, 54; NÃO, 2 votos; 1 abs-
tenção.

Está, portanto, aprovado o nome do Embaixador 
Antonio José Vallim Guerreiro para representante do 
Brasil junto à Federação da Rússia.

Será feita a devida comunicação à Presidente 
da República.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD 
– AC) – Presidente, cheguei agora, mas eu queria que 
V. Exª constasse o meu voto a favor também.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifes-
tação de V. Exª. 

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD 
– AC) – Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Vamos fazer... Peço aos Srs. 
Senadores que venham ao plenário. Vamos proceder 
agora à votação do nome da indicação da Presidente 
para a Procuradoria Geral da República.

Consulto os Srs. Líderes se poderemos fazer a 
votação do nome do Procurador-Geral da República. 
(Pausa.)

Vamos fazer.

Item extrapauta:

PARECER Nº 953, DE 2013 
(Escolha de Autoridade) 

Discussão, em turno único, do Parecer nº 953, 
de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, que teve como Relator o Sena-
dor Eunício Oliveira, sobre a Mensagem n° 82, 
de 2013 (n° 352/2013, na origem), pela qual a 
Senhora Presidente da República submete à 
apreciação do Senado Federal a indicação do 
Sr. RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BAR-
ROS para exercer o cargo de Procurador-Geral 
da República.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, de-

claramos encerrada a discussão do parecer.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos ter-

mos do disposto no §1º do art. 128 da Constituição Fe-
deral, a matéria depende, para sua aprovação, do voto 
favorável da maioria absoluta da composição da Casa, 
devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já po-
dem votar.

(Procede-se à votação)

Peço aos Srs. Senadores que estão em outras 
dependências da Casa que venham ao plenário. Esta-

mos procedendo à votação da indicação da Presidenta 
da República para a Procuradoria Geral da República, 
a indicação do Sr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, 
para exercer o cargo de Procurador-Geral da República.

Lembro aos Srs. Líderes e aos Srs. Senadores 
que, para aprovação do indicado para a Procuradoria 
Geral da República, são necessários 41 votos. 

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, a votação é secreta, mas eu queria convi-
dar os Senadores do PMDB e do Bloco da Maioria que 
se encontram nas dependências do Senado Federal, 
nos seus gabinetes, em alguma comissão ou em al-
guma reunião que venham ao plenário. Nós estamos 
votando a escolha do Procurador-Geral da República. 

Portanto, convido os Senadores do PMDB e do 
Bloco da Maioria para que compareçam ao plenário 
do Senado Federal para essa importante votação, que 
precisa de 41 votos aqui no plenário.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino e Se-
nador Rodrigo Rollemberg.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – 
RN. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, uma palavra de consideração sobre o indicado. 

O Dr. Janot esteve na sabatina, na Comissão 
de Constituição e Justiça, numa longa explanação, 
e diferenciou-se de sabatinas anteriores pelo fato de 
tomar um compromisso que, para mim, ficou claro, o 
de oxigenar o órgão do ponto de vista da audiência à 
sociedade, ainda que esta sociedade seja representa-
da por autoridades ou pessoas comuns, cidadãos co-
muns. É uma espécie de secretaria institucional, uma 
ouvidoria da Procuradoria Geral da República, que 
ficaria encarregada de ouvir autoridades, ouvir pesso-
as, eventuais acusados, denunciados que tivessem a 
oportunidade de, até mesmo fora dos autos, dar a sua 
opinião, externar o seu ponto de vista, oportunidade 
de se defenderem e de abrirem, pelo diálogo, um pro-
cesso de investigação mais amplo, não hermético, se 
restringindo ao que estivesse escrito. Eu acho que essa 
é uma iniciativa positiva, que garante à instituição, à 
Procuradoria Geral da República, a absoluta isenção 
nas suas tomadas de posição. 

É compromisso do Dr. Janot instalar essa Secre-
taria com pessoal já disponível na Procuradoria Ge-
ral da República, sem criar nenhuma despesa nova e 
garantindo aquilo que eu reputo oxigenação ao órgão. 
É um órgão que presta grande serviço ao País, mas 
que, como qualquer órgão, não está livre de cometer 
injustiças ou praticar arbitrariedades. E em nome de 
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injustiças ou arbitrariedades que o órgão não pode pra-
ticar é que essa secretaria institucional está sinalizada 
pelo Dr. Janot como um fato que vai acontecer sob a 
sua gestão, como forma de proteger a instituição, dar 
longevidade à credibilidade da instituição.

Eu fui um dos que disse: a Procuradoria Geral da 
República precisa ser um órgão completamente acre-
ditado. Não pode haver senões com relação à obriga-
ção que tem a Procuradoria de ser o instrumento de 
defesa do interesse do cidadão, da sociedade. Agora, 
nunca em troca da prática do arbítrio ou do excesso. 
A prática do arbítrio ou do excesso pode retirar a cre-
dibilidade da instituição.

E fui mais longe: eu disse a ele que a PEC que 
tramitava no Congresso Nacional – e que provocou um 
grande ruído na sua apreciação pelo fato de, supos-
tamente, se pretender restringir os poderes da Procu-
radoria Geral da República – devia-se a esses fatos. 
Não são fatos que determinam perda de poder para 
uma instituição que existe para servir à sociedade, 
mas estava ocorrendo o ruído em função das suspei-
tas de que se estivesse garantindo, pela PEC nº 37, à 
Procuradoria poderes imperiais.

Por essa razão, acho que a indicação do Dr. Ja-
not, que reputo uma indicação positiva, traz um algo 
mais: traz o compromisso da criação desse órgão, que 
é uma espécie de ouvidoria da sociedade no sentido 
de garantir longevidade à credibilidade da Procurado-
ria Geral da República.

É com essa manifestação que digo a V. Exª e à 
Casa que o meu voto será positivo à indicação.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Apoio Governo/PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rol-
lemberg; em seguida, Senador Pedro Taques.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF. Pela ordem. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, a população brasileira recen-
temente deu demonstrações do apreço que tem à 
instituição Ministério Público, ao se mobilizar contra a 
aprovação da PEC 37, que buscava reduzir os poderes 
do Ministério Público.

Nós tivemos, na Comissão de Constituição e 
Justiça, uma grande audiência, onde todos os parti-
dos puderam inquirir, puderam sabatinar o indicado, 
Dr. Rodrigo Janot, Procurador Rodrigo Janot, que foi o 
mais votado entre os membros do Ministério Público.

Ele demonstrou, na ocasião, além de grande co-
nhecimento jurídico, ser uma pessoa equilibrada, uma 
pessoa muito firme nas suas convicções e que vem 

apostando no diálogo entre as instituições, sem que 
nenhuma abra mão de um milímetro sequer das suas 
atribuições, das suas prerrogativas, mas defendendo 
um ambiente de diálogo.

Todos aqui sabem e eu tenho defendido a minha 
posição clara a favor do voto aberto, amplo, geral e ir-
restrito, e nós teremos a oportunidade de discutir esse 
tema amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça.

Eu espero que essa seja a última oportunidade para 
que apreciemos uma matéria ainda com o voto secreto, 
mas quero manifestar a nossa satisfação, a nossa alegria 
com a indicação do Dr. Rodrigo Janot, por entender que 
reúne todas as condições para estar à altura da institui-
ção Procuradoria Geral da República, Ministério Público 
Federal, tão respeitada pela população brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/

PDT – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, a sabatina do Dr. Rodrigo Janot mostrou que 
ele preenche os requisitos elencados na Constituição da 
República, e ele ali garantiu a independência do Ministério 
Público e a necessidade de interlocução com os poderes 
constituídos para que o Ministério Público possa superar 
o que se denomina de “MPcentrismo”, Sr. Presidente.

O Ministério Público deve, sim, ter essa interlo-
cução com o Poder Legislativo, sem qualquer ofensa à 
sua independência, à sua unidade e à indivisibilidade, 
que são princípios gravados na Constituição.

O Dr. Rodrigo Janot tem uma experiência institu-
cional muito forte, experiência associativa, e exerceu os 
cargos mais importantes dentro do Ministério Público 
Federal. Além disso, ele foi o mais votado dentro da 
lista feita pela Associação Nacional de Procuradores da 
República, junto com duas Procuradoras da República, 
Drª Ela Volkmer de Castilho e Drª Deborah Duprat, o 
que mostra, na assunção dele, em sendo aprovado – e 
tenho certeza de que será aprovado pelo Plenário do 
Senado –, que a Presidente da República garantiu à 
democracia o mais votado dentro dessa lista, apesar de 
isso não estar previsto na Constituição da República.

O Dr. Rodrigo exercerá, tenho certeza, a inde-
pendência com prudência dentro do Ministério Público, 
essa instituição de suma importância para a socieda-
de brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro. Em 
seguida, Senador Randolfe e Senador Eduardo Lopes.

Com a palavra V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/

PT – BA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. 
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Presidente, quero aqui também em nome da Bancada 
do Partido dos Trabalhadores e, com certeza, com aval 
do nosso Líder Wellington Dias, dizer que não só do 
processo, mas também da importância como isso tem 
se estabelecido a partir da estrutura do Ministério Pú-
blico com a escolha dos seus membros para comanda-
rem ali uma importante pasta, a Procuradoria Geral da 
República. Portanto, creio que a categoria tinha muito 
mais elementos do que nós Senadores. 

Por isso, Senador Pedro Taques, acredito que a 
aprovação nossa aqui é secundária, apesar de ser ne-
cessária e decisiva, mas ela é uma confirmação do que 
a estrutura do Ministério Público assim decidiu. Então, 
não vejo de forma diferente que não o Senado confir-
mar essa condução porque não só é o desejo daque-
la parcela expressiva do Ministério Público – ele foi o 
mais votado –, como também é a continuidade de um 
processo expressivo no que diz respeito ao trabalho 
prestado pelo Ministério Público neste País na condu-
ção, principalmente na defesa e no zelo, das questões 
públicas. Portanto, creio que o Procurador Rodrigo Janot 
Monteiro de Barros terá inclusive uma tarefa que está à 
altura daqueles que para o Ministério Público foram: de 
conduzir, de forma cada vez mais à luz da nossa Consti-
tuição, todos esses processos pensando na Nação e se 
estabelecendo inclusive como alguém que vai defender 
o interesse do cidadão brasileiro, da Nação brasileira. 

Cumprimos aqui a nossa obrigação em confirmar 
a passagem do Procurador Rodrigo Janot para a con-
dução da Procuradoria Geral da República. Portanto, 
expresso isso em meu nome, mas principalmente em 
nome dos Senadores e Senadoras da Bancada do 
Partido dos Trabalhadores desta Casa.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Me inscreva, Sr. Presidente.

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Sr. Presidente, me inscreva.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Darei a palavra a V. Exª logo 
após o Senador Gim Argello.

Com a palavra V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 

Governo/PSOL – AP. Para encaminhar. Sem revisão 
do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.

Em primeiro lugar, destacar uma tradição repu-
blicana que tem sido seguida. O nome do Dr. Rodrigo 
Janot foi o primeiro indicado de uma lista tríplice den-
tre os Procuradores da República, sugerida e indicada 
pela Associação Nacional de Procuradores da Repú-
blica. Tem sido assim nos últimos dez anos e é bom 
que continue sendo assim. É bom que isso passe a ser 

uma tradição republicana dentre os procuradores da 
República na eleição entre eles feita para a lista trípli-
ce sugerida à Presidente da República escolher – ou 
o presidente no futuro, que seja, ou seja quem for o 
presidente –, que o Estado brasileiro adote como nor-
ma isto: escolher sempre o primeiro da lista. 

Isso tem que ser uma tradição republicana por 
compreendermos o que deve vir a ser e o que é o Mi-
nistério Público. O Ministério Público foi alçado a uma 
instituição fundamental a partir da Constituição de 1988. 

O Ministério Público, essa instituição que no pas-
sado, na sua origem, era tida como olhos e ouvidos 
do Rei no Estado absolutista, no Estado democrático 
de direito assume a concepção de ser olhos e ouvidos 
da sociedade. Não foi sempre assim, Presidente, em 
nosso ordenamento jurídico. Passou a ser assim em 
1988, com a nossa Constituição. 

É importante que isso seja registrado, Presidente, 
porque foi a Constituição 1988 que alçou ao Ministério 
Público o papel de olhos e ouvidos da sociedade, que 
alçou ao Ministério Público o papel de instituição de-
fensora da sociedade brasileira. E foi por compreender 
isso, Sr. Presidente, que neste ano o povo brasileiro foi 
às ruas defender o Ministério Público quando estava sob 
ameaça, quando pairava sobre ele, aqui no Congresso 
Nacional, a possibilidade de ser votada uma Propos-
ta de Emenda à Constituição de nº 37, que na prática 
cassava as suas prerrogativas e as suas atribuições 

O Dr. Rodrigo Janot esteve aqui no Senado Fe-
deral, dialogou conosco, com todos os Senadores, de-
monstrou para os Senadores aqui a sua disposição de 
compreender, de estabelecer a dimensão do Ministério 
Público como o Poder da República, de estabelecer o 
diálogo com os demais Poderes da República e com os 
membros dos demais Poderes da República, mas de 
fazer isso também com a altivez da independência que 
tem que ter o Ministério Público e com a altivez que tem 
que ter o Procurador-Geral da República, indispensável 
em uma democracia, indispensável em um Estado de 
direito, para fazê-lo funcionar e para ser, não como era 
no Estado absolutista, os olhos e ouvidos do rei ou os 
olhos e ouvidos da corte, mas, sim, nesse Estado de-
mocrático de direito, os olhos e ouvidos da sociedade.

É este o papel e dimensão da constituição do 
Ministério Público, e tenho certeza de que neste papel 
o Dr. Rodrigo Janot tem demonstrado que vai estar à 
altura como têm estado os últimos Procuradores-Ge-
rais da República.

Portanto, não há dúvida de que nós do PSOL 
encaminhamos nossa manifestação favorável ao Dr. 
Rodrigo Janot, pelo seu currículo, por suas manifes-
tações, notadamente por sua posição reconhecida em 
defesa dos direitos humanos, fundamental para a Pro-
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curadoria Geral da República, e notadamente pelo seu 
desempenho na Comissão de Constituição e Justiça 
e pelo papel que com certeza virá a cumprir à frente 
da Procuradoria Geral da República.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Sr. Presidente. Pelo PMDB, Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Sr. Presidente.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Presidente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente, dando continuidade 
ao debate.

O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – 
Presidente querido.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes e, em 
seguida, Senador Gim, Senador Eunício, Senador Má-
rio Couto, Senador Inácio e Senadora Lídice da Mata.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero que fique 
consignado meu voto na outra votação, uma vez que 
eu não estava presente, que fique consignado o meu 
voto na indicação do Embaixador da Rússia.

Com respeito ao voto para o Sr. Rodrigo Janot para 
a Procurador-Geral da República, quero aqui também 
endossar o que já foi dito pelos que me antecederam. 

O Dr. Rodrigo esteve conosco no almoço do nosso 
bloco, junto com nossos Senadores, junto com nosso 
Líder, Gim Argello, e lá nós pudemos conversar à von-
tade, num clima bom para as instituições, e ouvir do Dr. 
Rodrigo as suas propostas, as suas ideias, o seu trabalho. 

Ficamos satisfeitos em ouvi-lo, principalmente no 
que diz respeito a essa abertura para o diálogo, para 
ouvir naquilo que disse ser uma criação, praticamente 
uma ouvidoria do Ministério Público, para que possamos 
conversar. Isso é muito importante para os Poderes. 

Estamos agora nesta votação e creio que o Dr. 
Rodrigo Janot, por todos seus méritos, será aprovado 
como novo Procurador-Geral da República do Brasil.

Que fique consignado o meu voto na apuração 
anterior.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Gim Argello.

O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, 
Sr. Presidente. 

Da mesma forma que o Senador Eduardo Lopes, 
eu queria justificar meu voto na votação passada e pedir 

que ele seja consignado em ata, dizendo que se esti-
vesse aqui votaria a favor da indicação do embaixador.

Neste caso quero orientar todos os do Senadores 
nosso Bloco União e Força (PTB, PR, PSC, PRB e os 
dos demais partidos que estão chegando).

Nós tivemos um almoço com o novo Procurador, 
e ele mostrou toda a competência que já havia de-
monstrado na sabatina, quando ouvimos o voto muito 
bem preparado pelo Senador Eunício Oliveira, que, 
realmente, acresceu muito no seu relatório. 

Com todas essas demonstrações, a nossa orien-
tação é pelo voto “sim”, porque, realmente, é uma pes-
soa preparada, ilibada, qualificada para ocupar tão 
relevante cargo da República.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 

– CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu já tinha, em nome do PMDB, me ma-
nifestado antes no sentido de convidar os Senadores 
do PMDB e os do Bloco da Maioria para virem aqui ao 
plenário votar no nome do Dr. Rodrigo Janot.

Eu quero agradecer a V. Exª, Sr. Presidente, a con-
sideração, o respeito, que teve com este Líder e com este 
Relator, deixando essa matéria para ser votada no dia 
de hoje. Não tenho dúvida de que vamos ter uma vota-
ção muito importante, numericamente falando, porque 
o Dr. Rodrigo Janot deu demonstrações de capacidade, 
de correção, na análise que fiz para ser o seu Relator.

Sr. Presidente, na sabatina, ele mostrou que ha-
verá um grande entendimento entre os Poderes, uma 
nova mensagem entre os Poderes da República.

Portanto, o nosso encaminhamento é favorável. 
Mesmo sabendo que essa é uma votação secreta – 
meu voto já foi aberto na Comissão de Constituição 
e Justiça, como Relator –, eu quero abrir aqui o meu 
voto em função de ter sido e já ter encaminhado favo-
ravelmente, como Relator, o voto ao Dr. Rodrigo Janot, 
que, com certeza, fará o grande entendimento entre 
os três Poderes da República

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Se-
nador Presidente Renan Calheiros, aos meus 27 anos 
de mandatos consecutivos, há horas em que eu não 
entendo, meu nobre Deputado Federal, representante 
de Itaituba. Há horas em que eu não entendo, Senador 
Eduardo, coisas como, por exemplo, tirar o poder de in-
vestigação do Ministério Público. Não dá para entender 
isso. Há horas em que eu penso que eu entrei ontem 
e estou vendo coisas absurdas. Eu testemunhei aqui, 
neste plenário, não aprovarem a indicação de mem-
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bros do Ministério Público. Não sei por que razão se 
fez isso nesta Casa.

O Ministério Público é fundamental para a Pá-
tria, é fundamental para a Nação. É como se fosse um 
órgão vital para a Nação. É como se fosse o coração 
desta Nação. É o poder que investiga. É o poder que 
denuncia. Nós não podemos mais conviver, a Pátria 
não pode mais conviver sem o Ministério Público Fe-
deral. E me permita dizer que aqueles que tentaram 
tirar o poder de investigação do Ministério Público, ao 
meu modo de falar sempre, são pessoas que não me-
recem credibilidade. Malditos sejam!

Eu quero aqui, Presidente, desejar, sinceramen-
te, ao novo Procurador-Geral da República, o Sr. Ro-
drigo Janot, uma gestão em que ele possa mostrar à 
Nação brasileira o que representa o Ministério Público 
e a sua importância para o nosso tão querido Brasil. 
Que o novo Procurador tenha um relacionamento mais 
amplo. Que tenha aquilo que o Papa deixou a nós bra-
sileiros, repetindo várias, várias e várias vezes – e que 
a Presidenta da República não consegue entender e 
não consegue fazer –: diálogo, diálogo e diálogo! É 
isso que o novo Procurador-Geral da República, na 
sua gestão, tem de implantar. 

Muito obrigado, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senadora Lídice da Mata, Se-
nador Blairo Maggi e Senador Suplicy.

Com a palavra V. Exª.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/

PSB – BA. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, o meu partido também já encaminhou 
esta votação, através do nosso Líder, Rodrigo Rollem-
berg. Mas eu não gostaria de deixar de registrar também 
o nosso apoio, o nosso voto consciente e entusiasmado 
na pessoa do Dr. Rodrigo Janot como Procurador-Geral 
da República, que tenho o convencimento de que inau-
gurará um tempo novo de diálogo e de compreensão 
das necessidades da sociedade moderna brasileira que 
vai às ruas, que reivindica e que se afirma democrática.

E é nesse sentido, Sr. Presidente, que não posso 
deixar – já fiz esse protesto dezenas de vezes – de dizer 
que é muito importante essa votação histórica que se 
dá aqui hoje e que muda a face das votações – assim 
espero – ocorridas antes, particularmente as últimas 
que causaram constrangimento à Bancada da Bahia e 
à Bancada de Pernambuco, envolvendo membros do 
Ministério Público, destacadamente o caso iniciado do 
Procurador Vladimir Aras.

Reafirmando os nossos protestos por aqueles 
acontecimentos, quero registrar a nossa confiança de 
que esta votação hoje seja uma afirmação de cresci-
mento político e de maturidade do Senado Federal, 

numa votação extremamente importante, que é a elei-
ção do novo Procurador-Geral da República.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR 

– MT. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu quero, em nome do PR, encaminhar 
também a votação de forma favorável.

Nós tivemos oportunidade de estar com o Dr. Ro-
drigo Janot num almoço com membros do Bloco União 
e Força, em que ouvimos, antes da sabatina, as suas 
propostas, com as quais concordamos plenamente, e a 
forma como irá, com certeza, conduzir a Procuradoria-
-Geral da República, inclusive trazendo outros procura-
dores para que possam ajudá-lo no dia a dia e acelerar 
todos os processos que lá são abertos e para os quais, 
há muito, a sociedade tem esperado uma resposta.

Diferente de alguns colegas que já se manifesta-
ram aqui, por exemplo, sobre a questão do voto secreto 
ou voto aberto para esse tipo de votação, eu gostaria 
de dizer que sou favorável ao voto aberto para cassa-
ção de mandatos. Mas gostaria de continuar votando 
desta forma, de forma secreta, para a escolha de au-
toridades e para os vetos presidenciais porque eles 
dão proteção, muitas vezes, ao próprio indicado e, em 
outras vezes, a quem está votando.

Portanto, Sr. Presidente, era esse o registro que 
gostaria de fazer sobre a pessoa do Dr. Rodrigo Janot, 
que, tenho certeza absoluta, fará um grande trabalho 
na Procuradoria-Geral da República.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda. Em 
seguida, o Senador Suplicy.

Vamos encerrar a votação e apurar o resultado.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/

PCdoB – CE. Para encaminhar. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero 
fazer um registro que considero muito importante nesta 
última década: o procedimento do Governo.

O Presidente Lula e, em seguida, a Presidente 
Dilma, ao definirem o indicado para dirigir um impor-
tante cargo da República, que é o de Procurador-Geral 
da República, examinaram a ideia – que considero 
corretíssima – de que o indicado é aquele escolhido 
pelos próprios procuradores porque assim está defini-
do pela legislação. Forma-se um trio, que vai para as 
mãos do Presidente, e cabe ao Presidente escolher 
o indicado. Pode escolher o terceiro, o segundo. Mas 
uma situação positiva, importante, é que Lula e Dilma 
resolveram que o primeiro colocado é o mais respalda-
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do pelo seu colegiado. Enquanto for assim a escolha, 
tenho certeza de que o procedimento mais ajustado 
é o de que o primeiro da lista seja o indicado para ser 
sabatinado pelo Senado.

O Procurador Janot, na sua sabatina, registrou 
o apreço pelas instituições, o que também considero 
muito importante. Nas instituições que buscam conso-
lidar, no Brasil, a democracia, com a participação dos 
partidos e da sociedade – porque também assim reza a 
Constituição brasileira –, o poder é exercido através do 
mandato dos dirigentes escolhidos pelo voto e que vêm 
dos partidos – presidente da república, deputados, sena-
dores, deputados estaduais, vereadores, prefeitos – ou 
diretamente pela articulação política do povo através de 
instituições do movimento social, do movimento popular.

Acho que esta é uma definição também impor-
tante do procurador: o respeito às instituições, entre 
elas o Congresso Nacional, o Poder Judiciário, o Po-
der Executivo e o Ministério Público, como um agente, 
também, institucional e de natureza política, que tem 
a responsabilidade de fazer valer a Constituição bra-
sileira, fazer valer a lei.

E o Ministério Público está cada vez mais cons-
ciente do seu papel. Eu mesmo, na sabatina, fiz re-
ferência ao que ocorre – normalmente ou fugindo à 
regra – com alguns membros do Ministério Público 
que espetacularizam a sua ação. E, ao mesmo tempo, 
ressaltei a ação importantíssima de procuradores que, 
ligados ao movimento social, ligados ao movimento 
popular e ao sentimento de cidadania do nosso País, 
têm buscado dar solução a causas importantíssimas.

Fiz referência ao recente episódio de despejo de 
880 famílias do Município de Caucaia, no Estado do Ce-
ará, em que nos valemos da Procuradoria dos Direitos 
do Cidadão. O Dr. Aurélio Rios comandou, organizou e 
conduziu com tranquilidade, sem querer jamais apare-
cer ou dizer: “Fui eu. Faça minha foto, bote na rede de 
divulgação mais importante de televisão.” Não. Eu quero 
a solução do problema social, do problema popular, que 
eu acho que é um papel importante do Ministério Público.

Por isso, nós temos confiança de que o Sr. Rodrigo 
Janot Monteiro de Barros poderá cumprir um grande 
papel, fazendo com que o Ministério Público ajude no 
cumprimento dos deveres que a Constituição manda 
a todos os brasileiros.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/

PSDB – PB) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Suplicy. Em seguida, 
Senador Cássio Cunha Lima.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP. Para encaminhar. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, gostaria também de expressar 
abertamente o meu voto favorável ao Sr. Rodrigo Ja-
not Monteiro de Barros e cumprimentar a Presidenta 
Dilma por ter escolhido aquele que foi o mais votado 
entre todos os representantes do Ministério Público. E 
queria dizer quão feliz ele foi na arguição na Comissão 
de Constituição e Justiça e que, portanto, merece toda 
a nossa confiança e apoio.

Muito obrigado.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/

PSDB – PB) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/

PSDB – PB. Sem revisão do orador.) – Apenas para 
solicitar dessa Presidência a abertura do painel. O 
quórum já não se modifica há algum tempo; estamos 
com a presença de 63 Senadores. É um quórum re-
lativamente baixo para a escolha de um procurador-
-geral da República pelos episódios recentes que já 
assistimos no plenário do Senado.

Mas, diante de todas as manifestações de apoio, 
às quais somo, de forma breve, rápida e objetiva, a 
minha palavra, acredito que V. Exª já tem condições 
de abrir o painel para apurar o resultado da votação.

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

Eu queria dizer que, do ponto de vista do quórum, 
há absoluta segurança com relação à apreciação do 
nome do Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Essa 
é a segunda lista que ele integra, por decisão do Mi-
nistério Público, por eleição direta. Deixou a melhor 
impressão com quem conversou nesta Casa, e nós 
confiamos na condução efetiva do Ministério Público 
pelo Dr. Rodrigo Janot, que é uma pessoa que de-
monstra capacidade, competência, correção, isenção, 
probidade e que, sem dúvida nenhuma, vai conduzir 
muito bem o Ministério Público.

Eu vou encerrar a votação e proclamar o resultado.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – 

MT) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu quero registrar 
meu voto “sim” na votação para o Embaixador da Rússia, 
em que eu não estava presente, e registrar o voto “sim” 
também para o nosso novo Procurador da República.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifes-
tação, aliás, as manifestações de V. Exª.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – SIM, 60; NÃO, 4 votos.

Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovado, com 60 votos, o nome 

do Sr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, para a Pro-
curadoria Geral da República.

Será feita a comunicação à Presidente da Re-
pública.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:

MENSAGEM N° 75, DE 2013 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Mensagem nº 75, de 2013 (n° 337/2013, na 
origem), pela qual a Senhora Presidente da 
República submete à apreciação do Senado a 
indicação do Sr. MARCOS BEZERRA ABBOTT 
GALVÃO, Ministro de Primeira Classe da Car-
reira de Diplomata do Ministério das Relações 
Exteriores, para exercer o cargo de Delegado 
do Brasil junto à Organização Mundial do Co-
mércio e a outras Organizações Econômicas 
com sede em Genebra. 

O parecer do Senador Cristovam Buarque está em 
discussão. (Parecer nº 993, de 2013–CRE). (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir o parecer, de-
claramos encerrada a discussão.

As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação)
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/

PR – MT) – Pela ordem, Presidente.
Presidente Renan.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) –Senador Blairo Maggi.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/

PR – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Vou 
aproveitar que estamos em votação e farei aqui a 
leitura de um expediente, saudando a Associação 
dos Magistrados Brasileiros (AMB), na pessoa do 
seu Presidente, o Desembargador Henrique Nelson 
Calandra, e seus diretores, pelos 64 anos de funda-
ção da entidade.

Neste dia, parabenizo também cada magistrado 
pelo esforço e trabalho realizado com o objetivo de 
fortalecer um dos pilares da nossa democracia, que é 
o Poder Judiciário.

Quero aqui elogiar o trabalho dessa Associação 
que se preocupa com a atuação de todos os seus 
membros que trabalham por uma Nação justa, em que, 
acima de tudo, seja preservada a democracia.

Srªs e Srs. Senadores, não se constrói um país 
desenvolvido e soberano sem um Judiciário forte e 
independente!

Buscando a defesa dos direitos e garantias dos 
magistrados e o fortalecimento do Poder Judiciário, 
a Associação dos Magistrados brasileiros vem de-
sempenhando, ao longo dos últimos anos, inúmeros 
trabalhos, debates e cursos de especialização volta-
dos à qualificação dos magistrados e à excelência no 
exercício da profissão.

Quero destacar o trabalho realizado junto a esta 
Casa, onde, com serenidade e diálogo, conseguimos 
inúmeros avanços, sempre buscando o aperfeiçoa-
mento legislativo, anseio da sociedade moderna, em 
constante transformação.

Atuando de forma articulada, a AMB (Associação 
dos Magistrados do Brasil) possui uma imensa base 
representativa, que atualmente congrega 36 associa-
ções regionais – 27 delas formadas por juízes estadu-
ais; 7, por juízes trabalhistas; e 2, por juízes militares, 
além de um grupo de magistrados federais que tam-
bém são associados. Juntas, representam quase 14 
mil magistrados no Brasil.

Mas a importância da Associação dos Magistra-
dos Brasileiros não se esgota no aspecto representativo, 
ela empenha-se em alcançar um Poder Judiciário mais 
ético e transparente, tal como desejado pelo conjunto 
da magistratura nacional.

Vejo como imensurável o papel que a AMB de-
sempenha no progresso da cidadania do nosso País. 
Assim, gostaríamos de apresentar, no aniversário 
dessa associação, os nossos mais efusivos cumpri-
mentos a todos os magistrados, na certeza de que a 
sua atuação conjunta sempre representará um valioso 
bem coletivo, voltando à plena emancipação cidadã 
do povo brasileiro.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aproveito 
também para saudar a magistratura do meu Estado, 
Mato Grosso, na pessoa do Presidente do Tribunal de 
Justiça, Desembargador Orlando de Almeida Perri, que 
vem presidindo aquela casa com grande competência 
e determinação.

Quero também saudar o Presidente do Tribu-
nal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, na 
pessoa do Desembargador Juvenal Pereira da Silva, 
nosso Presidente.

Por fim, congratulo o Presidente da Associação 
dos Magistrados do meu querido Estado do Mato Gros-
so, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, e 
todos os magistrados mato-grossenses.

Antes de terminar, reitero, Srªs e Srs. Senadores, 
a relevância que essa associação, a AMB, representa 
no fortalecimento, na consolidação do estado demo-
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crático de direito, exercendo seu papel com determi-
nação, imparcialidade e retidão.

Parabéns, mais uma vez, e longa existência a 
essa tão importante associação!

Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

Nós vamos encerrar a votação e proclamar o 
resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – SIM, 46; NÃO, 3 votos; uma 
abstenção.

Está, portanto, aprovado o nome do Embaixador 
Marcos Bezerra Galvão para a Organização Mundial 
do Comércio e outras organizações econômicas com 
sede em Genebra.

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

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – 
RN. Sem revisão do orador.) – Rapidamente, Sr. Pre-
sidente.

Eu queria fazer uma manifestação – já está vo-
tado e está aprovado – sobre o Dr. Marcos Galvão, 
Embaixador Marcos Galvão.

É uma das melhores figuras do Itamaraty, com 
uma longa folha de serviços prestados, inclusive no 
Poder Executivo. Foi embaixador em vários países 
importantes – o último posto dele foi o Japão, está 
indo agora para a OMC – e é uma figura que, dentre 
muitos méritos, tem o de ser potiguar, meu conterrâ-
neo, filho de família ilustre – os Abbott Galvão. É uma 
figura, dentro do Itamaraty, que honra o Estado do Rio 
Grande do Norte e honra a carreira de diplomatas, 
pelas qualidades de diplomata, pelas qualidades de 
profissional e como cidadão impecável.

De modo que eu queria fazer o registro do acerto 
da indicação de S. Exª o Embaixador Marcos Galvão, 
para esse importante posto da OMC, em Genebra, 
destacando, ademais, a minha alegria pelo fato de 
ter um conterrâneo potiguar, designado, com muito 
orgulho – para mim, pessoalmente –, para essa des-
tacada função.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos V. Exª; o seu re-
gistro interpreta o sentimento da Casa.

Nós prorrogamos a sessão para que possamos 
concluir a Ordem do Dia. De ofício, não havendo obje-
ção da Casa, vamos fazer a votação, logo após a Or-
dem do Dia, dos dois requerimentos que foram lidos, 
na forma do Regimento. Para isso, também prorrogo 
a sessão para que possamos apreciar esses dois re-
querimentos.

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão delibe-
rativa ordinária:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 21, DE 2013 
(Proveniente da Medida Provisória  

nº 615, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 21, de 2013, na forma do tex-

to aprovado na Câmara dos Deputados, que 
autoriza o pagamento de subvenção econô-
mica aos produtores da safra 2011/2012 de 
cana-de-açúcar e de etanol que especifica 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 Sis-
tema de Pagamentos Brasileiro – SPB; autori-
za a União a emitir, sob a forma de colocação 
direta, em favor da Conta de Desenvolvimen-
to Energético – CDE, títulos da dívida pública 
mobiliária federal; estabelece novas condições 
para as operações de crédito rural oriundas 
de, ou contratadas com, recursos do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste 
– FNE; altera os prazos previstos nas Leis nº 
11.941, de 27 de maio de 2009, e nº 12.249, 
de 11 de junho de 2010; autoriza a União a 
contratar o Banco do Brasil S.A. ou suas sub-
sidiárias para atuar na gestão de recursos, 
obras e serviços de engenharia relacionados 
ao desenvolvimento de projetos, moderniza-
ção, ampliação, construção ou reforma da rede 
integrada e especializada para atendimento 
da mulher em situação de violência; discipli-
na o documento digital no Sistema Financeiro 
Nacional; disciplina a regularização de áreas 
ocupadas por entidades de assistência social, 
de educação ou templos de qualquer culto no 
Distrito Federal; disciplina a transferência, no 
caso de falecimento, do direito de utilização 
privada de área pública por equipamentos 
urbanos do tipo quiosque, trailer, feira, banca 
de venda de jornais e de revistas; altera a in-
cidência da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins na cadeia de produção e comercia-
lização da soja e de seus subprodutos; altera 
as Leis nºs 12.666, de 14 de junho de 2012, 
5.991, de 17 de dezembro de 1973, 11.508, de 
20 de julho de 2007, 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, 9.069, de 29 de junho de 1995, 
10.865, de 30 de abril de 2004, 12.587, de 3 
de janeiro de 2012, 10.826, de 22 de dezem-
bro de 2003, 10.925, de 23 de julho de 2004, 
12.350, de 20 de dezembro de 2010, 4.870, 
de 1º de dezembro de 1965 e 11.196, de 21 
de novembro de 2005, e o Decreto nº 70.235, 
de 6 de março de 1972; revoga dispositivos da 
Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011; e 
dá outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 615, de 2013).
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Parecer sob nº 51, de 2013, da Comissão Mis-
ta, Relator: Senador Gim (PTB/DF); e Relator 
Revisor: Deputado Josias Gomes (PT/BA), fa-
vorável à Medida Provisória e às Emendas nºs 
2, 9, 12, 14, 20, 22 a 24, 26, 41, 50, 52 a 54, 58, 
61 a 65, 69, 71, 83, 94, 95, 98, 100, 102 e 103, 
nos termos de Projeto de Lei de Conversão, que 
oferece; e pela rejeição das demais emendas.

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 616, DE 2013

Discussão, em turno único, da Medida Provi-
sória nº 616, de 2013, que abre crédito extra-
ordinário, em favor de Operações Oficiais de 
Crédito, no valor de dois bilhões, novecentos 
e trinta e dois milhões, cento e vinte e cinco 
mil, trezentos e quarenta e seis reais, para o 
fim que especifica.
Parecer sob nº 28, de 2013, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relator: Senador Casildo Maldaner 
(PMDB/SC); e Relator Revisor: Deputada Nil-
da Gondim (PMDB/PB), favorável à Medida 
Provisória, nos termos do Projeto de Lei de 
Conversão nº 19, de 2013, que oferece; e pela 
inadmissão das emendas oferecidas perante 
aquela Comissão.

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2011

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Walter 
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da 
Constituição Federal, para estabelecer que os 
ocupantes de cargo público que tiverem sua 
escolha aprovada previamente pelo Senado 
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem 
comparecer a essa Casa, anualmente, para 
prestar contas de suas atividades nos respec-
tivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

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 Sou-
za, que cria Tribunal Regional Federal. (Paraná)

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 7, DE 2013

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo 
como primeiro signatário o Senador José Sar-
ney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias para vincular 
a duração dos benefícios fiscais concedidos 
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Ama-
zônia Ocidental ao prazo de vigência 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.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 45, DE 2009 
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 875, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 45, de 2009, tendo como primeiro 
signatário o Senador Renato Casagrande, que 
acrescenta o inciso XXIII ao art. 37 da Consti-
tuição Federal, dispondo sobre as atividades 
do sistema de controle interno.
Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Inácio Arruda, favorável, com as Emen-
das nºs 1 e 2-CCJ, de redação, que apresenta.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as  

Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 46 e 61, de 2012) 

(Calendário Especial –  
Requerimento nº 809, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro 
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signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera 
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias para criar o Tribunal Regional 
Federal da 6º Região, com sede em Belém e 
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Ma-
ranhão e Tocantins.
Pendente de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as 

Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 46 e 61, de 2012) 

(Calendário Especial –  
Requerimento nº 809, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição 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.
Pendente de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta.

11 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na 
Casa de origem, do Deputado Beto Albuquer-
que), que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 
10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o 
Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário 
que menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador 
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs 
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.

12 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que au-
toriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião 
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das 
Comissões:

– de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antonio Carlos Valadares, favo-
rável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ, 
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso 
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas 
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emen-
da nº 3-CDR.

13 
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, solicitando o desapensamento do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de 
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463, 
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539, 
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, 
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que te-
nha tramitação autônoma (utilização do FGTS 
para pagamento de serviços educacionais).

14 
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, so-
licitando o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de 
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de 
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303 
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334, 
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e 
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação 
autônoma (utilização do FGTS para pagamento 
de serviços educacionais).

15 
REQUERIMENTO Nº 902, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
902, de 2013, do Senador José Agripino, so-
licitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei do Senado nº 300, de 2005; com o de nº 
565, de 2007 (já apensado aos Projetos de 
Lei do Senado nºs 276, 345 e 641, de 2007), 
por regularem matéria correlata (empréstimos 
consignados).
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16 
REQUERIMENTO Nº 908, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
908, de 2013, do Senador Cyro Miranda, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 290, de 2013, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(cancelamento de CNPJ no caso de utilização 
de mão-de-obra escrava).

17 
REQUERIMENTO Nº 909, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 909, de 2013, do Senador Cyro Miranda, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 290, de 2013, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de dis-
tribuição, seja ouvida a Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania (cancelamento 
de CNPJ no caso de utilização de mão-de-
-obra escrava).

18 
REQUERIMENTO Nº 921, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
921, de 2013, do Senador Paulo Paim, solici-
tando a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 710, de 2011; e 287, de 
2013, por regularem matéria correlata (greve 
no serviço público).

19 
REQUERIMENTO Nº 925, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
925, de 2013, do Senador Valdir Raupp, so-
licitando a retirada, em caráter definitivo, do 
Projeto de Lei do Senado nº 211, de 2009, de 
sua autoria.

20 
REQUERIMENTO Nº 934, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
934, de 2013, do Senador Delcídio do Ama-
ral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 229, de 2013, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (cobertura de planos de saúde).

21 
REQUERIMENTO Nº 937, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, so-
licitando o desapensamento dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim 
de que tenham tramitação autônoma (destina-
ção dos recursos do Fundo Social).

22 
REQUERIMENTO Nº 952, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
952, de 2013, do Senador Inácio Arruda, soli-
citando que, sobre o Projeto de Resolução nº 
11, de 2013, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos (compa-
recimento do Presidente do BNDES à CAE).

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Em votação, o Requerimento 
nº 1.045, de 2013, que pede urgência para o Projeto 
de Lei do Senado nº 358.

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia da segun-

da sessão ordinária subsequente, nos termos do Re-
gimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Votação do Requerimento nº 
1.046, de 2013, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 83.

Votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
A matéria constará da Ordem do Dia da segunda 

sessão ordinária subsequente, nos termos do Regi-
mento Interno do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Voltamos à lista de oradores.

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Amo-
rim. (Pausa.)

Não estando presente, concedo a palavra ao 
Senador Blairo Maggi.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT) – Presidente, muito obrigado. Aproveitei o 
espaço aqui quando estava em silêncio o Plenário e 
já fiz a homenagem à AMB que iria fazer da tribuna.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Jayme Campos.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/

PMDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Casildo Maldaner, 
pela ordem.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Apenas, na última votação nominal para escolha de 
autoridades, gostaria que constasse em ata o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará as manifes-
tações de V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Pedro Taques.
Nós fizemos uma permuta e, logo em seguida, 

falará o Senador Jayme Campos.
Com a palavra, o Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/

PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores, é possível evitar o vexame internacional 
na Copa do Mundo de 2014? Essa pergunta tem de 
ser feita.

Mesmo com um cenário por vezes desestimulan-
te e pessimista, continuo esperançoso de que o meu 
Estado, Mato Grosso, será capaz de sediar os jogos 
do mundial, receber pessoas de diversos países e 
mostrar as nossas potencialidades.

Mas não falo isso com um otimismo cego, Sr. 
Presidente, ignorando a enormidade de tarefas que 
temos à frente e os obstáculos que surgem a cada 
dia. Falo com um otimismo que ainda resiste, mesmo 
com os pouco confortáveis índices de evolução da 
maioria das obras.

O cidadão de Mato Grosso quer mostrar quem 
somos para o mundo e, por isso, cobra-me diariamen-
te explicações. Cobra também do Governo Estadual, 
que é o responsável pela realização da Copa em Mato 
Grosso.

Já falei sobre as frustrações diante de promes-
sas desfeitas, sobre suspeitas de superfaturamento. 
Cobrei transparência e participação do cidadão em 
todo o processo e hoje volto a falar em atrasos, o que 
é preocupante.

Na semana passada, Srs. Senadores, o Tribunal 
de Contas do Estado, através de um relatório da lavra 
do Conselheiro Antonio Joaquim, divulgou um novo 
balanço que, mais uma vez, atesta a baixa capacidade 
de elaboração e de execução de projetos por parte do 
Governo Estadual.

Amigos de Mato Grosso, ao menos 19 obras inse-
ridas na plataforma da Copa de 2014 estão atrasadas. 
Dezenove obras ainda estão atrasadas!

Precisamos acompanhar com atenção o alerta 
que vem sendo emitido pelo Tribunal de Contas do 
Estado a respeito da necessidade de incremento no 
ritmo da execução dos serviços. O ritmo precisa ser in-
tensificado, sob o risco de as construções não ficarem 
prontas a tempo. Mas essa é uma questão que todos 
nós já esperávamos, já que somente no ano passado 
é que todos os projetos começaram a sair do papel. 
Isso sem contar aqueles que foram enterrados, como o 
teleférico da Chapada e as obras voltadas à segurança 
pública, sem falar daquelas necessárias para a manu-
tenção da dignidade da pessoa em relação à saúde.

Hoje, segundo o Tribunal de Contas do Estado, 
do total dos 26 projetos analisados, oito apresentaram 
atraso de até dois meses, sete estão com atrasos entre 
60 e 180 dias e quatro obras possuem atraso superior 
a 180 dias. A Copa do Mundo não será adiada. A Copa 
do Mundo tem data, e quatro obras possuem atraso 
superior a 180 dias, portanto, atraso de seis meses.

Foram vistoriadas obras do Centro Oficial de 
Treinamento da Barra do Pari, do Aeroporto Marechal 
Rondon, da implantação dos corredores estruturais de 
transporte coletivo, os dois viadutos, quatro trinchei-
ras e três pontes, além de duplicações, restaurações 
e pavimentações de vias públicas. Dentre as obras 
apontadas como de maior atraso, está a construção 
da Trincheira Jurumirim, cuja medição prevista era de 
96,16%, e alcançou apenas o percentual de 57,09% 
de execução. 

A implantação dos corredores estruturais de trans-
porte coletivo na região metropolitana do Vale do Rio 
Cuiabá atingiu apenas 37,98% de execução, quando 
era previsto para o prazo 68,99%. 

Também é crítica a situação do Centro Oficial de 
Treinamento da Barra do Pari que só atingiu 17,48% 
quando deveria estar com 74,97% da obra já executada. 

Pasmem, Srs. Senadores, o projeto, hoje, era para 
estar com execução de 74,97%, mas só atingiu 17,48%!

Da mesma forma está o Centro Oficial de Trei-
namento da Universidade Federal do Estado de Mato 
Grosso, essencial para a realização da Copa em 2014.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, a esperança 
da maioria da população que enfrenta, diariamente, o 
verdadeiro caos que se instalou no trânsito de Cuia-
bá e Várzea Grande, já propalado aqui pelo Senador 
Jayme Campos, na semana passada, é poder contar 
com novas trincheiras, viadutos, duplicações de vias, 
além da implantação do famoso do VLT (Veículo Leve 
sobre Trilhos). Mas é impossível não acender o sinal 
de alerta a cada novo relatório do Tribunal de Contas.
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Ao alterar o projeto de mobilidade urbana, aban-
donando os ônibus integrados e escolhendo o VLT, 
bem mais caro, diga-se, o Governo assegurou que 
seria possível a sua implantação até o início da Copa. 
Infelizmente, após um ano de início das obras, menos 
de 40% do cronograma foi executado. E agora?

A dona Eudes., que teve queda brusca no movi-
mento de seu comércio no centro de Cuiabá, por conta 
das obras do VLT, vai ter um susto quando souber que 
o consórcio responsável pelo empreendimento terá 
que executar, nos sete meses que faltam até março de 
2014, mais do que foi realizado em um ano inteiro. Até 
julho deste ano, o índice era de 37,98% de conclusão 
da obra. A expectativa era de que 68,99% estivessem 
prontos. O atraso está entre 180 e 201 dias de atraso.

No aeroporto Marechal Rondon, a situação não é 
diferente. Como se já não bastasse o atraso na refor-
ma e ampliação, o Governo vai gastar cerca de R$1,2 
milhão além do previsto. Aqui, fica evidente mais um 
problema de gestão. O projeto, que teve sua execução 
iniciada com base em um contrato que previa gastos 
na ordem de R$76 milhões, já sofreu dois aditivos que 
elevaram o custo da obra para R$77 milhões.

Na maioria das situações, o grande problema 
tem sido a falta de planejamento, a falta de projeto, a 
deficiência de fiscalização das obras e dos contratos. 
Não podemos permitir que erros de gestão aumentem 
os custos das obras, e o pior: que os atrasos façam 
com que determinadas intervenções milionárias fiquem 
inacabadas.

Amigos das redes sociais, as últimas informações 
que recebemos é de que Mato Grosso está na Copa. 
Esta é a última informação: o nosso Estado está na 
Copa! Estamos fazendo de tudo para que o Governo 
estadual ande mais rápido e tenha mais controle sobre 
as obras, para que ao menos elas terminem a tempo. 

Não temos ainda os dados do andamento da Are-
na Pantanal, o novo estádio, porque a fiscalização na 
obra terminará dia 17 de setembro. Esperamos que ao 
menos nesse estádio os dados sejam mais animadores.

É bom lembrar de que a Arena Pantanal começou 
a ser construída em maio de 2010. A previsão inicial 
era de que o estádio estivesse pronto em dezembro 
de 2012. Não ocorreu. Em julho de 2012 a arena tinha 
apenas 46% de suas obras concluídas, o que levou o 
Governo a assinar um aditivo ao contrato que prorro-
gou o prazo de entrega até outubro deste ano, a um 
custo de R$519 milhões.

Uma coisa é certa: todo esforço que vem sendo 
feito para apressar a conclusão das obras já implica 
enorme custos adicionais. As obras atrasadas estão 
ficando cada vez mais caras. E isso não se resume 
apenas ao meu Estado. Mesmo terminando todo o 

cronograma de obras nas 12 cidades-sedes, o Brasil 
terá gasto um monte de dinheiro e continuará com uma 
infraestrutura pobre e com um padrão muito inferior 
ao mínimo necessário a um país extenso e com uma 
economia diversificada e exposta a uma concorrência 
internacional cada vez mais dura.

Para minha honra, concedo um aparte a V. Exª, 
Senador Jayme Campos.

O Sr. Jayme Campos (Bloco Minoria/DEM – MT) 
– Prezado e valoroso Senador Pedro Taques, V. Exª, 
uma vez mais, sobe a esta tribuna para apontar, com 
certeza, as dificuldades – e sobretudo o atraso – das 
obras da Copa do Mundo na Grande Cuiabá, ou seja, 
Cuiabá e Várzea Grande. O senhor bateu em todos os 
pontos importantes: no atraso das obras, que já era 
previsível; na questão do trânsito, que virou um caos 
entre Cuiabá e Várzea Grande; na quebradeira e no 
prejuízo que está dando a todo o comércio sediado 
nessas avenidas e ruas de ambas as cidades. E, so-
bretudo, o Governo tem mentido à população cuiabana 
em relação aos atrasos de pagamentos dos recursos 
previstos de liberação do DNIT, por ter havido greve 
até anteontem. Não é verdade, Senador Pedro Taques 
– é bom que se chame a atenção da sociedade mato-
-grossense –, não estavam sendo liberados os recursos 
por falta de prestação de contas, ou seja, o Governo 
recebeu a primeira liberação dos recursos, a segunda 
e não prestou contas. Com isso, inviabilizou a liberação 
das demais parcelas, conforme o cronograma físico-
-financeiro, assumido por parte do Governo Federal, 
em relação às obras, naturalmente conveniadas com 
o DNIT e outras instituições federais. Portanto, V. Exª 
tem toda razão. É uma irresponsabilidade. O Governo 
não planejou coisíssima alguma, tocando a obra como 
se fosse obrinha de cidades pequenas ou de distritos 
de algumas cidades do Mato Grosso. Com isso eu, 
particularmente, estou sentindo a inviabilização da 
conclusão das obras. V. Exª citou aqui o CT, que é o 
Centro de Treinamento da Guarita, que eu conheço 
muito bem, é na cidade onde eu moro. Já visitei por 
quatro ou cinco vezes para ver se está andando. Está 
andando menos que o passo de cágado. O Gover-
no lançou as obras e, infelizmente, algumas não têm 
nem projetos concluídos, projeto definitivo. Estamos 
trabalhando com um pré-projeto. Com isso, inviabili-
za, naturalmente, até um bom trabalho por parte das 
empresas que estão na execução. V. Exª tem razão. 
Nós temos que chamar a atenção aqui e, sobretudo, 
alertar a população mato-grossense, principalmente 
da grande Cuiabá, da possibilidade de até inviabilizar 
a realização desse grande evento. O Governo do Mato 
Grosso já investiu até além da sua capacidade e, so-
bretudo, está largando o Mato Grosso – e V. Exª, cer-
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tamente, será nosso Governador no futuro –, deixando 
quebrado o Estado. É bom que se chame a atenção. 
Mato Grosso vai ficar quebrado. Quase R$8 bilhões 
estão sendo contraídos. Eu não sou contra a Copa, 
sou favorável. Vai largar um grande legado para nós, 
da grande Cuiabá. Entretanto, o Governo tem que ser 
mais racional, sobretudo mais responsável, pensando 
nas futuras gerações de Mato Grosso e, sobretudo, da 
grande Cuiabá. Parabéns pelo belo pronunciamento.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Muito obrigado, Senador Jayme.

V. Exª, que foi o Governador, conhece como faz 
obra. Aquelas que têm projeto, alguns deles com equí-
vocos, com erros, como é o caso do viaduto da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso, cujo projeto tinha 
30cm de diferença. Parece que 30cm é pouco, mas a 
irresponsabilidade é muito grande. E esta Copa, V. Exª 
bem sabe, não pode se reduzir à mobilidade urbana. 
A Copa significa legado, e esse legado não pode ser 
só o endividamento do Estado, como V. Exª fez refe-
rência, R$8 bilhões, segundo consta, em novembro de 
2014, sem contar que todo o interior está contribuindo 
com o FETHAB e as estradas no interior não existem.

V. Exª tem razão. Neste momento, Senador Jay-
me, a nós Parlamentares cabe o dever de continuar 
fiscalizando a aplicação dos recursos públicos para que 
grande parte do nosso dinheiro não volte a escorrer 
pelos ralos da corrupção.

Eu não tratei de corrupção aqui. Só falei de in-
competência. Num outro discurso nós vamos tratar da 
corrupção. Só falei da incompetência.

Não podemos permitir que o Brasil repita o que 
ocorreu nos Jogos Pan-americanos em 2007. O custo 
da competição ficou em R$4 bilhões, em 2007, dez ve-
zes a previsão inicial e doze vezes a média das quatro 
edições anteriores.

Em 2011, por exemplo, os jogos do México, mes-
mo realizados quatro anos depois do nosso evento, 
custaram 2,3 bilhões a menos – quase a metade do 
que foi gasto no Rio de Janeiro.

O povo de Mato Grosso está fazendo grandes 
sacrifícios para hospedar a Copa do Mundo. Sofre 
com um trânsito caótico e com todos os transtornos 
das obras. Está pagando, e vai continuar pagando, ao 
longo dos próximos anos, bilhões de reais, Senador 
Renan, Presidente desta Casa, para as obras, dinhei-
ro que poderia estar sendo gasto com a educação e 
com as estradas, que são imprescindíveis para que 
Mato Grosso possa exportar mais. E a nossa missão 
é exigir do Governo estadual que pelo menos esse 
sacrifício todo não seja jogado no lixo, exigir que as 
obras que tanto nos custam sirvam, pelo menos, para 

o objetivo com que foram lançadas, ou seja, para a 
realização da Copa.

Amigos de Mato Grosso que nos acompanham 
pela TV Senado e pela Rádio Senado, o dinheiro que 
corre generoso para as obras da Copa falta em outros 
lugares. A greve dos profissionais da educação da rede 
estadual de ensino completou um mês ontem, Senador 
Jayme Campos, um mês a greve dos professores sem 
previsão de resolução do impasse com o Governo do 
Estado. O Estado já tentou barrar na Justiça a parali-
sação, até agora sem consenso. 

Quero reafirmar meu apoio aos mais de 30 mil 
trabalhadores que clamam por reajuste salarial, me-
lhores condições de trabalho e mais investimentos 
em educação.

De acordo com o presidente do Sintep (Sindicato 
dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso), 
o aumento de 10,41% previsto para os próximos anos 
poderia ser incorporado aos salários já este ano, de 
forma retroativa. Os professores alegam que a Consti-
tuição Estadual prevê que 35% dos recursos advindos 
da receita do Estado sejam destinados à educação e, 
por isso, o Governo estaria ignorando o mínimo cons-
titucionalmente previsto.

O Governo, que não conseguiu atender a pauta 
de reivindicações, justifica que a judicialização da gre-
ve não significa uma ruptura das negociações com os 
professores, mas, sim, a tentativa da garantia de res-
tabelecimento do direito dos mais 450 mil alunos que 
estão sem aulas. Quatrocentos e cinquenta mil alunos!

Como eu disse em outro pronunciamento, sendo 
filho de professora e aluno de escola pública, entendo 
bem os dois lados. É justamente por isso que eu digo: 
queremos estádios, queremos um trânsito melhor, mas 
também queremos educação de qualidade. 

Sr. Governador, não abandone os professores, 
não deixe os alunos fora das salas de aula. O cidadão 
precisa de dignidade, de condições básicas de existên-
cia, e a educação é um direito fundamental. Abandonar 
os professores é abandonar a educação, é privar mais 
uma geração de um futuro mais próspero.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Eu concedo a palavra ao Senador Jayme Campos 

e convido o Senador Paulo Paim para que conduza os 
nossos trabalhos.

Com a palavra V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – 

MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, 
demais Senadores e Senadoras, o que me traz à tri-
buna no dia de hoje, uma vez mais, são as questões 
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indígenas em todo o Brasil, sobretudo, em nosso Es-
tado de Mato Grosso.

O Diário Oficial da União de ontem traz publicada 
a Portaria 2969, do Ministério da Justiça, que indica as 
unidades responsáveis pela produção das informações 
sobre os objetivos e respectivos atributos constantes 
do Plano Plurianual da União para o período de 2012 
a 2015 e dá outras providências.

Ao estabelecer, em seu Anexo III, para o ano-ba-
se 2013, as unidades daquele Ministério responsáveis 
pelos objetivos, metas e iniciativas no Programa até 
2065, referente à proteção e promoção dos direitos 
indígenas, a referida Portaria sinaliza, uma vez mais, 
que a demarcação e a expulsão dos proprietários se-
guirão a pleno vapor.

Meus caros Vereadores Ênio e Chico de Canarana 
nos prestigiam com a sua visita hoje ao Senado Federal.

Notadamente, no que diz respeito ao Objetivo 
0943 e suas iniciativas, temos, de conformidade com 
o PPA, as seguintes disposições expressas:

Garantir aos povos indígenas a plena ocupa-
ção e gestão de suas terras, a partir da con-
solidação dos espaços e definição dos limites 
territoriais, por meio de ações de regularização 
fundiária, fiscalização e monitoramento das 
terras indígenas e proteção dos índios isola-
dos, contribuindo para a redução de conflitos 
e para ampliar a presença do Estado demo-
crático e pluriétnico de direito, especialmente 
em áreas vulneráveis.

Para tanto, estão previstas, dentre outras, as se-
guintes ações:

“Constituição de oito reservas indígenas para 
atender os casos de maior gravidade dos po-
vos indígenas confinados territorialmente ou 
desprovidos de terras; delimitação de 56 ter-
ras indígenas; desenvolvimento, implantação 
e disponibilização de Sistema de Informação 
Geográfica das terras indígenas; emissão de 
45 portarias declaratórias da posse indígena de 
terras tradicionalmente ocupadas; estruturação 
de 12 Frentes de Proteção Etnoambiental para 
fiscalizar e monitorar 23 terras indígenas com 
referências de povos indígenas isolados con-
firmadas; estudos e localização de oito novas 
referências de povos indígenas isolados, com 
incremento de 30% sobre as 33 referências já 
confirmadas; fiscalização e monitoramento efe-
tivo de 210 terras indígenas, com incremento 
de 30% das terras indígenas fiscalizadas sis-
tematicamente”.

Prevê-se, também, homologar a demarcação de 
40 terras, com a indenização e extensão dos ocupantes 
de boa-fé. Ou seja, esses recursos para a demarcação 
das 40 reservas comprovadamente serão indenizadas 
se for ocupadas de boa-fé. 

No âmbito das iniciativas específicas, cumpre 
salientar a “garantia da participação indígena nos pro-
cessos de discussão e regulamentação da Redução 
de Emissões por Desmatamento e Degradação Flo-
restal”, a previsão de aumento, em cerca de um terço, 
dos estudos em busca de novas localizações de povos 
indígenas isolados e a regulamentação do poder de 
polícia da FUNAI. 

De acordo com o PPA, com este pano de fundo, 
teremos até 2015 mais 220 terras indígenas. Confor-
me aqui bem disse a Portaria 2969. Ou seja: mais de 
duas dezenas de conflitos se prenunciam!

Enquanto isso, o Governo promete criar grupos 
de trabalho para resolver os conflitos já instalados. É 
que não são poucos... 

Assim, o que fica para nós, Parlamentares, princi-
palmente para a nossa Bancada, que tantas vezes se 
reuniu com as autoridades do Poder Executivo procu-
rando aplacar esse furor demarcatório que, na verda-
de, não protege os índios e nem respeita o direito dos 
proprietários, é que o Governo, além de não solucionar 
os impasses do passado, anuncia o agravamento da 
situação para o futuro.

Fica, portanto, o alerta quanto à gravidade des-
ta questão.

Por isso, entendo que o Congresso Nacional 
precisa achar uma forma de dar a palavra final nos 
processos de demarcação.

Não nos faltam propostas, Presidente Paulo Paim, 
que tramitam neste sentido em ambas as Casas.

De maneira que trago esse alerta, essa minha pre-
ocupação, como Senador do Estado de Mato Grosso, 
que tem acompanhado a tensão, praticamente todos 
os dias, todos os meses, em várias regiões de Mato 
Grosso. Há poucos dias, tivemos a desintrusão da Suiá 
Missú. Trabalhadores brasileiros, provenientes dos mais 
diferentes pontos do País, que ali implantaram uma ci-
vilização moderna, criando suas famílias com o suor 
do seu rosto, foram lamentavelmente expulsos da sua 
propriedade, na verdade, terras que compraram com 
muita dificuldade – de gaúchos, de paranaenses, de 
mineiros, de paulistas. Ou seja, Senador Paulo Paim, 
foram sete mil pessoas. Só crianças matriculadas na 
rede pública de ensino eram 700; hoje, a maioria abso-
luta está morando às margens das BRs, principalmente 
a BR-158, debaixo de lona preta, sem ter o direito de 
pelo menos ter uma moradia, onde habitar.
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Entendo, particularmente, que o Governo agiu 
de forma truculenta, usando as Forças Armadas, a 
Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional, enfim, 
todos os órgãos de repressão, ou seja, de seguran-
ça, para tirar esses milhares de trabalhadores que ali 
estavam produzindo, construindo com certeza uma 
civilização moderna, tendo oportunidade de ter eles 
verdadeira cidadania. 

Este alerta que faço desta tribuna, nesta tarde e 
noite de hoje, é muito importante para o Brasil. 

Essa portaria será perniciosa, continuará havendo 
tensão no campo e intranquilidade social. Sobretudo, o 
que nós queremos é a segurança jurídica, e o Governo 
tem de promover essa segurança jurídica, sobretudo 
o Congresso Nacional tem essa obrigação por ser a 
Casa que faz as leis, que dá garantias individuais a 
todo cidadão brasileiro.

Quando venho a esta tribuna falar sobre esse 
assunto é no sentido de alertar. Temos agora a preocu-
pação com outras regiões, sobretudo o norte de Mato 
Grosso, onde está havendo também tensão social. Há 
a preocupação de mais de 400 pequenos e médios 
produtores, porque também está prestes a ocorrer a 
desintrusão da área base das forças públicas deste 
País. E não é o que nós queremos. São trabalhadores, 
são homens de bem que estão ali produzindo, fazendo 
com que possamos ter um Brasil melhor, sobretudo, 
não estamos aqui dependendo de políticas públicas 
do Governo, socialmente falando, para sustentar aque-
las famílias.

Sr. Presidente, precisamos rever o conceito, a 
maneira, a formatação que tem sido feita quase como 
uma prática constante por parte do Ministério da Jus-
tiça e da Funai em relação às ampliações e criação 
de novas reservas.

Quero deixar bem claro que não sou contra os 
povos indígenas; muito pelo contrário, meus caros e 
valorosos Senadores Anibal Diniz e Walter Pinheiro, 
somos defensores dos povos indígenas. Entretanto, o 
que o povo indígena quer é saúde, educação e, acima 
de tudo, quer ser tratado com dignidade por parte do 
Governo Federal, principalmente por parte dos órgãos 
que representam os índios, como a Funai.

Concluo agradecendo a oportunidade, mas acima 
de tudo deixando esse alerta para o Brasil, principal-
mente para a Presidente Dilma Rousseff.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Jayme Campos, o 
Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) –Muito bem!

Esse foi o Senador Jayme Campos.
Voltamos à lista de oradores inscritos: João Ca-

piberibe, Wellington Dias, José Pimentel, Cícero Luce-
na, Valdir Raupp, Benedito de Lira, Sérgio de Souza, 
Paulo Bauer, Humberto Costa.

Humberto Costa ou Walter Pinheiro, se quise-
rem trocar. 

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-
no/PT – BA) – Quem é o primeiro?

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Pela inscrição é você, Humberto.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-
no/PT – BA) – Então respeite a inscrição.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Pela inscrição, é você.

Com a palavra o Senador Humberto Costa.
Enquanto V. Exª vai pegar o documento, coloco 

em votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Em votação o Requerimento nº 
1044, de 2013, do Senador Walter Pinheiro, que soli-
cita, com fundamento no art. 40 do Regimento Interno 
do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa no 
período de 21 a 24 – o nobre Senador Walter Pinheiro 
nos informa que ele só estará nesse encontro no Rio 
de Janeiro no dia 21, o encontro é que vai de 21 a 24 
de outubro de 2013 –, a fim de participar, como repre-
sentante da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inova-
ção, Comunicação e Informática – CCT, do Painel de 
debates do Congresso Internacional do FUTURECOM, 
Ano 15, sob o título “Smart Cities: Soluções para as 
Cidades de Países em Desenvolvimento”, no Rio de 
Janeiro – RJ, nos termos do Requerimento nº 35, de 
2013 – CCT, aprovado em 10 de setembro de 2013.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Go-

verno/PT – PI) – Sr. Presidente, se V. Exª me permite. 
Eu sei que...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Com a devida tolerância do orador 
na tribuna, o Senador Humberto Costa...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Senador Humberto, eu sei que...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Uma questão de ordem do Líder 
Wellington Dias. 
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem. Apenas para fazer um registro importantíssimo.

Hoje, a CNT publicou uma pesquisa importante – é 
bom, pois o nosso Senador Humberto Costa é um dos 
grandes líderes neste tema da saúde – em que 73,9% 
dos brasileiros apóiam o Programa Mais Médicos. Digo 
isso, Sr. Presidente, pela importância dessa convicção 
de praticamente 74% da população brasileira. Os dados 
revelam que 49,6% dos entrevistados acreditam que o 
programa solucionará problemas graves relacionados 
à saúde no País. Inclusive, outros 34,7% acham que 
vai melhorar nos próximos seis meses. 

Eu falo isso para mostrar que estava correta a 
corajosa posição da Presidenta Dilma na defesa des-
se programa, e também a nossa posição, como Blo-
co, como Partido dos Trabalhadores na defesa desse 
Programa. 

Destaco aqui exatamente o trabalho do Senador 
Humberto Costa, que levantou aqui, de forma corajo-
sa. Mesmo quando ainda não havia uma posição do 
Governo sobre os temas que deveria abordar, ele já 
entendia que precisava resolver o problema da falta 
de médicos, o problema da falta das condições de 
atendimento, o problema da estrutura das unidades, o 
problema da média complexidade. Por isso mesmo, o 
Senador Humberto Costa aqui assume a difícil respon-
sabilidade de ser o Relator que garante as condições 
do financiamento – aliás, tema esse que tratamos hoje 
com a Presidenta. E estamos buscando costurar um 
entendimento para ampliar mais recursos para a saúde.

É claro que eu comemoro também, na mesma 
pesquisa, a compreensão da população e o apoio à 
Presidenta. Agora, desta vez, a sua aprovação sobe 
de 49,3% para 58%. A porcentagem dos que avalia-
vam o seu Governo ruim e péssimo cai de 29,5% para 
21%; dos que avaliam ótimo e bom, sobe de 31,3% 
para mais de 38%.

Então, eu queria aqui, também como Líder do 
Partido dos Trabalhadores, dizer da nossa confiança no 
trabalho do Governo da Presidenta Dilma e da necessi-
dade de tratarmos, com toda a prioridade, esse tema da 
saúde, porque, lá no meu Estado do Piauí e em muitos 
lugares do Brasil, precisamos é de mais médicos. Em 
primeiro lugar, médicos brasileiros; em segundo lugar, 
pessoas do Brasil que estudaram em outros lugares; 
e, não havendo essa condição... Essa aprovação aqui 
é de médicos estrangeiros. É o povo brasileiro dizen-
do: “Quero uma solução, venha de onde vier.” É claro, 
nós defendemos a prioridade com médicos brasileiros.

Desculpe-me por esse tempo, mas eu queria, Sr. 
Presidente, fazer esse importante registro.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Com a palavra, o Senador Hum-
berto Costa.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Go-
verno/PT – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespec-
tadores da TV Senado, meu caro Líder Wellington Dias, 
eu quero me associar a essa manifestação de V. Exª, 
manifestação de alegria, por nós estarmos consta-
tando que o povo brasileiro está entendendo o que o 
Governo deseja com esse importante programa, que 
é o Programa Mais Médicos, que tem por objetivo ter, 
pela primeira vez, no nosso País, a possibilidade de 
planejar a formação de profissionais de saúde, espe-
cialmente a formação de médicos.

É um programa que tem medidas de longo e 
médio prazo, com a abertura de novas faculdades de 
Medicina, a ampliação de vagas nas faculdades exis-
tentes, residência médica para todos. Obviamente que 
é preciso dar uma resposta no imediato, e a resposta 
que o Governo está dando é tentar levar profissionais 
brasileiros para todos os recantos do País, especial-
mente onde é mais difícil, e, não havendo profissio-
nais brasileiros, lançarmos mão de profissionais de 
outros países.

Parabenizo V. Exª por esse registro.
Mas, na noite de hoje, Sr. Presidente, Srªs Sena-

doras, Srs. Senadores, eu quero falar sobre o anúncio 
feito agora à tarde, pela Presidenta Dilma, do investi-
mento de R$135 milhões, por intermédio do Progra-
ma Água para Todos, para os Municípios atingidos 
pela seca.

A água, como todos nós sabemos, representa 
saúde, bem-estar, sustentabilidade para investimentos 
que vão gerar emprego, renda e desenvolvimento. A 
água é um bem essencial à vida.

O Programa Água para Todos, que faz parte do 
Programa Brasil Sem Miséria, do plano Brasil Sem 
Miséria, foi concebido para fazer a água chegar às ca-
sas de todos os brasileiros, sem exceção. Assim como 
o Programa Luz Para Todos conseguiu universalizar 
o uso, o acesso à energia elétrica em todo o País, o 
Água para Todos tem o mesmo objetivo no que diz 
respeito ao acesso à água, especialmente naquelas 
comunidades rurais que são atendidas por sistemas 
de abastecimento deficitários.

Esse programa procura garantir que populações 
rurais dispersas e em condição de extrema pobreza 
possam ter acesso à água para consumo próprio e para 
a produção de alimentos e a criação de animais. Assim, 
é possível que haja a geração de excedentes comer-
cializáveis para a ampliação da renda dessas famílias.
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Nesta terça-feira, a Presidenta Dilma anunciou 
o investimento de R$135,4 milhões para levar água 
a 336 Municípios do Semiárido brasileiro, dos quais 
48 são do Estado de Pernambuco. Vou listá-los aqui, 
embora possa ser um pouco cansativo. São os Muni-
cípios de Afrânio, Betânia, Bodocó, Bom Jardim, Bre-
jão, Brejinho, Buíque, Caetés, Calçado, Calumbi, Ca-
poeiras, Carnaíba, Carnaubeira da Penha, Casinhas, 
Dormentes, Exu, Flores, Frei Miguelinho, Granito, lati, 
Iguaraci, Inajá, Itaíba, Jatobá, Jucati, Lagoa Grande, 
Manari, Mirandiba, Orobó, Orocó, Ouricuri, Paranatama, 
Parnamirim, Quixaba, Salgadinho, Santa Cruz, Santa 
Cruz da Baixa Verde, Santa Filomena, Santa Maria 
da Boa Vista, Santa Maria do Cambucá, São José do 
Belmonte, Serrita, Solidão, Tacaratu, Trindade, Tupa-
natinga, Verdejante e Vertente do Lério. 

Nos próximos seis meses, 41 mil famílias de co-
munidades rurais dessas localidades receberão 1.042 
sistemas simplificados de abastecimento hídrico.

No Água para Todos, o fornecimento de água de 
qualidade é feito por meio da instalação de cisternas 
de consumo; cisternas de produção; sistemas coletivos 
de abastecimento de água; kits de irrigação; e peque-
nas barragens. O Governo Federal tem como meta a 
construção, até o ano que vem, de 750 mil cisternas 
por meio do Programa Água para Todos.

Os números do Água para Todos são impres-
sionantes:

– entre junho de 2011 e junho de 2013, instala-
ção de 339 mil cisternas de consumo, estando 
prevista a entrega de outras 144 mil até dezem-
bro deste ano;
– entre junho de 2011 e junho de 2013, instala-
ção de 14,6 mil cisternas de produção, estando 
prevista a entrega de mais 25 mil até dezembro 
deste ano;
– repasse de recursos garantido para a recu-
peração e a construção de poços de água em 
áreas críticas;
– perfuração de 21 poços de grande vazão, pelo 
Serviço Geológico do Brasil (CPRM), com entre-
ga prevista para até novembro de 2013 – quatro 
já em execução em Canudos (BA), Euclides da 
Cunha (BA), Apodi (RN) e Serra Talhada (PE);
– entregas a 1.440 Municípios de kits com retroes-
cavadeira, motoniveladora, caminhão-caçamba, 
pá-carregadeira e caminhão-pipa, máquinas que 
permitem a abertura e manutenção de estradas 
vicinais que viabilizam a chegada de ações para 
o abastecimento hídrico.

São ainda ações do Governo Federal para o en-
frentamento dos efeitos da seca;

– desde 2012, atendimento a 1.133 Municípios 
do Semiárido e outros 307 Municípios em situa-
ção de emergência – assistência estimada a 10 
milhões de brasileiros;
– apoio a produtores rurais por meio do Bolsa 
Estiagem (1,1 milhão de famílias, em 1.398 Muni-
cípios, desembolso de R$887 milhões entre julho 
de 2012 e junho de 2013); do Garantia Safra (até 
junho de 2013, atendimento a 769 mil agriculto-
res em 1.015 Municípios, com o pagamento do 
seguro relativo à safra 2011/2012); da venda do 
milho (160 mil atendimentos, com a comercia-
lização de 579 mil toneladas de milho por meio 
da compra direta do produtor);
– oferta de crédito emergencial: contratação de 
386 operações em 1.449 Municípios, num total 
de R$2,7 bilhões;
– seleção de 188 empreendimentos estruturantes 
para aumentar a oferta de água no Semiárido e 
permitir a melhoria nas condições de convivên-
cia da população com os efeitos da estiagem; 
investimento, no Nordeste e no norte de Minas 
Gerais, de R$2,7 bilhões, dos quais R$273 mi-
lhões em Pernambuco;
– destinação de R$340 milhões para os gover-
nos estaduais e municipais atuarem no socorro, 
assistência às pessoas afetadas pela estiagem e 
para o restabelecimento de serviços essenciais

O Programa Mais Irrigação foi lançado pelo Mi-
nistério da Integração Nacional, em novembro de 2012. 
Considerado estratégico para a irrigação pública, o 
projeto prevê investimentos de R$10 bilhões para au-
mentar a eficiência das áreas irrigáveis, além de incen-
tivar a criação de polos de desenvolvimento. Do valor 
total, R$3 bilhões são do PAC, e outros R$7 bilhões, 
de parcerias com a iniciativa privada.

O Projeto São Francisco, ou Transposição do Rio 
São Francisco, fará a água chegar com regularidade 
às casas de 12 milhões de pessoas, os moradores de 
391 Municípios do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco 
e do Rio Grande do Norte. Representará um enorme 
salto social e econômico para áreas com os piores in-
dicadores sociais e econômicos do País, com elevadas 
taxas de mortalidade infantil, baixo nível educacional 
e renda muito abaixo da média nacional.

Os programas sociais dos governos Lula e Dilma 
são fundamentais para essas regiões, mas não são su-
ficientes para geração de emprego e de renda. A falta 
de acesso à água acaba com as plantações, mata os 
rebanhos, compromete toda a atividade econômica e 
impede o desenvolvimento.

A obra – resultado de uma corajosa decisão to-
mada no governo Lula – será a solução para muitos 
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sertanejos que esperam uma condição de enfrentar a 
seca, fenômeno que hoje ainda abala muitas famílias 
no interior do Nordeste.

O Governo Federal investe fortemente em obras 
de infraestrutura que mudarão a realidade do Nordeste, 
periodicamente assolado pelas secas. De acordo com 
o Ministério da Integração Nacional, a cada R$1,00 in-
vestido no Projeto São Francisco, outros R$2,00 são 
aplicados para garantir a segurança hídrica no Nordeste.

Obras estruturantes de segurança hídrica – as 
barragens, as adutoras e os canais – integram o Pro-
grama de Aceleração do Crescimento e resultarão 
na destinação de R$33 bilhões, por meio do PAC 1 e 
do PAC 2, para melhorar a oferta d’água, financiar o 
combate aos efeitos da estiagem e empreendimentos 
de irrigação, drenagem e a recuperação de estruturas 
danificadas,

A meta do Governo Federal é, até 2015, com a 
construção de novas barragens no Nordeste, ampliar 
a capacidade de armazenagem de água na Região 
para 7 bilhões de metros cúbicos, sendo que, desse 
total, 609 milhões já estão à disposição da população, 
outro 1,1 bilhão está em execução, e mais 2,7 bilhões 
de litros estão em licitação ou em ação preparatória,

O Governo Federal trabalha para mudar definiti-
vamente a realidade do Nordeste. Esses investimentos 
são transformadores, buscam dar à população dos Es-
tados nordestinos a garantia de que um bem essencial 
à vida, indispensável para a manutenção da saúde e 
do bem-estar de todo ser humano, chegue com regu-
laridade às torneiras desses brasileiros.

O abastecimento hídrico regular tornará atraente 
para investidores uma Região do País que, até alguns 
anos atrás, raramente era escolhida para sediar em-
preendimentos privados. O Nordeste e Pernambuco, 
hoje, por meio da ação do Governo Federal, apresen-
tam índices de crescimento e de geração de empregos 
que são a prova da transformação.

O mapa do crescimento do IDH (Índice de Desen-
volvimento Humano) dos Municípios brasileiros, entre 
2000 e 2010, mostra que a população do Nordeste e 
do Norte se desenvolveu mais rapidamente e conse-
guiu estreitar a enorme distância econômica, educa-
cional e de longevidade que historicamente a separa 
do resto do País.

Na média, conforme o Atlas do Desenvolvimento 
Humano de 2013, o Índice de Desenvolvimento Humano 
dos Municípios (IDHM) do Norte e do Nordeste cresceu 
41% na década passada, enquanto que o crescimento 
médio dos Municípios do Sul e do Sudeste foi de 19%, 
uma melhora duas vezes mais rápida.

Na década anterior, a diferença entre o IDHM 
mais alto e o mais baixo crescera em vez de cair. Ao 

longo das últimas duas décadas, 1991 a 2010, o Brasil 
apresentou um avanço de 47,5% no IDHM, passando 
de um patamar muito baixo, 0,493, para um patamar 
alto, 0,727.

Eu tenho certeza, Sr. Presidente, Srªs Senado-
ras, Srs. Senadores, de que a perspectiva, o futuro do 
Nordeste só tende a ter um horizonte cada vez melhor.

As políticas traçadas do ponto de vista econômico-
-social por parte dos governos do PT, do Governo da 
Presidente Dilma, do governo do ex-Presidente Lula, 
colocaram o Nordeste como prioridade e, com isso, 
vêm resgatando a cidadania do povo nordestino e a 
enorme dívida econômica, política e social que o Brasil 
tem com aquela região.

São recursos do Governo Federal que estão indo 
para lá. Muitas vezes os governadores e os prefeitos 
se esquecem, até nas inaugurações de obras feitas 
com recursos do Governo Federal, de dizer a verdade, 
de expressar que aquilo foi possível ser feito porque o 
Governo Federal está financiando essas obras, muitas 
vezes, de forma integral.

Só em Pernambuco, nós temos a Adutora do 
Pajeú; a Adutora do Agreste; a própria obra da trans-
posição; as obras do Água para Todos; mais de mil 
barragens que estão sendo feitas no Estado. É preciso 
que se diga que isso é ação do Governo Federal, em 
parceria com o Governo do Estado, mas ação do Go-
verno Federal, dinheiro do Governo Federal. Dinheiro 
sem o qual Pernambuco jamais atingiria o patamar 
de desenvolvimento e de crescimento que tem hoje 
em nosso País.

Por isso, Sr. Presidente, fiz questão de hoje re-
gistrar isso e dizer aos 42 prefeitos desses Municípios 
beneficiados agora com esses recursos do Água para 
Todos, que o Governo Federal tem um compromisso 
com Pernambuco, tem um compromisso com o Nordes-
te, tem um compromisso com povo que sofre neste País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Este foi o Senador Humberto Cos-
ta, que corretamente foi elogiado pelo Líder Wellington 
Dias por sua posição em relação aos médicos e à saúde.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Pela ordem, Senador Paulo Paim, 
Presidente. 

Se o Senador Inácio Arruda me permite. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Eu já havia convocado o Senador 
Inácio Arruda, mas tenho certeza de que ele vai per-
mitir que V. Exª faça o registro de um minuto.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu 
aqui converso com o Embaixador Ibrahim, da Palestina, 
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que inclusive nos convida hoje para um diálogo com 
os embaixadores árabes. 

Quero transmitir que achei positiva a decisão do 
Presidente Barack Obama ao pedir para o Congresso 
norte-americano adiar a sua decisão sobre eventual 
operação bélica na Síria, em decorrência da propos-
ta da Rússia feita ao governo sírio de apresentar as 
armas químicas. 

Portanto um passo muito importante, Senador 
Inácio Arruda, para uma eventual negociação pacífica 
ali no Oriente Médio. Eu estava perguntando a opinião 
do Embaixador da Palestina e ele disse que todos os 
embaixadores árabes consideram isso um passo po-
sitivo. Possa o Presidente Barack Obama, que ainda 
outro dia homenageou Martin Luther King Jr., seguir as 
recomendações de Martin Luther King Jr. de sempre 
procurar confrontar a força física com a força da alma. 

A mesma recomendação que aqui fazemos aos 
Black Bloc, aos anônimos e àqueles que por vezes têm 
procurado expressar os seus sentimentos por meios 
que não sejam os pacíficos. 

Então, para a nação mais poderosa do mundo, 
que possa, na medida do possível, sempre usar os 
meios pacíficos. É a nossa recomendação. Por isso 
quis fazer este registro. 

Perdoe-me, Senador Inácio, mas eu sei que isso 
também é importante para V. Exª e para o PCdoB. 

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem re-
visão do orador.) – Agradeço e já considero um apar-
te ao meu pronunciamento, que irei começar. É um 
aparte de abertura.

É um registro muito importante, Senador Suplicy, 
porque a nação americana tem vivido, há muitos anos, 
da guerra, praticando muitas vezes a invasão de paí-
ses, buscando armas que não existem, iludindo a opi-
nião pública mundial, levando órgãos de comunicação 
massivos do Planeta, induzindo-os, muitas vezes, a 
estabelecer uma opinião para o povo inverídica.

Não se sabe inclusive se há armas químicas ou 
não, mesmo porque quem mais tem armas químicas 
são exatamente as grandes potências. Parece-me que 
a Síria não é uma grande potência. Portanto, se há 
alguma arma, deve ter vindo desses países que são 
grandes potências. Então, é bom que o estado sírio 
esteja aberto diante da batalha que trava para manter 
o seu país de pé, soberano, mesmo com os enfrenta-
mentos internos.

E é bom que se faça uma ressalva, que a famo-
sa Primavera Árabe resultou num inverno difícil para 
os povos daquela região, muito duro. Nenhum daque-
les governos estabeleceu uma tendência avançada, 
progressista, revolucionária, mudancista, do ponto de 

vista do domínio das grandes potências na região. Ao 
contrário, me parece que está havendo mais domínio 
e mais pilhagem das riquezas naturais nessa região 
do mundo. 

E a Síria, com todas as suas dificuldades, e de-
feitos que um ou outro possam apontar, estabeleceu 
uma independência de não se submeter às grandes 
potências, e isso, com certeza, cria uma espécie de 
vexame para os americanos naquela região.

Considero, portanto, positivo que o país tenha 
buscado uma alternativa e que os americanos, com 
toda sua força brutalizadora, tenham recuado de fa-
zer mais uma invasão de um país de forma unilateral.

Eu lembro que recentemente, o próprio presi-
dente americano fez um pronunciamento desprezando 
a Organização das Nações Unidas, dizendo que ela 
fracassou na sua capacidade de resolver os conflitos 
internacionais, e boa parte desse fracasso é exatamen-
te o fato de existir uma superpotência que não aceita 
muitas vezes as decisões estabelecidas ali no Con-
selho de Segurança das Nações Unidas. Vejo o recuo 
como algo positivo e evita um conflito de mais largas 
proporções que poderia acontecer caso você tivesse 
uma invasão de qualquer natureza na Síria – seja com 
tropas invasoras terrestres, seja com a tecnologia de 
bombardear um País com instrumentos teleguiados, 
como tem acontecido recentemente.

Agradeço que V. Exª tenha levantado esse tema...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/

PT – SP) – Muito obrigado.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/

PCdoB – CE) – ... que é muito importante para todos 
nós. Daqui a pouco, vamos dar um abraço no Ibrahim 
Al-Zeben, que é decano também dos embaixadores 
árabes no Brasil – dessa liga árabe que se reúne cons-
tantemente. Vamos, com prazer, exatamente num mo-
mento em que, digamos assim, se pode respirar um 
pouquinho em relação ao Oriente Médio. 

Por isso, agradeço a V. Exª esse ilustrativo aparte.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/

PT – SP) – Lembro que amanhã é 11 de setembro, o 
dia da destruição das torres de Nova Iorque. O Pre-
sidente Barack Obama fará um pronunciamento hoje, 
às 10 horas da noite, relembrando aqueles episódios, 
mas também sobre a decisão que está por tomar mais 
definitivamente sobre a Síria, algo que é de grande 
relevância também. Meus cumprimentos pelas refle-
xões de V. Exª.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Mas também amanhã farei um pronun-
ciamento, não em contraponto ao Presidente Obama, 
mas para registrar o golpe de Estado no Chile, que 
matou Allende, um governo democraticamente eleito, 
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progressista, avançado, com as forças populares de 
esquerda e que teve, por trás do golpe, exatamente, o 
poderio norte-americano, infelizmente, mas foi o que 
aconteceu. Foi bem lembrada a data por V. Exª.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero fazer 
o registro de que acabei de receber a visita aqui do 
Prefeito de Horizonte, uma comitiva com o Presidente 
da Câmara de Vereadores da cidade de Horizonte. Ti-
vemos recentemente um bom debate do nosso Parti-
do, que apoiou a eleição e participou ativamente dela, 
no Município de Horizonte, com muitas reivindicações. 
É um distrito industrial ali da região metropolitana de 
Fortaleza, que tem muito piso. Estamos trabalhando 
para ampliar inclusive a presença dos institutos de for-
mação superior, no caso do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia. Temos buscado, com o 
governo do Estado, reforçar a presença da formação 
técnica com escolas técnicas estaduais naquela região, 
especialmente em Horizonte. 

Também registro que estivemos no Município de 
Baturité, na região do Maciço do Baturité, uma região 
que já teve um destaque muito grande na nossa eco-
nomia. Inclusive, o Município de Baturité, que sempre 
tinha uma ampla representação na Assembleia Le-
gislativa, mesmo uma força muito grande na eleição 
de deputados federais, é um Município que merece 
uma atenção especial nossa, do governo do Estado, 
do Governo Federal, para retomar o seu desenvolvi-
mento. Colada, digamos assim, com Baturité está a 
Universidade Luso-Afro-Brasileira (Unilab), uma con-
quista do governo do Presidente Lula, que está se 
ampliando com campi naquela região, ampliando-se 
para outros Estados. Já está na Bahia e possivelmen-
te deverá ter campi em outros Estados brasileiros. É 
de uma importância muito grande para aquela região 
do nosso Estado. Dista 60 quilômetros de Fortaleza e 
40 quilômetros de Baturité. Então, está numa região 
muito importante do nosso Estado. 

Nós nos comprometemos com o Município de 
Baturité em lutar para que o hospital de formação do 
curso de Medicina, que vai estar na Unilab, e que vai 
ser um hospital regional, seja em Baturité, que está 
ali colada. São Francisco do Conde, com certeza, não 
tenho dúvida,de que já recebeu campi importante da 
Unilab. A Reitora, professora, Drª Nilma, com certeza, 
não vai deixar de atender jamais. Então, temos esta-
belecido um grau de relações muito importante com 
a Unilab. Aquela região precisa muito do reforço da 
estrutura da Unilab. 

O governo do Estado tem sido um grande par-
ceiro nesse grande empreendimento de formação su-
perior, de cursos de formação superior, inclusive com 

um curso de Medicina sendo instalado naquela região. 
Então, é muito importante para o Maciço do Baturité. 

Também queremos recompor, porque Baturité 
é a maior cidade da região, o maior Município, que 
tem a maior população, e perdeu recentemente uma 
unidade do Instituto Nacional de Seguridade Social, o 
INSS, uma coisa absurda! Deixou de haver, naquela 
cidade, o acompanhamento. São os aposentados, são 
os trabalhadores do Maciço do Baturité inteiro, que se 
servem exatamente daquela cidade e agora têm de ter 
um deslocamento muito maior.

Então, gostaria de fazer esses registros importan-
tes da nossa caminhada pelo Ceará, pelo seu interior, 
como representante dessas camadas, principalmente 
as camadas que mais precisam do nosso apoio, que 
mais precisam de um reforço do Governo Federal nesse 
campo que é o nosso, que é o campo da Presidente 
Dilma, pelo Partido dos Trabalhadores, com a presença 
do PCdoB, do PSB, do PMDB, do PDT, que criou uma 
nova situação para o nosso País.

Ao fazer essas visitas, as pessoas sempre in-
dagam muito, preocupadas com o nosso caminhar 
futuro, com o que vai acontecer, preocupadas com 
as manifestações que ocorreram no Brasil, em junho, 
que tinham bandeiras importantes como base daquele 
movimento, no caso, a questão da mobilidade urbana, 
que foi um fator proeminente naquelas manifestações; 
a questão da educação no nosso País; a questão da 
saúde pública, respondida pela Presidente da Repú-
blica de forma muito positiva.

Então, esses registros estão na cabeça do povo. 
O povo está preocupado com essas questões e tam-
bém com a segurança pública; a violência, que tem 
se estendido; a questão da droga, que, inclusive, está 
em discussão aqui no Senado Federal. Tivemos uma 
audiência espetacular hoje, que começou pela manhã 
e entrou um pouco pela tarde, discutindo exatamente 
qual é o melhor mecanismo para enfrentarmos esse 
problema.

É bom lembrarmos uma coisa recente para a 
humanidade: a Inglaterra invadiu a China para vender 
droga, invadiu a China para abrir o mercado de droga. 
Estabeleceu-se a Guerra do Ópio. Imaginem um país 
invadir outro para vender droga! Mas esse fato é recen-
te para a humanidade, aconteceu há duzentos anos, 
cento e poucos anos. Então, vejam a tragédia! Como 
uma nação foi dominada por sua elite, até camadas 
médias e populares passaram a usar drogas em escala 
massiva e ficaram mais fáceis de serem dominadas.

Então, nós não podemos deixar que a nossa Na-
ção seja dominada, e que se estabeleça uma epidemia, 
uma verdadeira pandemia do uso das drogas que se 
espalham em nosso País, gerando verdadeiras áreas 
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de terror na nossa Nação. Precisamos saber como 
enfrentar, como tratar a situação, e identificar qual é a 
maneira mais adequada, mais sábia, mais inteligente, 
para que possamos trazer a nossa juventude, espe-
cialmente, para um convívio social elevado, sem que 
seja necessária a embriaguez a partir da droga. En-
tão, acho que esse debate está no meio do povo, está 
sendo discutido, está sendo tratado pela população. 
Considero que temos respostas importantes.

Gostaria de abordar um aspecto que tenho exa-
minado no meu Estado. Recentemente, antes que re-
alizássemos esse debate sobre a questão da saúde 
respondida pela Presidente, eu disse ao governador: 
“Olha, governador, acho que um dia o senhor tinha 
que dar uma Medalha da Abolição – comenda máxima 
do nosso Estado, entregue a pessoas que ajudam o 
Estado do Ceará, que contribuem para o seu desen-
volvimento com atividades exercidas diretamente no 
nosso Estado ou fora dele –, a um hospital público, o 
Hospital São José, pela dedicação dos profissionais 
médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, au-
xiliares, dedicados a tratar das pessoas com doenças 
infecciosas graves, ou seja, a todos os médicos que 
ali trabalham. Às vezes, as pessoas olham para esse 
hospital e dizem: “A esse lugar eu nem vou, porque as 
doenças são muito graves.”

A mesma coisa podemos dizer de um Albert Sa-
bin ou de um hospital geral ou de um César Cals ou 
do Instituto José Frota, em Fortaleza, com as maiores 
unidades, ou do Hospital de Messejana, localizado 
numa região inteira da nossa cidade. Então, há uma 
quantidade enorme de profissionais que são majori-
tários, dedicados, absolutamente dedicados. Foram 
esses profissionais que constituíram o Sistema Único 
de Saúde do nosso País. Mesmo assim, nós passamos 
a enxergar a deficiência na formação em quantidade 
de profissionais para atender o conjunto da Nação 
brasileira. Mesmo com esses profissionais dedicados, 
que ajudaram a construir o Sistema Único de Saúde, 
em mais de 700 Municípios não havia profissionais de 
saúde, especialmente um médico dedicado às famílias.

Então, acho que isso é muito preocupante. Esta 
é uma Nação rica, a sexta economia do mundo. Não 
podemos dizer que é uma nação pobre. Pobre é a eco-
nomia de um país cercado, como é Cuba. Mas Cuba 
conseguiu formar médicos em grande quantidade para 
atender a sua população e ajudar muitas nações no 
mundo inteiro.

Então, o vexame nacional não é a vinda de mé-
dicos estrangeiros ao Brasil. O vexame é o Brasil não 
ter formado médicos em quantidade e profissionais da 
área de saúde em quantidade para responder a nossa 
necessidade. Esse é o vexame que a nossa elite prati-

cou; esse é o problema grave que vem sendo corrigido 
aos poucos com a expansão das escolas de formação 
superior pelo interior do Brasil.

Eu mesmo reivindiquei ao Ministro Padilha e ao 
Ministro Mercadante, que, além de colocar a 60km de 
Fortaleza, colocássemos a 300km, lá nos sertões de 
Crateús, lá no sertão de Inhamuns, na região mais 
distante, mais inóspita do nosso Estado, o curso de 
Medicina, para formar médicos compreendendo bem 
a realidade do interior gigantesco do nosso País.

Agora tivemos uma resposta que ainda é paliati-
va, porque a resposta mesmo é formarmos os nossos 
profissionais, com capacidade de atender o nosso povo, 
com programas eficientes, permanentes, duradouros, 
o que, infelizmente, não conseguimos ainda fazer.

Discutimos o financiamento da saúde, quando 
analisamos aqui a CPMF. Agora estamos discutindo 
– o Senador Humberto Costa está com a matéria na 
mão – o financiamento da saúde pública no Brasil ou, 
mais precisamente, o subfinanciamento da saúde pú-
blica no Brasil. Por quê? Porque resolvemos aqui, no 
Senado da República, impedir que o Governo dispu-
sesse de recursos por meio da CPMF, que era uma 
contribuição de 0,08%, talvez a menor alíquota dentre 
todos os tributos praticados no Brasil. Era algo, diga-
mos assim, que não incomodava o bolso das pesso-
as mais simples, mas conseguiu incomodar os bolsos 
dos milionários no País, que fizeram uma campanha 
insana para retirar da saúde a CPMF, que só naquele 
ano representaria, para o ano seguinte, R$40 bilhões.

Nós estamos lutando por esses recursos. Isso di-
ficultou muito a ação do nosso Governo, além de criar 
dificuldades imensas que está se buscando corrigir, 
primeiro, numa situação emergencial. Evidentemente, 
essa é a resposta a um clamor popular, a um clamor 
das ruas, e nós temos, ao mesmo tempo, que compre-
ender essa necessidade de haver mais profissionais e 
as reivindicações dessas categorias e dessa categoria 
especificamente, para não demonizarmos também os 
profissionais que se dedicam no dia a dia à saúde do 
povo, desde sempre, no nosso País.

Citei recentemente o caso de um Bezerra de Me-
nezes no Estado do Ceará, médico, espírita, conheci-
do, respeitadíssimo, que foi alvo de um filme, exibido 
no cinema, tratando da sua vida e da sua história; de 
um Carlos Chagas, dedicado à causa pública, de um 
Rodolfo Teófilo também. Rodolfo Teófilo tem uma his-
tória interessante, Senador Walter Pinheiro. Ele sem-
pre disse: “Eu sou cearense”’, mas nasceu na cidade 
de Salvador, porque o pai tinha feito uma promessa à 
mãe de que, mesmo morando no Ceará, viria a Salva-
dor para que o primogênito nascesse naquela cidade. 
E botou a mulher em cima de uma burra – quase a 
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mulher morreu no caminho –, saindo de Pacatuba, no 
Estado do Ceará, até chegar a Salvador. Então, Ro-
dolfo Teófilo foi parido em Salvador, mas sempre ele 
dizia: “Eu sou cearense.”

Evidentemente, a vida inteira dele foi no Ceará, 
mas teve a vida dedicada, exclusivamente dedicada 
à saúde pública. São homens do Brasil. É gente bra-
sileira. Então, não há como demonizá-los, mas há 
como dizer-lhes e refletir com eles que não era pos-
sível aceitarmos a situação que estávamos vivendo 
no País. Era preciso uma alternativa e uma saída. E a 
Presidente teve sensibilidade para o problema e cora-
gem para enfrentá-lo. Não era uma questão fácil, mas 
foi enfrentada.

Então, nós acolhemos os médicos que vieram 
de outros países para nos ajudar, entre eles Cuba, 
Portugal...

(Soa a campainha.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – ... Espanha, Ucrânia – há médicos 
africanos aqui no Brasil, meu caro Senador Paim –, 
Uruguai, Bolívia, Argentina, Venezuela. Esses profis-
sionais estão contribuindo conosco nesse programa, 
que está aberto ainda para mais médicos, sejam es-
trangeiros, sejam brasileiros.

Eu tenho certeza de que nós estamos encon-
trando o nosso caminho e vamos estabelecer, com a 
categoria dos médicos especialmente, um bom diálo-
go, um bom debate. Acho que é esse o caminho mais 
ajustado para que tenhamos êxito no tratamento de 
um problema grave do nosso País, que é a atenção à 
saúde do povo brasileiro. É isso que nós desejamos. 
É isso que nós queremos. E é para isso que nós esta-
mos aqui discutindo.

Vamos discutir o projeto enviado pela Presidente 
da República com zelo, com cuidado, com atenção de 
quem cuida do Brasil. Não é um problema do médi-
co, do farmacêutico, do enfermeiro, do psicólogo, do 
fisioterapeuta, do fonoaudiólogo. Esse é um problema 
da saúde pública brasileira que nós temos que tratar.

Com isso temos que ter zelo. E zelo de todos pela 
questão central, que é oferecer ao povo brasileiro uma 
saúde de qualidade. Isso exige mais recursos, e temos 
que encontrar esses recursos; é possível encontrá-los. 
Está lá dormitando na Câmara um projeto que até saiu 
do Senado: Imposto sobre Grandes Fortunas. Há gen-
te que se arrepia com esse negócio de Imposto sobre 
Grandes Fortunas. Os americanos fizeram. O pessoal 
não gosta de copiar americano? Os franceses fizeram. 
O pessoal não gosta de copiar francês? Por que não 
copia isso? Imposto sobre Grandes Fortunas. 

Nós todos aqui vamos ficar fora praticamente. 
Não temos grandes fortunas, mas as grandes fortunas 
podem dar uma contribuição maior à saúde pública 
brasileira. Assim como nós tivemos coragem, a Presi-
dente teve coragem de enfrentar o problema trazendo 
profissionais de saúde de outros países, nós podemos 
também ter coragem no Congresso Nacional de regu-
lamentar o Imposto sobre Grandes Fortunas. Está na 
Constituição brasileira. Por que não fazê-lo? Acho que 
é isso que temos que conduzir aqui como responsabi-
lidade nossa no Congresso Nacional.

Por isso, Sr. Presidente, agradeço a V. Exª a pa-
ciência de nos acompanhar nesta noite, antes de nos 
encontrarmos com Ibrahim Al-Zeben para homenagear 
também a comunidade árabe em nosso País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Muito bem. Esse foi o Senador 
Inácio Arruda, defendendo as iniciativas da Presidenta 
Dilma com muita competência, como sempre. 

Passamos a palavra ao Líder Walter Pinheiro, do 
Partido dos Trabalhadores, da nossa querida Bahia.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Sena-
dores, primeiro, quero dizer, aqui da tribuna, da nossa 
alegria, uma vez que, no sábado próximo passado, 7 de 
setembro, os torcedores do Esporte Clube Bahia, numa 
demonstração de completa transformação, tiveram a 
oportunidade de votar diretamente para Presidente.

Eu sei que o clube do seu Estado, o Internacio-
nal, é o que tem o maior número de filiados no Brasil. 
O Bahia abriu um processo de filiação, que está em 
fase de intervenção, e somente em três dias, Paulo 
Paim, 15 mil novos torcedores se associaram ao clu-
be. Na eleição de sábado passado, estavam aptos ao 
processo de votação cerca de 9 mil associados, e com-
pareceram 6 mil. O companheiro Fernando Schmidt foi 
eleito Presidente do Esporte Clube Bahia. Schmidt já 
teve oportunidade de presidir o Bahia na década de 
70 e retorna à presidência em um mandato tampão, 
Senador Paulo Paim, porque, depois, teremos uma 
eleição definitiva.

Acho que isso é importante nesse processo de 
reconstrução, de redemocratização e também de trans-
parência. Nos clubes de futebol, nós assistimos a um 
processo muito duro, ao longo dos anos, nessa história 
do domínio de alguns cartolas no Brasil, mantidos, in-
clusive, a partir dessa paixão do povo, mas pilotados, 
ou melhor, controlados por alguns poucos cartolas do 
futebol brasileiro.

Eu até tenho uma participação muito grande nessa 
paixão por futebol, mas nunca me posicionei do ponto 
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de vista da minha participação em direção de clube, 
envolvimento dessa natureza; acho que como torcedor 
está de bom tamanho. 

Coloco-me à disposição, como eu fiz inclusive 
no sábado com Fernando Schmidt. Não pude ir à sua 
posse ontem à noite, mas enviei mensagem, ao mesmo 
tempo me colocando à disposição não só para o Bahia, 
mas para o futebol da Bahia, para sermos utilizados 
aqui como embaixador do futebol baiano, buscando 
ajudar principalmente essa parcela que passa por um 
processo de transformação, e contribuir com ela.

Recentemente – eu tive oportunidade de citar isso 
aqui e cito tranquilamente mesmo não sendo torcedor 
do Vitória –, tenho elogiado a postura de Alexi Portela 
na direção do Vitória, alguém que contribuiu muito para 
ir moralizando o futebol da Bahia, assim como outros 
clubes da história da Bahia que eu gostaria muito tam-
bém de ver despontando: o Galícia, que vem de uma 
colônia espanhola; o Ipiranguinha, o grande Ipiranga 
– Ipiranguinha no sentido inclusive do carinho, não de 
forma diminutiva –, o histórico Ipiranga; o Botafogo; os 
times do interior; o Fluminense de Feira; o Bahia de 
Feira; o próprio Feira; enfim, os times de Itabuna; os 
de Vitória da Conquista. É importante que possamos 
reestruturar esse futebol da Bahia.

Mas o registro que quero deixar claro é este: a 
posse de uma figura que eu até tenho muito respeito, 
gosto muito e, como torcedor, na década de 70, por 
diversas vezes, vibrei ali com a direção de Fernando 
Schmidt à frente do Bahia. Eu, ainda garoto, me acos-
tumei a frequentar o estádio, como faço hoje, Sena-
dor Paulo Paim. Se eu chegar aqui, por exemplo, eu 
faço sempre isto: vou lá, compro o meu ingresso na 
arquibancada, faço questão inclusive de não assistir 
em tribuna de honra. Nada contra a tribuna de honra, 
mas eu vou usar uma expressão que meu pai até usa-
va muito. Meu pai dizia que – ele fazia uma referência 
inclusive a cigarro com filtro – “Fumar cigarro com filtro 
é o mesmo que chupar bombom com papel.” Não é? 
Meu pai terminou inclusive se acabando no cigarro. 
Faleceu com problemas pulmonares.

Essa expressão eu terminei trazendo para o fu-
tebol dizendo o seguinte: “Assistir da tribuna de honra 
é o mesmo que chupar bombom com papel.” Então, 
você não vibra, não sente, não está no meio. E outra 
é pela contribuição: por que o torcedor comum, Paim, 
pode ir lá e pagar o seu ingresso, e a gente não pode 
pagar o nosso ingresso? Eu vou para a tribuna de honra 
em um lugar até mais tranquilo. Entra com o carro ali. 
Não pega nenhum tipo de engarrafamento. Não tem 
problema, senta na tribuna de honra.

Eu, inclusive, continuo defendendo que aqueles 
que acessam a tribuna de honra deveriam pagar in-

gresso de cadeira superior. Já que vai para a tribuna 
de honra, para um lugar tão chique, paga o preço mais 
caro, para contribuir. Então, eu acho que é importante. 
E aí eu quero salientar essa minha participação.

Hoje mesmo conversei com o Zeze Perella para 
ver a possibilidade de uma reunião entre ele e o Presi-
dente do Bahia para vermos a possibilidade de reforços 
para ajudar o baiano no que é possível, mas quero me 
envolver como torcedor, não como cartola, até porque 
não dá para dividir as coisas. Sempre fui contra aque-
les que atuam na política ficarem também atuando no 
futebol. Até brinquei com o Zeze Perella e disse: “Não 
me queira mal, mas eu acho que falta tempo.” Não é? 
Por isso que Zeze até me disse: “Olha, Pinheiro, eu me 
afastei mais da direção do Cruzeiro.” É isso! A gente 
já tem um mandato para dar conta, deixa para outro 
que tem disponibilidade. E acho que aqueles que as-
sumem posições – como Fernando Schmidt assumiu 
no Bahia – têm que ter disponibilidade e o seu tempo 
integral para conduzir um clube de futebol que mexe 
com as paixões, com todo torcedor. O torcedor está 
zelando por um bem público, então se esperam zelo 
e empenho nesta condução.

Eu quero fazer esse registro e daqui mandar o 
meu abraço fervoroso ao meu companheiro Fernan-
do Schmidt e ao seu companheiro de chapa, Valton 
Pessoa, que com ele assumiu essa jornada, e aos 
membros do Conselho também que foram eleitos no 
sábado próximo passado.

Mas, Senador Paulo Paim, venho à tribuna na noi-
te de hoje para discutir, de forma incisiva, os próximos 
passos que teremos daqui para frente no plenário do 
Senado. Nós temos algumas PECs importantes que 
devem ser apreciadas a partir de amanhã ou até no 
esforço concentrado marcado pelo Presidente Renan, 
esforço que começará na próxima segunda-feira.

E aí me refiro, por exemplo, à minirreforma que 
deve chegar ao plenário; amanhã à tarde nós temos a 
PEC da Música; temos aí duas medidas provisórias. O 
esforço para votarmos aqui a PEC 18, que disciplina, 
de uma vez por todas, a questão daqueles que são 
condenados ou aqueles que os processos tramitaram 
em estágio final no Supremo Tribunal Federal, portanto, 
cumprindo assim um rito processual corretíssimo. Se 
o Judiciário julga, Paulo Paim, e encontra, até porque 
encontrar já uma solução fazendo o julgamento final é 
um exercício de apuração que transcorreu ao longo de 
toda uma trajetória. Então, não são aqui talvez alguns 
minutos, segundos, ou até mesmo que debatamos 
horas e horas a fio aqui no plenário, nós não ganharí-
amos as condições necessárias para uma avaliação 
fidedigna. Há uma expressão que uso muito e que eu 
digo sempre, Paulo Paim. Na medida em que eu julgo 
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um mandato aqui em Plenário, eu posso cometer dois 
equívocos: ou votar pela absolvição de um culpado, ou 
votar pela condenação de um inocente.

Portanto, acho que o correto é a gente aprovar 
essa emenda constitucional e tratar, inclusive, de ir já 
numa linha de cumprimento do que prescreve ou que 
determina o art. 15 da Constituição Federal. Então, te-
mos uma pauta importante. E eu hoje fiz uma cobrança 
aqui ao Senador Renan: nessa pauta importante, nesse 
esforço concentrado, nós temos que chamar a atenção 
aqui da votação ou continuar o processo de apreciação 
de matérias que tratam da questão da guerra fiscal. 
Porque nós acertamos com o Governo um rito proces-
sual, cumprimos a nossa parte e, depois da votação na 
Comissão de Assuntos Econômicos, o Governo, por 
meio da Secretaria da Fazenda, disse: “Não, o projeto 
que foi votado na CAE, não é bem o que serve, vamos 
parar a reforma.” Está errado! Está errado!

A Fazenda negociou aqui com o Parlamento e nós 
votamos a resolução que tratou do ICMS de Importa-
ção; depois, votamos a questão aqui, no Senado, do 
comércio eletrônico. Aí acertamos com o Governo que 
nós discutiríamos um projeto de lei para, de uma vez 
por todas, pôr fim a essa grande dificuldade – inclusive 
o Estado de V. Exª – no que diz respeito à dívida. Não 
é possível, Paulo Paim, no momento em que estamos 
falando em queda de juros, o Estado ainda continuar 
pagando 16%, 17% de juros de financiamento.

O Rio Grande do Sul é um dos Estados mais 
endividados. Portanto tem de resolver isso, reduzir a 
taxa de juros e alongar essa dívida.

Falo aqui, obviamente, advogando em nome da 
Bahia, mas nós precisamos ter uma visão da situa-
ção nacional e não apenas do meu quintal. Então, é 
importante.

E a guerra fiscal, mais ainda, Paulo Paim. Essa 
disputa é nefasta. Se não criarmos as condições, não 
vamos desenvolver determinadas regiões. Não vamos. 
Não dá para tratar dessa maneira.

Estados e Municípios estão passando por seus 
piores momentos.

A Presidenta Dilma hoje anunciou mais um pacote 
importante: Água para Todos. Investimentos. A Bahia 
vai receber algo em torno de 17 milhões. Espero que 
o Ministro da Integração, inclusive, além desses 17 
milhões, Paulo Paim, para os mais de cem sistemas 
simplificados autorizados hoje, possa dar continuidade 
aos sistemas simplificados que já haviam sido acerta-
dos com a Bahia no período inicial de programas para 
a seca, que ultrapassava mais de mil sistemas sim-
plificados, além da questão das cisternas, da própria 
questão de construção de adutoras.

Então, é importante que a gente entenda isso. 
A Presidenta faz isso exatamente por entender que é 
preciso socorrer com obras, com infraestrutura.

Aqui no Senado, Paulo Paim, nós estamos avi-
sando também que no projeto de orçamento impositivo, 
que vai entrar naquela pauta do esforço concentrado, 
nós queremos fixar um percentual para ser aplicado na 
saúde. Há, inclusive, por parte de diversos Senadores, 
a proposta de 50% das emendas para a saúde. Porém, 
tem de ter custeio, Paulo Paim. Não basta só pôr 50% 
para a saúde e dizer que isso só pode ser para inves-
timento. Aí os Municípios e os Estados vão receber 
esse dinheiro para fazer postos de saúde da família. 
Está ali o Senador Amorim, de Sergipe, por exemplo, 
vamos fazer postos de saúde da família no interior de 
Sergipe. E quem vai bancar isso? Eu construo o prédio 
e ponho o que dentro para trabalhar? Mesmo com o 
Mais Médicos, meu caro Senador Amorim...

Correto, vamos contratar, pôr mais médicos, mas 
médico sozinho não vai dar conta. Eu preciso pôr o en-
fermeiro, o agente comunitário, até o vigilante do posto 
e também o atendente. Depois esse médico do Mais 
Médico vai ter de passar a receita, aí precisa haver re-
médio na farmácia. O Mais Médico vai passar exame, 
aí precisa haver o local para o cidadão ir lá e fazer seu 
exame; senão a gente entra no turismo da ambulân-
cia: o sujeito adoeceu no interior, põe na ambulância 
e leva para Aracaju ou então leva para Salvador; tira 
do interior, leva para Porto Alegre, ou para as cidades 
onde há hospitais regionais.

Então, esse debate é fundamental para a gente 
travar aqui. É uma forma de ampliarmos os recursos 
da saúde, aprovando as emendas, mas colocando 
nas emendas inclusive o condicionante que também, 
além dos 50%, nós vamos poder usar como custeio – 
respeitando todas as vedações constitucionais, mas 
para custeio.

Isso vai ajudar no outro debate que estamos 
fazendo também nesta Casa como pauta prioritária: 
a questão dos recursos para a saúde. Começamos 
aqui a discutir a questão de 10% dos recursos para a 
saúde a partir da receita bruta, mas, agora, o Senador 
Humberto está com essa relatoria, e a ideia é a de se 
trabalhar com a receita corrente líquida e, consequen-
temente, com um percentual um pouquinho maior da 
receita corrente líquida.

É importante que nós tratemos dessas questões 
como um todo, Senador Paulo Paim, por entender que 
essa pauta que está apontada é importante para solu-
cionarmos os problemas e os atacarmos do ponto de 
vista da reestruturação em algumas atividades.

Ainda há a carreira médica, de que eu me es-
queci aqui, mas que é importante citar. O projeto que 
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está aqui já está com urgência. E há as outras carrei-
ras, sendo que eu até conversava com V. Exª, Senador 
Paulo Paim, para agregarmos à Comissão de Direitos 
Humanos a parte do trabalho. Há aqui carreiras de 30 
horas, jornadas para o povo da saúde. Então, é impor-
tante que tenhamos a clareza do que isso significa. Nós 
podemos tratar dessas matérias sem resolver também 
o problema do custeio para Municípios e Estados.

A Presidenta Dilma, também, hoje, Presidente 
Paulo Paim, sancionou a Medida Provisória nº 613. 
Portanto, já está apta a estrutura para promover o pa-
gamento da primeira parcela de R$1,5 bilhão para os 
Municípios brasileiros. A partir de hoje, a nossa Secre-
taria do Tesouro e outras esferas de Governo já estão 
legalmente autorizadas a promover os repasses para 
os Municípios brasileiros, em relação àquele compro-
misso assumido pela Presidenta Dilma. Isso está in-
serido na Medida Provisória nº 613.

Também com a sanção da medida provisória, já 
podemos operar uma série de questões envolvendo 
a área da indústria química e petroquímica e do eta-
nol no Brasil.

Eu sei que há muita coisa na pauta, mas temos 
que continuar com esse ritmo, nesse esforço concen-
trado. Não é só o ritmo das votações, é o ritmo da con-
sequência: o que estamos votando, como podemos 
cobrar do Governo a implementação e a execução 
dessas questões. Não basta só votar aqui, temos de 
acompanhar, Paulo Paim, ou seja, como na brincadeira 
que fazemos muito na Bahia, tem de se botar o guizo 
no pescoço ou onde quiser botar, mas tem de botar 
para funcionar.

Então, não dá para ficar com esta história: “Apro-
va, é tranquilo. Vamos ver...” Aí a execução passa para 
depois de amanhã: “Ali deu problema; foi problema na 
instituição financeira”, assim como a medida provisória 
que tratou das dívidas.

O Banco do Nordeste e o Banco do Brasil têm 
de agir um pouquinho mais rápido, e devem agir um 
pouquinho mais rápido essas duas instituições. Agri-
cultor que está na ponta não pode esperar.

Então, é importante que, nessa pauta prioritária, 
nós identifiquemos isto: quais são as medidas, com 
caráter de transparência, para coibir qualquer práti-
ca de corrupção, em alinhamento com as questões 
centrais que a sociedade brasileira mais reclama, do 
ponto de vista do comportamento da classe política, e 
com as outras medidas também que vão ao encontro 
dos anseios de Municípios e Estados em ajustarem a 
sua economia, para poderem continuar prestando um 
serviço, até em matérias que têm aplicação imediata.

Senador Paulo Paim, participei ontem, por exem-
plo, em Salvador, representando a Comissão de Edu-

cação, do Encontro Brasileiro do Ensino a Distância. 
Nós vamos criar – estamos até batalhando para criar a 
Universidade do Vale do São Francisco, em Sergipe – a 
Universidade Federal, no Brasil, a universidade aberta. 

Eu não estou contra, sou plenamente favorável, 
Ministro Aloizio Mercadante, mas vamos aproveitar a 
Universidade de Sergipe, a Universidade Federal da 
Bahia, a Universidade do Rio Grande do Sul, a Univer-
sidade de Santa Catarina, as estaduais. Vamos apro-
veitar essa rede e já botar para funcionar o ensino a 
distância e não esperar mandar um projeto para criar 
a universidade aberta no Brasil.

Essas universidades todas que eu citei aqui já 
fazem ensino a distância. Então, vamos ligar as pon-
tas: fazer um programa e essas universidades tocam. 
Nós temos uma rede de pacote de dados já funcio-
nando no Brasil. Então, vamos funcionar dessa ma-
neira e estender para os alunos do ensino a distância 
programas como o Fies. Por que os que estudam no 
ensino a distância não podem acessar os programas, 
e só os que estudam de maneira presencial? Essa é 
outra maneira de nós ajudarmos.

Eu até brinquei com o pessoal, ontem, na saída: 
vamos botar o bolsa ensino a distância. Quanta gente, 
Senador Eduardo Amorim, no interior de Sergipe ou 
na Bahia, faz hoje ensino a distância?

O Sr. Eduardo Amorim (Bloco União e Força/
SC – SE) – É claro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Go-
verno/PT – BA) – Então, por que eu não posso ajudar 
esse cara?

E se ele não pode ter um computar em casa...

(Soa a campainha.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-
no/PT – BA) – ... vamos alinhar um programa para que 
ele use o centro digital de cidadania, os infocentros, 
os telecentros, ou até financiar esse estudante para 
ele adquirir o seu computador, para ele adquirir a sua 
ferramenta de ensino a distância.

Portanto, é fundamental que essas coisas sejam 
colocadas, para termos a capacidade de entender que 
é possível fazer isso, melhorando as condições.

Há outro exemplo que eu dei, Senador Amo-
rim, ontem. Eu era um garoto de nove anos de idade, 
quando montei o meu primeiro rádio, o rádio Galeno. 
Foi aos nove anos minha experiência com eletrônica. 
Logo em seguida, obviamente incentivado pelos mais 
velhos, terminei me inscrevendo no Instituto Univer-
sal Brasileiro, que era o ensino a distância da época.

O Sr. Eduardo Amorim (Bloco União e Força/
PSC – SE) – Por revista. 
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Go-
verno/PT – BA) – E vinha pelo Correio. Eu recebi pelo 
Correio meu primeiro multímetro, para medir a tensão. 
Aos nove anos de idade. Veio um alicatezinho, uma ca-
netinha para testar os polos. Fui aprendendo. Recebia 
todo mês a revistinha do Instituto Universal Brasileiro. 
Era o ensino a distância pelo Correio. Agora, dá para 
fazer isso com o correio eletrônico, muito mais rápido 
e mais eficiente. E a gente pode formar mais gente no 
Brasil. É importante trabalhar com essas coisas para 
a gente entender que dá para alcançá-las. 

Essas matérias estão aqui, na Ordem do Dia, Se-
nador Amorim. Está na hora de a gente pegar e votar 
essas matérias, assim como a PEC do Voto Aberto, 
meu amigo Sérgio Souza, que já apresentou seu re-
latório. Vamos votar a matéria. Se temos divergências, 
no voto tiraremos as divergências. Mas, vamos lá, 
vamos abrir o voto. Não tem problema nenhum. Para 
as matérias que têm comum acordo entre Câmara e 
Senado, voto aberto.

Senador Amorim, um aparte a V. Exª, e vou en-
cerrar em seguida.

O Sr. Eduardo Amorim (Bloco União e Força/
PSC – SE) – Senador Walter Pinheiro, o senhor tem 
toda a razão sobre a questão do ensino. Não há outro 
caminho para o País. E, copiando o exemplo de outros 
países, como o Japão, Suécia, a própria Coreia do Sul 
e tantos e tantos outros, que entenderam que a única 
forma de sua gente chegar à dignidade merecida era 
através do ensino. Com o ensino se chega à tecnolo-
gia, com a tecnologia se agrega valor àquilo que nós 
encontramos na natureza. E o que não nos faltam, 
com certeza, são os recursos naturais, que esses pa-
íses não têm, mas nós temos. Hoje, exportamos sem 
agregar valor. Então, é preciso, sim, dar a oportunidade 
aos nossos jovens e aos nossos adolescentes. Quero 
aqui agradecer o empenho de V. Exª, o baiano, Se-
nador Walter Pinheiro, na questão de levar a Univasf 
para um dos poucos Estados banhados pelo Rio São 
Francisco que não a tem, que é Sergipe. Depois, com 
o represamento de todas as águas, que levou energia 
para todos os cantos não só do Nordeste, mas tam-
bém do Brasil, já que o sistema está integrado, com 
certeza o Baixo São Francisco sofreu muito com todo 
esse represamento. Então, é o mínimo, realmente, 
que o Governo Federal pode fazer por aquela região 
do Baixo São Francisco: levar o ensino, levar as uni-
versidades, tanto para o lado sergipano, como para 
o lado alagoano, para que realmente se dê oportuni-
dade a toda aquela juventude. Não há outro caminho. 
O senhor, de forma muito equilibrada e sábia, coloca 
essa situação, e quero aqui agradecer-lhe. E conte co-
migo, sim, na construção dessa agenda positiva, que 

nós Parlamentares, nós Senadores temos que ter, re-
almente, com o povo brasileiro. Chega de remendos. 
Precisamos construir propostas definitivas que levem 
este País para um caminho e para dias muito melhores.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-
no/PT – BA) – Obrigado, Senador Amorim.

Eu já pedi a minha assessoria que nós solicite-
mos aquela audiência com o Ministro Mercadante para 
discutirmos a questão da Univasf, a sua ampliação lá 
para o Estado de Sergipe, para o Estado de Alagoas, 
a sua consolidação.

Em tempo, eu quero discutir com o Ministro Mer-
cadante a questão do curso de Medicina na Unilab, 
em São Francisco do Conde; tratar, inclusive, de uma 
questão importantíssima, que é a da anemia falcifor-
me. São Francisco do Conde tem, na sua Prefeita, a 
companheira Rilza, uma das árduas defensoras des-
se programa. E é importante que nós possamos fazer 
isso. Tenho já trabalhado com o professor e pesquisa-
dor Gildásio Daltro, da Universidade Federal da Bahia, 
do Hospital das Clínicas, nessa expectativa. Vamos 
somar esforços para fazer chegar a todos os cantos 
do velho Chico o ensino federal superior. Em vários 
desses lugares, por exemplo, nós já chegamos – além 
do ensino superior –, até antes, com as universidades 
estaduais. É o caso da Bahia, que tem quatro univer-
sidades estaduais.

O Sr. Eduardo Amorim (Bloco União e Força/PSC 
– SE. Fora do microfone.) – A gente não tem nenhuma.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – Imagine. Então, mais ainda motivo. Diz-me 
aqui o Senador Eduardo Amorim que Sergipe não tem 
nenhuma estadual. Mais um motivo ainda para a gente 
correr trecho e fazer chegar a nosso querido Sergipe 
a experiência da Universidade Federal do Vale do São 
Francisco, Senador Amorim.

Eu tive a oportunidade de batalhar por essa uni-
versidade, para fazer justiça aqui, em conjunto com o 
Deputado Osvaldo Coelho, de Pernambuco. Trabalha-
mos muito, no final da década de 90, para a criação 
da primeira universidade federal brasileira em mais 
de um Estado. Hoje, ela está no Estado do Piauí, de 
Pernambuco e da Bahia. E, com fé em Deus, Senador 
Eduardo Amorim, nós vamos levar essa universidade 
para Sergipe e Alagoas, completando a obra da Uni-
versidade do Vale do São Francisco em nosso Brasil.

Mas, Senador Sérgio, eu quero encerrar e cha-
mar a atenção para isso. Essa pauta é muito impor-
tante. Nós vamos ter um esforço enorme daqui até a 
semana que vem, mas é um esforço que sempre me 
dá um alento. Agora, nós temos que ter cuidado para 
não entrar naquela história da gincana – e eu vou usar 
uma expressão aqui – “votatória”. É aquele negócio 
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de “vota, vota, vota, vota”. Vamos ver o que é possível 
votar, votar com consequência, e coisas que a gente 
tenha condições, inclusive, de cobrar aplicação ime-
diata, por parte do Governo.

Amanhã, eu espero que a gente vote a MP nº 
615, para resolver um dos graves problemas, a ques-
tão do Refis, reabrir esse prazo para diversas pessoas 
poderem renegociar as suas dívidas no Brasil.

Então, era isso que eu tinha a dizer. Eu acho que 
é importante salientar aqui esses momentos que a 
gente tem vivenciado. Eu tenho passado essa última 
semana, Senador Sérgio, num dilema nos dois extre-
mos. Desde o dia 30, 31, eu tenho vivido um período 
muito difícil, do ponto de vista da minha família, no 
caso específico da minha companheira. Sua mãe se 
encontra num estado difícil, internada na UTI. Eu te-
nho acompanhado o sofrimento da minha companheira 
Ana, vendo ali a sua querida mãe internada. Agora há 
pouco, antes de subir à tribuna, falei com ela, e ela me 
deu um quadro; ela tinha acabado de sair da UTI, ali 
visitando a sua mãe. 

Nesse mesmo dia, Senador Sérgio, dia 31, iniciou-
-se outro processo também em nossa família, com a 
chegada de Luíza, a minha quinta netinha. Eu tenho 
uma netinha de um ano e quatro meses, Júlia, três ne-
tinhos, os trigêmeos, que fizeram seis meses de nas-
cidos no domingo, e Luíza, que nasceu no dia 31 de 
agosto. E ainda, numa expectativa para janeiro, para 
completar aí o sexteto, com a chegada de Eduardo, o 
filho da minha filha mais nova.

Assim, vou convivendo, eu diria, com esses dois 
extremos. É como eu dizia à minha mulher: um ciclo 
que a gente vai vendo, do início da vida, num momento 
de um ciclo de encerramento de vida. São processos 
que, às vezes, assustam a gente. Ali, com o sofrimen-
to por que a gente tem passado, com minha sogra, D. 
Semira, que foi uma figura, eu diria, muito importante 
na minha vida. 

Lembro-me muito da época em que eu casei, Se-
nador Sérgio, eu era ainda estudante. E eu me dediquei 
muito à física e à matemática, mas não só por gosto. 
Como eu casei antes, eu precisava ganhar a vida e 
ensinava Física e Matemática. Eu me lembro de que 
minha sogra, naquele período, brincava comigo, me 
chamava de Tistein, uma mistura do apelido de Tito, 
que é um apelido meu, familiar, com Einstein. 

Eu ficava à noite, de madrugada, estudando, e 
ela ali, com carinho. Minha sogra é uma pessoa de 
comportamento muito carinhoso até nas palavras, na 
forma como conversava comigo. Na minha fase inicial 
de vida, fui morar na casa de meu sogro e minha sogra, 
lá no subúrbio ferroviário, em Paripe. Então, portanto, é 
duro para a gente assistir a um momento de dificulda-

de desses por que passa uma pessoa tão carinhosa e 
dedicada, uma mulher de muita fé. Convivi com minha 
sogra também em outra experiência, a partir de nossa 
relação na igreja. Minha sogra é uma verdadeira ser-
va de Deus, uma pessoa que dedicou sua vida inteira 
a esse trabalho. Portanto, é algo assim difícil para a 
gente. Volto a dizer que conversei com minha esposa 
nesse instante, tenho acompanhado de perto a cada 
dia. Minha mulher, que é mulher de muita fibra, mas 
nós temos de compreender que nessas horas, meu 
amigo, a gente precisa, cada vez mais, estar juntos 
para superar essas dificuldades. 

Mas é assim. É o ciclo da vida e nós temos de 
enfrentar isso com muita força e, principalmente, com 
muita fé em Deus. 

É isso. Um abraço, Senador Sérgio Souza.

Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, o 
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Sérgio Souza.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maio-
ria/PMDB – PR) – Obrigado, Senador Walter Pinheiro, 
nobre representante do Estado da Bahia, pelo Partido 
dos Trabalhadores. 

V. Exª tem razão. Nós estamos passando por um 
momento de muitas votações. Amanhã mesmo, na 
Comissão de Constituição e Justiça, vamos debater 
temas importantes, como a PEC da Música, a PEC 
dos Tribunais Regionais Eleitorais, e vamos debater 
a PEC do Voto Secreto, a que V. Exª se referiu. Nós 
sabemos que, se não houvesse voto secreto, em es-
pecial na questão de cassação de mandato de Sena-
dores e Deputados, teria sido diferente, no Plenário 
da Câmara dos Deputados, na votação do Deputado 
Natan Donadon.

Convido, para fazer uso da palavra, como orador 
inscrito, o Senador Eduardo Amorim.

Enquanto o Senador Eduardo Amorim se dirige 
à tribuna, queria registrar que hoje esteve conosco, 
até há pouco, aqui no plenário do Senado Federal, o 
ex-Governador do Paraná, Orlando Pessuti, que foi 
Governador do Paraná pelo PMDB.

Concedo a palavra a V. Exª, Senador Eduardo.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/

PSC – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Senador Sérgio Souza, ou-
vintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, 
todos que nos acompanham pelas redes sociais, ainda 
na semana passada, eu falava aqui, desta tribuna, que 
temos uma dívida pública gigantesca. E que, só para 
se ter uma ideia, o pagamento dessa dívida enorme, 
a cada ano, leva cerca da metade do orçamento fe-
deral. E todos nós sabemos que o endividamento é o 
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principal entrave ao atendimento imediato dos direitos 
reivindicados por milhões de brasileiros que clamam 
por melhoria dos serviços de saúde, educação, segu-
rança, dentre outros.

Agora, imagine, Sr. Presidente, a situação de 
endividamento do meu Estado, o Estado de Sergipe. 
Entre os anos de 2008 e 2012, a Dívida Consolidada 
Líquida Anual aumentou 200%. Isso, levando-se em 
consideração que esses dados estão consolidados até 
agosto do ano passado. Hoje, pouco mais de um ano, 
esse percentual é bem maior.

E a situação vem se agravando ano a ano. 
Atualmente, o quadro que se apresenta é de tirar o 
sono de qualquer cidadão que tem, no mínimo, zelo 
pelo seu Estado e pelo seu povo. Para se ter uma 
ideia, os salários de servidores e pensionistas foram 
atrasados, e o funcionalismo público não terá este 
ano, segundo o secretário atual da Fazenda, sequer 
a reposição salarial, sequer aquilo que a inflação 
levou ou corroeu.

Como pode, Sr. Presidente, um governo que trata 
seus servidores com tamanho descaso? Ou será que 
trabalhadores são apenas os da iniciativa privada? Não, 
todos, sejam funcionários públicos, sejam funcionários 
de empresas privadas, sem exceção, são, sobretudo, 
trabalhadores e, como tal, têm direito a receber seus 
salários na data correta e os reajustes que lhes cabem 
de fato e de direito.

Sergipe se encontra nessa situação, lamentavel-
mente, e não é por acaso. O Estado, que é o menor 
do País, tem mais Secretarias, Sr. Presidente, que o 
Estado de São Paulo. Isso significa uma máquina ex-
tremamente inchada e, mais do que isso, prestes a 
explodir. Proporcionalmente, somos o segundo Estado 
no País que mais gasta do orçamento com pessoal.

Em agosto, os servidores do Estado se reuniram 
com o governador em exercício. A pauta era tratar do 
acordo coletivo das empresas públicas. Acordo esse 
que deveria ter sido assinado em fevereiro deste ano. 
E em verdade foi discutido apenas um reajuste linear, 
repondo a inflação.

Eis que, esta semana, a informação divulgada 
pela Secretaria de Fazenda é de que o Governo do 
Estado não tem condições de conceder reajuste sala-
rial aos servidores, pois o Estado está se aproximan-
do do limite máximo de 49%, ultrapassando o limite 
prudencial, que é de 46,55%, da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal.

A conta é simples, Sr. Presidente, não há mági-
ca. Sergipe precisa urgentemente enxugar a máquina, 
diminuir o número de secretarias e de cargos comis-
sionados, com certeza, milhares e milhares, realizar 

cortes e reduzir despesas. Caso contrário, temo pelo 
futuro do meu Estado.

Sergipe está mais endividado do que jamais es-
teve em toda a sua história. Hoje, a dívida pública do 
Estado chega a quase R$4 bilhões e quem está pagan-
do essa conta, e vai continuar a pagar, é, sobretudo, o 
servidor público estadual – que não tem reajuste nem 
sequer daquilo que a inflação corroeu e que vai sen-
tindo no bolso o arrocho salarial – e os demais sergi-
panos que vivem, trabalham e pagam seus impostos 
na nossa terra.

É importante estarmos atentos, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, pois sabemos que um orçamento 
nunca é igual ao outro – nunca é igual ao outro –, 
entretanto, o pagamento da dívida pública conso-
me a cada ano um percentual maior desse mesmo 
orçamento e o endividamento é o principal entrave 
ao atendimento imediato dos direitos aos serviços 
de saúde, educação, transporte, segurança pública, 
dentre tantos outros.

Em Sergipe, já temos o caos instalado em al-
guns setores, a exemplo da saúde. Não faz muito 
tempo, para ser mais preciso, no dia 30 de agosto, a 
impressa denunciou que mais de 40 pessoas haviam 
morrido à espera de transplante de rim, nos meses de 
maio e junho deste ano e que os números poderiam 
ser maiores nos meses de julho e agosto. E essa re-
alidade, Sr. Presidente, vem sendo agravada com a 
suspensão, em fevereiro do ano passado, das duas 
únicas equipes que faziam esse tipo de transplante no 
Estado. Condenando muitas vezes esses pacientes, 
esses cidadãos, esses pais, essas mães, esses filhos 
de famílias a uma máquina de hemodiálise dia sim, dia 
não. Muitas vezes, vindo de uma cidade longínqua para 
se submeter a hemodiálise na capital, Sr. Presidente. 
São quatro horas de sessão, e muitas vezes essas 
pessoas, esses cidadãos não vêm com alimentação 
adequada, vêm no transporte coletivo, com certeza o 
que só faz aumentar todo o sofrimento.

E o que dizer da educação? Matéria publicada 
no Jornal da Cidade, na sua edição de domingo pas-
sado, nos dá conta que mais de 270 mil sergipanos 
não sabem ler nem escrever. É lamentável.

Sr. Presidente, esse é um dado gravíssimo. No 
meu Estado, 18,4% da população com 15 anos de idade 
ou mais são analfabetos, conforme dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. É verda-
de que, em 2000, Sergipe apresentava uma taxa de 
analfabetismo para essa faixa etária de 25,32% e que 
dez anos depois, em 2010, houve queda para 6,9%. 
Mas não podemos esconder o sol com a peneira – o 
índice é ainda muito alto.
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No que diz respeito à segurança pública, a situa-
ção não é diferente, Sr. Presidente. Apenas lembrando 
o que já dissemos aqui nesta tribuna, os números da 
violência em Sergipe são assustadores e extremamen-
te preocupantes. Os dados sobre os crimes violentos 
letais intencionais – que englobam homicídio doloso, 
latrocínio e lesão corporal seguida de morte – aumen-
taram de 667, em 2010, para 708, em 2012, fazendo 
com que o Estado de Sergipe se tornasse o sexto mais 
violento do País. Nunca fomos assim, Sr. Presidente, 
sempre fomos um Estado pacífico e ordeiro.

Contudo, os números relacionados a outros tipos 
de crimes não são menos preocupantes. Apenas para 
citar alguns exemplos: em 2010, houve dois roubos a 
banco; em 2011, foram quatorze; o roubo de veículos 
aumentou 53%; roubos, 33,34%; estupro, 11,3%. 

Em contrapartida, os investimentos em seguran-
ça pública sofreram uma redução de 3,8%. Como é 
possível, Sr. Presidente?

Esses dados foram apresentados no Fórum Bra-
sileiro de Segurança Pública, juntamente com o Mi-
nistério da Justiça, sobre a segurança nos Estados.

Como, diante de tais dados, podemos prever um 
futuro melhor para o meu Estado e para o povo do meu 
Estado, Sr. Presidente?

Se já falta dinheiro para o reajuste dos salários 
dos servidores estaduais, o que dizer dos investimen-
tos nos serviços básicos à população?

Se já faltava dinheiro para o reajuste dos servi-
dores estaduais, o que dizer dos investimentos nos 
serviços básicos à população.

Contudo, o governo deveria rever anualmente os 
subsídios e os salários dos servidores. Nem isso o go-
verno está fazendo, Sr. Presidente! Isso é uma afronta 
ao princípio da irredutibiIidade dos salários. A própria 
Constituição Federal prevê no seu art. 37, inciso X, 
essa garantia a todos os servidores. Deve haver o en-
vio da proposta de reajuste salarial dos servidores e 
essa reposição da inflação não pode ser usada como 
argumento para ferir os limites estabelecidos pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal.

Não se pode mais tolerar a omissão do dever 
de emanação normativa para a aplicação do reajuste 
inflacionário. E esse comportamento negativo reflete 
sobre todos os servidores públicos do meu Estado de 
Sergipe.

O que não se pode admitir é Sergipe ser o Es-
tado da desesperança, Sr. Presidente. Disso eu não 
comungo e não posso aceitar. Tenho esperança, sim, 
no meu Estado e no meu povo e na minha gente, como 
disse o Papa Francisco, quando esteve aqui no Brasil, 
durante a Jornada Mundial da Juventude – abre aspas 

–: “Utopia é respirar e olhar para adiante; portanto, não 
deixe que lhe roubem a esperança”.

Perder a esperança, Sr. Presidente, nunca, ab-
solutamente nunca, mas o sentimento que temos em 
Sergipe, por parte do governo do Estado, que o gover-
no do Estado mostra, é a desesperança.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maio-

ria/PMDB – PR) – Obrigado, Senador Eduardo Amo-
rim. Convido V. Exª a presidir esta sessão para que eu 
possa fazer meu pronunciamento.

O Sr. Sérgio Souza deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo 
Amorim.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco 
União e Força/PSC – SE) – Passo a palavra ao ilustre 
Senador Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB 
– PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Senador que preside esta sessão, Senador 
Eduardo Amorim, Srªs e Srs. Senadores, caros teles-
pectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, 
senhoras e senhores, estou no Senado Federal há 
2 anos e 3 meses, aproximadamente. Quando aqui 
cheguei estava fervilhando, na CCJ, nas Comissões, 
o debate sobre reforma política. Dezenas de proje-
tos, de autoria de diversos Senadores, em especial 
do Senador Sarney, que era o Presidente do Senado 
naquele momento, debatiam a reforma política. Sem 
assento na CCJ, lá eu estava permanentemente dis-
cutindo, debatendo aqueles projetos sobre reforma 
política. Não tinha oportunidade de votar, mas tinha 
oportunidade de me expressar sobre os pontos da 
reforma que entendia prudentes. Alguns aprovados, 
outros chegaram a vir ao plenário, foram aprovados 
aqui também, remetidos à Câmara dos Deputados; 
e outros não caminharam. A Câmara dos Deputados 
também não conseguiu avançar; formou uma comis-
são que também não avançou. Resumindo, não te-
mos reforma política.

Buscamos agora construir uma minirreforma elei-
toral, mudança regras de campanha eleitoral, especifi-
camente. Inclusive, aprovado hoje na CCJ, o substitu-
tivo, já em turno suplementar, de autoria do Senador 
Valdir Raupp, que acatou dezenas de emendas das 
Srªs Senadoras e dos Srs. Senadores, inclusive le-
vando em consideração o bojo do projeto inicial do 
Senador Romero Jucá. Mas, de reforma política nós 
não conseguimos. 

Inclusive pretendo ainda, no plenário – talvez 
venha a ser votado amanhã, porque era terminativo 
na CCJ; mas, para que todos os Senadores venham 
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a debater, foi feito um recurso ao plenário e, requerida 
a urgência, deve ser amanhã pautado e votado pelo 
plenário – pretendo, ainda amanhã, ver uma emenda, 
que vou sugerir, para que o próximo Congresso Na-
cional, para que aqueles que forem eleitos em 2014 
para Senador da República, para Deputado Federal 
tenham na sua função de legislar, além de fiscalizar, a 
obrigação, no prazo estimado máximo de até um ano 
antes das eleições de 2016 ou 2018, de aprovar a re-
forma política. E é sobre esse tema que vim falar hoje 
um pouco às senhoras e aos senhores.

Acho, sinceramente, que é pouco – estou falando 
sobre o que foi aprovado hoje na CCJ –, pois entendo 
que deveríamos, ao longo desta legislatura, que já ca-
minha para o último ano, ter realizado uma profunda 
reforma política, tratando de temas fundamentais para 
a democracia do País.

Refiro-me, por exemplo, aos debates sobre finan-
ciamento público de campanha. Não tenham dúvidas, 
aqueles que estão nos ouvindo, que o grande indutor 
de corrupção neste País vem dos financiamentos de 
campanha, que têm uma consequência que se inicia 
durante o processo eleitoral e só termina – quando 
termina – no outro processo eleitoral.

Precisamos debater o voto distrital, distrital mis-
to, distrital puro, a fidelidade partidária, o fim das coli-
gações, o voto facultativo, além de outros temas que 
efetivamente resultam em mudanças no sistema po-
lítico-partidário, que dá claros sinais de esgotamento.

A chamada coalizão partidária, no sistema pre-
sidencialista que vivemos, tem apresentado evidên-
cias de inadequação e ineficiência no que se refere 
à participação dos variados partidos no Governo e 
também nas relações entre os três Poderes da Re-
pública. Além disso, tem enfrentado, cada vez mais, 
a crítica e resistência da população brasileira em re-
lação a sua representatividade e legitimidade perante 
os eleitores.

Infelizmente, Sr. Presidente, não foi possível re-
alizar, antes do próximo pleito eleitoral, a tão neces-
sária reforma política, que a cada início de legislatura 
é apresentada à sociedade brasileira como prioritária 
e essencial, e é defendida pela maioria absoluta de 
ambas as Casas do Parlamento.

Mas, senhoras e senhores, como eu disse há 
pouco, hoje votamos, na Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado Federal, a minirreforma eleitoral, que 
considero positiva para o aperfeiçoamento do nosso 
sistema de campanhas eleitorais.

Muitos avanços foram obtidos no sentido de redu-
zir custos de campanha, evitando abusos e distorções 
atualmente provocadas pelo abuso do poder econô-
mico para desburocratizar o registro de candidaturas 

e procurar tornar o processo mais transparente de 
forma geral.

Procurei contribuir com o debate, apresentando 
inúmeras emendas à matéria. Em uma delas, busquei 
aprimorar o funcionamento das pesquisas eleitorais 
para tornar mais eficiente a fiscalização dos órgãos 
competentes, além de deixar mais claro o trabalho 
realizado para conclusão da pesquisa, exigindo inclu-
sive a informação de quem foi pesquisado. Incluímos 
também, na obrigação de esclarecer quem pagou pela 
pesquisa, a necessidade de apresentação da evidente 
nota fiscal.

No mesmo sentido, Sr. Presidente, qual seja, o 
de blindar o processo de influências indevidas, apre-
sentei emenda ao substitutivo aprovado na CCJ hoje, 
que visava proibir a realização de enquetes no perí-
odo eleitoral.

Sabemos que, no período eleitoral, jornais de 
finais de semana, blogs, sites, vários outros meios 
de comunicação fazem inúmeras enquetes. Vivemos 
isso no interior dos nossos Estados, nos pequenos 
e médios Municípios. Por vezes, as enquetes são fal-
sas, são mentirosas, nem mesmo foram feitas, mas 
aparecem no jornal de final de semana com gráficos 
manipulados, com números manipulados, e aquilo é 
vendido à população como se fosse uma realidade 
da vontade ou da manifestação do eleitor naquele 
momento eleitoral. Enquetes no período eleitoral que-
remos vedar, porque isso é uma manipulação que 
fazem alguns políticos durante o processo eleitoral 
para levar o eleitor ao erro.

No que diz respeito, Sr. Presidente, à reforma 
como deveria ser, faço uma pergunta àqueles que es-
tão nos ouvindo hoje: “Você que está aí em casa, você 
que é filiado a um partido político, a qual partido polí-
tico você é filiado? Qual é a ideologia do seu partido 
político? O que é ideologia partidária? Você votou no 
partido político ou votou no candidato? Você lembra 
em quem votou para deputado estadual e federal? Se 
não se lembra, por que não se lembra? Você estudou 
a vida pregressa desse cidadão, as propostas dele? 
Qual o partido a que ele pertence?”

Então, reforma política é isso! Nós precisamos 
fazer reforma política, analisando até mesmo se pre-
cisamos de partido político. Alguns defendem o voto 
distritão. O que é distritão? Elege o mais votado. Para 
vereador, os nove mais votados nos Municípios pe-
quenos; para deputado estadual, os mais votados; 
para deputado federal, os mais votados. E assim por 
diante. Esse é o distritão. Mas e o partido político? 
Deixa de existir.

Em 1966, surgia no Brasil o Movimento Democrá-
tico Brasileiro. Qual era a ideologia desse Movimento 
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Democrático Brasileiro? Fim da ditadura, eleições di-
retas para presidente da República, direito de ir e vir, 
liberdade de expressão, ideologia. 

O que é ideologia partidária? O que é partido 
político? Partido político nada mais é do que um grupo 
de pessoas que partilham de uma mesma ideia. Essas 
pessoas se reúnem e passam a defender conjunta-
mente aquela ideia, aquela ideologia, e colocam isso 
num estatuto, na sua função programática. Isso vira o 
programa do partido. Esse programa do partido deve 
nortear o seu filiado, e esse filiado deve defender as 
bandeiras do seu partido, a ideologia do seu parti-
do, que pode ser defender uma etnia, defender uma 
classe social, defender a inclusão social, defender a 
igualdade, pode ser diversas coisas, mas tem que co-
nhecer. Pode ser um partido mais de esquerda, mais 
de direita ou de centro. Hoje nós não sabemos mais 
a qual lado pertence o partido, se ele é mais liberal 
ou se ele é mais conservador, porque nós não sabe-
mos nem mesmo qual é a função programática do 
partido ou qual é a ideologia do seu partido. E aí, Sr. 
Presidente, isso é estatuído de tal forma que o filiado 
que vai ser o candidato deve colocar no programa de 
governo dele, na proposta dele, que ele entrega, de 
casa em casa, ao eleitor, dizendo assim: “Com base 
nos preceitos do meu partido, que defendem esta 
linha de conduta, eu ofereço a vocês esta proposta 
de campanha”. Essa proposta de campanha subme-
tida ao crivo do eleitor vai às urnas, e é escolhida a 
melhor proposta.

O sistema é assim! No Brasil, não se vota nas 
pessoas, se vota na proposta, se vota no partido, por-
que a proposta é a do partido. E a proposta tem que 
se tornar lei porque, para valer, tem que se tornar lei, 
porque a diferença entre o público e o privado é que, 
na vida privada, você pode fazer tudo aquilo que você 
quiser, desde que a lei não o coíba. Na vida pública, 
você só pode fazer o que a lei permite. Para que a 
lei permita que a sua proposta possa ser executada, 
assumindo o mandato, você encaminha, no Poder 
Executivo, à câmara dos vereadores, às assembleias 
legislativas, ao Congresso Nacional o projeto de lei 
chamado Plano Plurianual, que vale por quatro anos. 
Veja a importância de partido! Veja a importância de 
ideologia! Veja a importância de função programática! 
Veja a importância da ligação entre o candidato e o 
partido! Porque a regra é assim.

Neste exato momento, em todas as câmaras de 
vereadores do Brasil, vocês estão analisando o PPA. O 
PPA vocês têm que olhar se está de acordo com aquilo 
que foi votado, com aquilo que foi submetido às urnas 
durante o processo eleitoral de 2012.

Agora, é isso que acontece no Brasil? As pessoas 
votam nas pessoas, ou as pessoas votam nos partidos?

Então, por que ter fidelidade partidária? Então, 
por que ter quociente eleitoral?

Então, temos que rever esses pontos. Por isso 
que precisamos eleger um Congresso Nacional motiva-
do e com a obrigação de promover a reforma política. 

Eleições de dois em dois anos? Com o advento 
da modernidade, urna eletrônica, assim por diante, não 
seria muito mais propício eleição de quatro em qua-
tro anos? Quanto é que custa para o Brasil? Quanto 
custa para a sociedade eleição de dois em dois anos?

Voto facultativo ou não...
Sr. Presidente, todavia, entendo necessário que 

algumas preocupações sejam adotadas para evitar a 
má utilização dessa ferramenta no processo político, 
que são as pesquisas eleitorais.

Essas enquetes, como relatei antes, são um 
exemplo evidente de ação que deve ser abolida, visto 
que são desprovidas de qualquer rigor científico em 
sua realização, o que torna demasiadamente simples 
os casos de fraude e o direcionamento dos resultados 
das enquetes. Foi uma emenda acatada hoje, de mi-
nha autoria, na CCJ.

Em outra emenda aprovada, meu objetivo foi 
resgatar, do texto original da lei, o necessário trata-
mento igualitário que deve ser conferido pelas emis-
soras de rádio e de televisão a todos os candidatos, 
excepcionalizando-se, neste particular, apenas as 
entrevistas, programas, encontros ou debates reali-
zados pela internet.

Nas duas outras emendas aprovadas, foram fei-
tos pequenos aperfeiçoamentos em relação a dispo-
sitivos, com a finalidade de tornar mais claras as de-
finições legais.

Como disse anteriormente, senhoras e senho-
res, não se trata da reforma política profunda e ampla 
que certamente a maioria dos brasileiros gostaria de 
experimentar.

Há muito tenho defendido, na tribuna do Sena-
do e nas comissões da Casa, a aprovação do finan-
ciamento público de campanha, ou do financiamento 
misto – público e privado – de campanha, com a pos-
sibilidade de discutirmos a permissão para doações 
privadas exclusivas de pessoas físicas, com algum 
limite predeterminado.

Enquanto as campanhas políticas forem tidas 
como investimento pelas empresas, os mandatários 
que receberem essas doações, muito provavelmente, 
continuarão comprometidos demasiadamente com os 
interesses dos doadores. Cria-se uma relação que não 
contribui para o aprimoramento da democracia parti-
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cipativa e, sobretudo, reduz a fundamental liberdade 
dos parlamentares para votar.

Também defendo o voto distrital misto, como o 
sistema mais adequado para refletir os anseios da 
sociedade. Defendo, de forma vigorosa, a fidelidade 
partidária, entendendo que os mandatos são dos par-
tidos e não das personalidades, por mais que não seja 
assim que ocorra hoje.

Enfim, independentemente da prevalência ou não 
das minhas posições, mais importante do que tudo é 
que o Congresso Nacional cumpra sua função de de-
liberar sobre esses temas. Temos que fazer o nosso 
dever de casa!

De qualquer maneira, Sr. Presidente, embora não 
tenhamos avançado como gostaria a sociedade brasi-
leira, é forçoso reconhecer que a minirreforma eleitoral 
que o Senado está prestes a aprovar representa um 
avanço no que se refere ao sistema de campanhas 
políticas do País.

Assim sendo, espero que o quanto antes possa-
mos concluir a votação dessa matéria para enviarmos 
ainda nesta semana à Câmara dos Deputados para 
que a mesma possa deliberar antes do início do mês 
que vem, ou seja, um ano antes das eleições para que 
possa valer ainda para as eleições de 2014, porque 
nós estamos prevendo aqui uma redução nos gastos 
de campanha, maior transparência das campanhas 
eleitorais, em especial, maior participação do cidadão 
nas campanhas...

(Soa a campainha.)

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB – 
PR) – ... na medida em que nós vamos promover ou 
privilegiar aquele que está iniciando, aquele que vai 
estar ingressando na vida política nas eleições de 2014. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado, desejo a todos uma boa noite.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco 

União e Força/PSC – SE) – Senador Sérgio Souza, o 
senhor tem toda a razão na medida em que ao não fa-
zer a reforma política significa que o Congresso passa 
a ter mais uma dívida enorme com o povo brasileiro. 

Creio que cometemos um grande equívoco quan-
do optamos por instalar duas comissões, uma aqui no 
Senado e outra na Câmara, quando deveria ter sido 
uma Comissão Mista. Com certeza se ganharia em 
agilidade, em propostas para comungar pensamen-
tos e ideias.

Eu acho que instalar duas comissões tornou a 
coisa muito mais distante e gerou, com certeza, essa 
frustração para o povo brasileiro e todos nós. Eu sei 
que não foi o meu querer nem o seu. Queríamos não 

o remendo eleitoral que está sendo feito, mas sim uma 
reforma política ampla que satisfizesse o povo brasileiro. 

Infelizmente não foi isso, mas o Congresso tem 
sim mais essa grande dívida com toda a Nação e es-
pero que possamos fazer o quanto antes a tão sonha-
da, desejada, almejada e necessária reforma política. 

Muito obrigado, Senador Sérgio Souza. 
Antes de finalizar esta sessão quero aqui agra-

decer à Primeira-Dama do meu Estado pela sensibili-
dade, Drª Eliane Aquino, por ter pedido ao Governador 
em exercício para que realmente agiliza, na medida do 
possível, a construção do Hospital do Câncer do nosso 
Estado. Fica aqui o registro. Quero agradecer a sensi-
bilidade da Primeira-Dama do meu Estado.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco 
União e Força/PSC – SE) – Sobre a mesa, requeri-
mento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.049, DE 2013 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 255, inciso II, alínea c, item 

12, do Regimento Interno do Senado Federal, requei-
ro que, sobre o PLS Nº 206/2012, que “acrescenta o 
3º–A ao Art. 68 da lei nº 9.610/1998, para que não se 
considere como execução pública a utilização de com-
posições  musicais ou literomusicais nas unidades de 
frequência individual e de uso exclusivo do usuário, nos 
empreendimentos destinados à prestação de serviços 
de hospedagem”, seja ouvida, também, a Comissão 
de Constituição Justiça e Cidadania.

Sala das Sessões, 19 de agosto  de 2013. – Se-
nador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco 
União e Força/PSC – SE) – O requerimento que aca-
ba de ser lido será incluído em Ordem do Dia opor-
tunamente.

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-
ção que será lida.

É lida a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 45, DE 2013

Altera o artigo 231 da Constituição Federal, 
para vedar a demarcação de terras indíge-
nas em áreas invadidas.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao 
texto constitucional:
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Art. 1º O artigo 231 da Constituição Federal, 
passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:

“Art. 231.  .......................................................
§ 8º O imóvel de domínio público ou particular 
objeto de esbulho possessório, turbação ou in-
vasão motivada por conflito agrário ou fundiário 
não será objeto de estudo, delimitação, decla-
ração, homologação, regularização ou criação 
de terras indígenas, nos dois anos seguintes 
à sua desocupação, ou no dobro desse prazo, 
em caso de reincidência; e deverá ser apura-
da a responsabilidade civil e administrativa 
de quem concorra com qualquer ato omissivo 
ou comissivo que propicie o descumprimento 
dessas vedações.
§ 9º Os processos administrativos já em curso 
para estudo, delimitação, declaração, homolo-
gação, regularização ou criação de terras in-
dígenas, serão imediatamente suspensos até 
o transcurso do prazo informado no parágrafo 
anterior, contados da data de desocupação 
da área, no caso de esbulho possessório ou 
invasão de imóveis rurais. (NR)”

Art. 2º Esta Proposta de Emenda à Constituição 
entra em vigor na data de sua publicação.

Justificação

Os conflitos indígenas no campo têm se agravado 
nos últimos tempos. Com o julgamento do processo da 
Raposa Serra do Sol, pelo Supremo Tribunal Federal, 
e a edição da Portaria nº 303 da Advocacia Geral da 
União, se acreditava que a definição das regras con-
dicionantes para a demarcação de terras indígenas 
traria paz ao campo e o fim das invasões.

Contudo, após a suspensão da referida Portaria, 
o conflito fundiário entre índios e não índios se inten-
sificou, resultando mais invasões.

No ano de 2012, o Observatório das Inseguran-
ças Jurídicas no Campo do Instituto CNA identificou 
mais de 189 conflitos indígenas. No ano de 2013, de 
janeiro até agosto, já foram identificadas 85 invasões.

Caso mais emblemático é o do Estado do Mato 
Grosso do Sul, em que indígenas contrários à decisão 
judicial que reintegrava a posse de proprietários rurais, 
no município de Sidrolândia/MS, iniciaram uma série 
de invasões violentas, culminando, inclusive, na morte 
de um indígena pela polícia.

Assim, buscando desestimular o crime de invasão 
de propriedades rurais é fundamental a criação de um 
freio que impeça essa prática criminosa. Ao impedir o 

prosseguimento dos processos demarcatórios de terras 
indígenas sobre propriedades invadidas, poder-se-á 
desestimular novos atos de invasão.

A Medida Provisória nº 2.183-56/2001 (anti-in-
vasão), que acrescentou o parágrafo sexto na Lei nº 
8.629/1993, impedia a desapropriação de bens imóveis 
invadidos, para fins de reforma agrária. O Supremo Tri-
bunal Federal, inclusive, no acórdão da ADI nº 2.213, 
declarou a MP nº 2.183-56/01 como constitucional 
e destacou a ilicitude das invasões rurais – esbulho 
possessório:

“O ESBULHO POSSSESSÓRIO, MESMO 
TRATANDO-SE DE PROPRIEDADES ALE-
GADAMENTE IMPRODUTIVAS, CONSTITUI 
ATO REVESTIDO DE ILICITUDE JURÍDICA... 
constitui atividade à margem da lei, sem 
qualquer vinculação ao sistema jurídico, a 
conduta daqueles que – particulares, movi-
mentos ou organizações sociais – visam pelo 
emprego arbitrário da força e pela ocupação 
ilícita de prédios públicos e de imóveis rurais, 
a constranger, de modo autoritário, o Poder 
Público a promover ações expropriatórias, 
para efeito de execução do programa de re-
forma agrária”; e
“O esbulho possessório, além de qualificar-
-se como ilícito civil, também pode configurar 
situação revestida de tipicidade penal, carac-
terizando-se, desse modo, ato criminoso (CP, 
art.161, II; Lei nº 4.947/66, art. 20)”.

Aproveitando-se ainda a inteligência do referido 
julgamento, vale reafirmar que “em uma sociedade 
estruturada em bases democráticas, (o processo de 
criação de terras indígenas), não pode ser implemen-
tado pelo uso arbitrário da força e pela prática de atos 
ilícitos de violação possessória”.

Dessa forma, chamo atenção dos nobres parla-
mentares para a importância de aprovarmos a presen-
te Proposta de Emenda à Constituição, que objetiva 
somente a conquista da paz no campo.

Sala das Sessões,
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................

CAPÍTULO VIII 
Dos Índios

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua orga-
nização social, costumes, lingual, crenças e tradições, 
e os direitos originários sobre as terras que tradicio-
nalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, 
proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios as por eles habitadas em caráter permanente, 
as utilizadas para suas atividades produtivas, as im-
prescindíveis à preservação dos recursos ambientais 
necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua 
reprodução física e cultural, segundo seus usos, cos-
tumes e tradições.

§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-
-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos 
rios e dos lagos nelas existentes.

§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, 
incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a 
lavra das riquezas minerais em terras indígenas só 
podem ser efetivados com autorização do Congresso 
Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-
-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, 
na forma da lei.

§ 4º As terras de que trata este artigo são ina-
lienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, im-
prescritíveis.

§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas 
de suas terras, salvo, ad referendum do Congresso Na-
cional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha 
em risco sua população, ou no interesse da soberania 
do País, após deliberação do Congresso Nacional, ga-
rantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo 
que cesse o risco.

§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos 
jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, 
o domínio e a posse das terras a que se refere este 
artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, 
dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado re-
levante interesse público da União, segundo o que 

dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e 
a extinção direito a indenização ou a ações contra a 
União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias 
derivadas da ocupação de boa fé.

§ 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto 
no art. 174, § 3º e § 4º

(À Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania.)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco 
União e Força/PSC – SE) – A Proposta de Emenda 
à Constituição que acaba de ser lida está sujeita às 
disposições constantes dos arts. 354 e seguintes do 
Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco 
União e Força/PSC – SE) – O Senado Federal rece-
beu os seguintes Ofícios:

– Nº 1.891, de 04 de setembro de 2013, da 
Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Po-
líticas para as Mulheres da Presidência da Re-
pública, em resposta ao Requerimento nº 664, 
de 2013, de informações, de autoria do Senador 
Aécio Neves;
– Nº 235, de 06 de setembro de 2013, da Mi-
nistra de Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, em resposta ao Requerimento nº 595, 
de 2013, de informações, de autoria do Senador 
Aloysio Nunes Ferreira.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
aos requerentes.

Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco 

União e Força/PSC – SE) – O Senado Federal recebeu 
Aviso nº 129, de 06 de setembro de 2013, do Ministro 
Presidente do Banco Central do Brasil, em resposta 
ao Requerimento nº 674, de 2013, de informações, 
de autoria do Senador Aécio Neves.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco 

União e Força/PSC – SE) – Sobre a mesa, parecer 
que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco União 
e Força/PSC – SE) – Foi lido anteriormente o Parecer 
nº 994, de 2013, da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 2013. 

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 (Eduardo Amorim. Bloco 

União e Força/PSC – SE) – Sobre a mesa, parecer 

que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco 
União e Força/PSC – SE) – Foi lido anteriormente o 
Parecer nº 995, de 2013, da Comissão de Direitos Hu-
manos e Legislação Participativa sobre a Sugestão nº 
3, de 2013, que conclui pela apresentação do Projeto 
de Lei do Senado nº 364, de 2013, que altera a Lei 
nº 11.738, de 16 de julho de 2008, para criar o adicio-
nal de especialização e de desempenho para os pro-
fissionais do magistério público da educação básica.

Nos termos do art. 102-E, parágrafo único, I, do 

Regimento Interno, a matéria vai ao exame das Co-

missões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de 

Educação, Cultura e Esporte, para exame do mérito. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco 

União e Força/PSC – SE) – Sobre a mesa, parecer 

que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco 
União e Força/PSC – SE) – A Presidência recebeu o 
Ofício nº 260, de 2013, do Presidente da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, que comunica a 
apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei 
do Senado nº 441, de 2012.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 260/2013 – PRESIDÊNCIA/CCJ 

 Brasília, 10 de setembro de 2013 

Assunto: decisão terminativa. 

 Senhor Presidente, 
 Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

combinado com o art. 284 do Regimento Interno desta 
Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião 
Extraordinária realizada nesta data, esta Comissão, 

em turno suplementar, aprovou o Substitutivo, com 
as Emendas nos 1-CCJ a 24-CCJ, do Senador Valdir 
Raupp ao Projeto de Lei do Senado nº 441, de 2012, 
que “Altera a redação dos arts. 8º, 11, 16, 17-A, 26, 
28, 36, 37, 38, 45, 47, 52, 57-A e 77, da Lei nº 9.504, 
de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas 
para eleições, para reduzir o tempo e diminuir o custo 
das campanhas eleitorais e dá outras providências”, 
de autoria do Senador Romero Jucá. 

 Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração. 

 Cordialmente, –  Senador Aníbal Diniz, Vice-
-Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco 
União e Força/PSC – Com referência ao Ofício nº 
260, de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis 
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para interposição de recurso, por um décimo da com-
posição da Casa, para que a matéria seja apreciada 
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Blo-
co União e Força/PSC – SE) – O Senado Federal 
recebeu as seguintes matérias da Câmara dos 
Deputados:



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 62097 



62098 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 62099 



62100 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 62101 



62102 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 62103 



62104 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 62105 



62106 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 62107 



62108 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 62109 



62110 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 62111 



62112 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 62113 



62114 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 62115 



62116 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 62117 



62118 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 62119 



62120 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 62121 



62122 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 62123 



62124 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 62125 



62126 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 62127 



62128 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 62129 



62130 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 62131 



62132 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 62133 



62134 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 62135 



62136 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 62137 



62138 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 62139 



62140 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 62141 



62142 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 62143 



62144 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 62145 



62146 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 62147 



62148 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 62149 



62150 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 62151 



62152 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 62153 



62154 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 62155 



62156 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 62157 



62158 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 62159 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 2013 
(Nº 3.665/2012, na Casa de origem, do Deputado Félix Mendonça Júnior)
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco 
União e Força/PSC – SE) – A Presidência comunica 
ao Plenário que, nos termos do art. 91, § 1º, inciso IV, 
do Regimento Interno, os Projetos serão apreciados 
terminativamente pelas Comissões competentes, po-
dendo 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 (Eduardo Amorim. Bloco 
União e Força/PSC – SE) – A Presidência recebeu, da 
Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei da Câmara 
nº 65, de 2013 (nº 4.216/2012, na Casa de origem) de 
iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe 
sobre a criação de cargos de provimento efetivo no 
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional 
do Trabalho da 15ª Região.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco 
União e Força/PSC – SE) – O Projeto de Lei da Câ-
mara nº 65, de 2013, vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICA-
ÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO 
INTERNO.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR 
MT. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, faz 191 anos que o 
Brasil tornou-se independente, e, a partir daquela data, 
7 de setembro de 1822, o país passou a ter soberania 
para estabelecer as próprias normas políticas e con-
duzir sua administração pública.

Venho, portanto, a essa tribuna fazer alguns ques-
tionamentos que julgo importantes para a reflexão de 
todos nós brasileiros.

A independência, que faz alusão à autonomia, 
me faz refletir sobre as seguintes máximas:

Adquirimos, de fato, essa autonomia?
Economicamente falando, o Brasil é capaz de 

conduzir as próprias demandas sem atribuir encargos 
à população?

Ou os impostos e as altas taxas de juros ainda 
representam um porto seguro ao país?

Segundo relatório ‘Doing Business’; do Banco 
Mundial, publicado no ano passado, é necessário que 
empresas brasileiras de médio-porte – e isso inclui 
cada trabalhador brasileiro – produzam 2.600 horas 
por ano somente para arcar com impostos.

Na Argentina, por exemplo, essa quantidade de 
horas produzidas é de 415 por ano.

Na educação, de acordo com a última Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) divulgada 
pelo IBGE no final de 2012, ainda há no Brasil 12,9 
milhões de pessoas analfabetas.

É de se reconhecer que esse número foi reduzido 
ao longo dos últimos anos.

Porém a taxa de analfabetismo funcional – que 
representa aquelas pessoas que sabem escrever ou 
ler o próprio nome mas que ainda são incapazes de 
usar a leitura e a escrita em atividades cotidianas –, 
não agrada.

A mesma pesquisa indica que 30,5 milhões de 
brasileiros estão nessa condição.

A maior parte dessa população está localizada 
nas regiões norte e nordeste e, não posso me furtar 
do seguinte questionamento:

Há quantos anos é sabido que os brasileiros que 
habitam essas regiões necessitam de maior atenção 
e investimento do poder público?

Quantas gerações ainda vão nascer e crescer 
sabendo dessa realidade?

Nesse dia em que celebramos a independência, 
também temos razões para comemorar.

De acordo com o IPEA – Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, vinculado à Presidência da Repú-
blica, nos últimos 5 anos, cerca de 200 mil brasileiros 
conquistaram a casa própria.

E os números compreendem todas as regiões 
do país. Infelizmente, a região Centro-Oeste, da qual 
faço parte, não apresentou resultado significativo, mas, 
repito, há no Brasil afora razões para comemorar a 
conquista da casa própria por tantos trabalhadores.

Essa mesma pesquisa nos revela, e eu não po-
deria deixar de citar, que ainda há um grande número 
de pessoas, cerca de 2 milhões, que comprometem 
30% de sua renda com custeio do aluguel.

Essa realidade se concentra especialmente nos 
estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais 
e Bahia.

Outro tema que guarda relação direta com o cres-
cimento e desenvolvimento do Brasil é a Infraestrutura.

Tenho dito repetidas vezes que é necessário des-
travar a burocracia e vencer, de uma vez por todas, a 
guerra do papel.

O custo extra das empresas, segundo estudo 
do Departamento de Competitividade de Tecnologia 
(DECOMTEC), da Federação das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (FIESP), é de R$ 17 bilhões ao 
ano, devido à precariedade da infraestrutura do país, 
incluindo péssimas condições das rodovias e sucate-
amento dos portos.

Mais uma vez, os efeitos recaem sobre o cidadão, 
uma vez que, o custo logístico acaba encarecendo o 
produto final em aproximadamente 20%, ou seja, R$ 
2 a cada R$ 10, de acordo com reportagem do Fan-
tástico de 21 de março deste ano.

Fora esse cenário, ainda temos de lidar com o 
desperdício. De acordo com levantamento dessa mes-
ma reportagem, entre Palmas (TO) e Anápolis (GO), 
há 700 quilômetros que ainda não podem ser chama-
dos de ferrovias.

O país já gastou R$ 5,1 bilhões e, depois de duas 
décadas, continua esperando pelo trem.

Depois da obra toda paga, ficaram tantos proble-
mas acumulados que ainda será preciso gastar mais 
R$ 400 milhões.

Recurso originário dos impostos pagos por cada 
cidadão brasileiro.

Mas, o governo dá sinais de que está alerta. A 
Empresa de Planejamento e Logística (EPL) anunciou 
que pretende investir R$ 133 bilhões de reais em 10 
mil quilômetros de ferrovias.

Uma tentativa de contornar graves gargalos da 
infraestrutura. É um investimento primordial, o pro-
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jeto contempla um modelo integrado dos problemas 
e das soluções para as ferrovias, rodovias, portos e 
aeroportos.

Se tudo der certo, e conseguirmos tirar essa pro-
posta do papel como foi apresentada, em uma década 
o Brasil será outro país, bem mais desenvolvido.

E social e politicamente, somos independentes? 
Ou ano após ano nos vemos reféns de índices alar-
mantes de casos de dengue, por exemplo, que fazem 
vítimas fatais de norte a sul do país nos mostrando a 
fragilidade de um sistema de saúde que ainda se faz 
vítima de ‘um mosquito1.

Nos 3 primeiros meses de 2013 o aumento foi de 
279%, chegando a mais de 600 mil casos em todo o 
país. Nos resta saber a quem interessa que esse esta-
do de calamidade praticamente se perpetue, porque a 
pergunta que se deve fazer é, será realmente que não 
temos a solução para extirpar de uma vez por todas a 
ação da dengue se conhecemos tão bem sua causa 
e seus efeitos?

Essa indagação nos faz ir mais além: Onde está 
nossa capacidade de questionamento? Sim, digo isso 
porque há alguns meses a população foi às ruas e nos 
mostrou a sua força, não física, mas de indignação.

Uma manifestação histórica, apartidária, onde a 
única bandeira imposta pela sociedade era da mora-
lidade, reivindicando mudanças no Brasil, na política, 
em setores elementares.

Que não tenhamos que esperar mais 191 anos 
pela frente para repensar. Que os avanços sejam mo-
tivo de comemoração sim, mas, a necessidade de 
mudança um constante estado de alerta e reflexão 
para todos nós!

Nessa data, meu desejo de que a AGENDA PO-
SITIVA aconteça a cada dias e não caia no esqueci-
mento. E que a população mantenha-se a frente e não 
deixe, jamais, de fiscalizar.

Muito obrigado.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Gover-

no/PT – RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs e 
Srs. Senadores, a história da educação brasileira vai 
mudar a partir da sanção pela presidenta Dilma Rous-
seff, nesta segunda-feira (09), no Palácio do Planalto, 
da lei que destina 100% dos recursos dos royalties do 
petróleo para a Educação (75%) e para a Saúde (25%). 

A destinação dos recursos do Pré-sal foi apro-
vada em votação de um projeto de lei, ocorrida em 
agosto último na Câmara dos Deputados cujo texto 
estabelecia que os recursos dos royalties do petróleo 
seriam divididos na proporção de 75% para a educa-
ção e 25% para a saúde. 

Em relação ao Fundo Social do Pré-sal, o pro-
jeto estabelece que 50% do total dos recursos serão 

destinados à educação e saúde, na mesma proporção 
dos recursos dos royalties (75% e 25%).

O governo da presidenta Dilma Rousseff sugerira 
desde o início 100% dos royalties para a educação. Mas 
as discussões travadas no Congresso Nacional foram 
a demonstração de como ainda temos muito que ca-
minhar no sentido de priorizarmos a educação. Desta 
forma, o resultado obtido é considerado uma grande 
vitória da educação brasileira, e para as partes envol-
vidas – Governo e parlamento. 

Em relação ao Fundo Social do Pré-Sal, ficou 
estabelecido que 50% do total dos recursos serão 
destinados à educação e saúde, na mesma proporção 
dos recursos dos royalties (75% e 25%). 

O governo propunha que apenas seria aplicada 
em educação 50% dos rendimentos financeiros do 
Fundo Social, mantendo intacto o capital principal. 
Esta proposta foi acatada pelo Senado, que a ratificou. 
Porém, na Câmara dos Deputados, venceu a versão 
que destinava metade de todos os recursos do Fundo 
Social, não apenas os rendimentos. 

De acordo com o projeto aprovado, os royal-
ties que serão destinados para educação e saúde se 
referem apenas aos novos contratos da União com 
comercialidade declarada a partir de 3 de dezembro 
de 2012. Royalties de campos em atividade há mais 
tempo, como nos estados produtores do Rio de Janei-
ro e Espírito Santo, continuarão a ser aplicados pelos 
governos estaduais. 

Em pronunciamento à Nação, pela passagem do 
7 de Setembro, Dia da Independência, a presidenta 
Dilma Rousseff afirmou em cadeia de rádio e televisão 
que, apesar dos grandes desafios estamos vivendo 
em um país, de “grandes resultados”, fruto dos avan-
ços sem precedentes registrados nos últimos anos, 
embora sendo ainda, “um país com serviços públicos 
de baixa qualidade”. 

A presidenta fez esse preâmbulo para introduzir 
os estágios dos cinco pactos que propôs nas áreas da 
saúde, educação e mobilidade urbana (transportes), 
bem como para aperfeiçoar a política e a economia.

Com relação ao Pacto da Educação, a presidenta 
ressaltou a partilha dos recursos e do Fundo Social do 
Pré-Sal para a educação, considerando, por oportuno, 
que esse feito será um dos maiores legados do atual 
governo às gerações presentes e futuras, na medida 
em que irá trazer para a população brasileira “benefí-
cios permanentes por um período mínimo de 50 anos”, 
com o frisou.

No pronunciamento, nossa presidenta lembrou, 
ainda, que o governo federal vai leiloar, em outubro 
próximo, o Campo de Libra, um imenso campo de 
petróleo do pré-sal, que tem um potencial de reserva 
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entre 8 a 12 bilhões de barris equivalentes de petróleo. 
Os royalties das áreas já em exploração e daquelas 
descobertas neste e em outros campos vão gerar re-
cursos gigantescos para a educação. 

Minha expectativa é de que com mais esta rique-
za natural, tenhamos mais creches, alfabetização na 
idade certa, escolas em tempo integral, ensino médio 
profissionalizante, mais vagas em universidades, mais 
pesquisa e inovação, e professores mais preparados 
e bem remunerados. 

Espero, com fervor, que a aplicação destes re-
cursos em educação e saúde se representem menos 
desigualdades sociais, econômicas e culturais no Brasil.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco 

União e Força/PSC – SE) – Nada mais havendo a tra-
tar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando 
às Srªs e aos Srs. Senadores que será realizada ses-
são deliberativa ordinária amanhã, às 14 horas, com 
Ordem do Dia previamente designada. 

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 21, DE 2013 
(Proveniente da Medida Provisória 

nº 615, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 21, de 2013, na forma do 
texto aprovado na Câmara dos Deputados, 
que  autoriza o pagamento de subvenção eco-
nômica aos produtores da safra 2011/2012 de 
cana-de-açúcar e de etanol que especifica 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 Sis-
tema de Pagamentos Brasileiro – SPB; autori-
za a União a emitir, sob a forma de colocação 
direta, em favor da Conta de Desenvolvimen-
to Energético – CDE, títulos da dívida pública 
mobiliária federal; estabelece novas condições 
para as operações de crédito rural oriundas 
de, ou contratadas com, recursos do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste 
– FNE; altera os prazos previstos nas Leis nº 
11.941, de 27 de maio de 2009, e nº 12.249, 
de 11 de junho de 2010; autoriza a União a 
contratar o Banco do Brasil S.A. ou suas sub-
sidiárias para atuar na gestão de recursos, 
obras e serviços de engenharia relacionados 
ao desenvolvimento de projetos, moderniza-

ção, ampliação, construção ou reforma da rede 
integrada e especializada para atendimento 
da mulher em situação de violência; discipli-
na o documento digital no Sistema Financeiro 
Nacional; disciplina a regularização de áreas 
ocupadas por entidades de assistência social, 
de educação ou templos de qualquer culto no 
Distrito Federal; disciplina a transferência, no 
caso de falecimento, do direito de utilização 
privada de área pública por equipamentos 
urbanos do tipo quiosque, trailer, feira, banca 
de venda de jornais e de revistas; altera a in-
cidência da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins na cadeia de produção e comercia-
lização da soja e de seus subprodutos; altera 
as Leis nºs 12.666, de 14 de junho de 2012, 
5.991, de 17 de dezembro de 1973, 11.508, de 
20 de julho de 2007, 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, 9.069, de 29 de junho de 1995, 
10.865, de 30 de abril de 2004, 12.587, de 3 
de janeiro de 2012, 10.826, de 22 de dezem-
bro de 2003, 10.925, de 23 de julho de 2004, 
12.350, de 20 de dezembro de 2010, 4.870, 
de 1º de dezembro de 1965 e 11.196, de 21 
de novembro de 2005, e o Decreto nº 70.235, 
de 6 de março de 1972; revoga dispositivos da 
Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011; e 
dá outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 615, de 2013).
Parecer sob nº 51, de 2013, da Comissão Mis-
ta, Relator: Senador Gim (PTB/DF); e Relator 
Revisor: Deputado Josias Gomes (PT/BA), 
favorável à Medida Provisória e às Emendas 
nºs 2, 9, 12, 14, 20, 22 a 24, 26, 41, 50, 52 a 
54, 58, 61 a 65, 69, 71, 83, 94, 95, 98, 100, 
102 e 103, nos termos de Projeto de Lei de 
Conversão, que oferece; e pela rejeição das 
demais emendas.
(Lido no Senado Federal no dia 10-9-2013)
(Sobrestando pauta a partir de 4-7-2013)
Prazo final prorrogado: 16-9-2013

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 616, DE 2013

Discussão, em turno único, da Medida Provi-
sória nº 616, de 2013, que  abre crédito extra-
ordinário, em favor de Operações Oficiais de 
Crédito, no valor de dois bilhões, novecentos 
e trinta e dois milhões, cento e vinte e cinco 
mil, trezentos e quarenta e seis reais, para o 
fim que especifica.
Parecer sob nº 28, de 2013, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
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calização, Relator: Senador Casildo Maldaner 
(PMDB/SC); e Relator Revisor: Deputada Nil-
da Gondim (PMDB/PB), favorável à Medida 
Provisória, nos termos do Projeto de Lei de 
Conversão nº 19, de 2013, que oferece; e pela 
inadmissão das emendas oferecidas perante 
aquela Comissão.
(Lido no Senado Federal no dia 30-8-2013)
(Sobrestando pauta a partir de 15-7-2013)
Prazo final prorrogado: 27-9-2013

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 2012 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 1.032, de 2013 – Art.  336, II)

Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2012 (nº 
643/2011, na Casa de origem, do Deputado 
Efraim Filho), que  dá nova redação ao art. 
334 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940 – Código Penal e acrescenta-lhe 
o art. 334-A (aumenta a pena para crimes de 
contrabando e descaminho).
A matéria foi despachada à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 32, DE 2010

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 32, de 2010, ten-
do 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 Ju-
diciário, alterar os requisitos para o provimen-
to 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.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2011

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Walter 
Pinheiro, que  acrescenta § 2º ao art. 52 da 
Constituição Federal, para estabelecer que os 
ocupantes de cargo público que tiverem sua 
escolha aprovada previamente pelo Senado 
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem 
comparecer a essa Casa, anualmente, para 

prestar contas de suas atividades nos respec-
tivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 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. 
(Paraná)
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.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 7, DE 2013

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo 
como primeiro signatário o Senador José Sar-
ney, que  acrescenta artigo ao Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias para vincular 
a duração dos benefícios fiscais concedidos 
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Ama-
zônia Ocidental ao prazo de vigência 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.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 18, DE 2013 
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 953, de 2013)

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 18, de 2013, tendo 
como primeiro signatário o Senador Jarbas 
Vasconcelos, que  altera o art. 55 da Consti-
tuição Federal para tornar automática a perda 
do mandato de parlamentar nas hipóteses de 
improbidade administrativa ou de condenação 
por crime contra a Administração Pública.
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Parecer nº 920, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Eduardo Braga, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 45, DE 2009 
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 875, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 45, de 2009, tendo como primeiro 
signatário o Senador Renato Casagrande, 
que  acrescenta o inciso XXIII ao art. 37 da 
Constituição Federal, dispondo sobre as ativi-
dades do sistema de controle interno.
Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Inácio Arruda, favorável, com as Emen-
das nºs 1 e 2 – CCJ, de redação, que apresenta.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as 

Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 46 e 61, de 2012) 

(Calendário Especial – Requerimento nº 809, de 
2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que  altera 
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias para criar o Tribunal Regional 
Federal da 6º Região, com sede em Belém e 
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Ma-
ranhão e Tocantins.
Pendente de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta.

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as  

Propostas de Emenda à Constituição  
nºs 46 e 61, de 2012) 

(Calendário Especial –  
Requerimento nº 809, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-

tituição 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. 
Pendente de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta.

12 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 123, DE 2011 
(Calendário Especial – 

Requerimento nº 1.048, de 2013)

Terceira 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.

13 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na 
Casa de origem, do Deputado Beto Albuquer-
que), que  inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 
10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o 
Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário 
que menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador 
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs 
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 123, DE 2013

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 123, de 2013 (nº 580/2012, 
na Câmara dos Deputados), que  aprova o texto 
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do Acordo entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo do Reino Unido 
da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte para Evitar 
a Dupla Tributação de Salários, Ordenados e 
outras Remunerações Auferidas por Membro 
de Tripulação de Aeronave Operada em Trá-
fego Internacional, assinado em Brasília, em 
2 de setembro de 2010.
Parecer favorável, sob nº 972, de 2013, da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Senador Francisco Dornelles.

15 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que  au-
toriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião 
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das 
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antonio Carlos Valadares, favo-
rável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ, 
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso 
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas 
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emen-
da nº 3-CDR.

16 
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes 
Ferreira,  solicitando o desapensamento do 
Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, 
dos Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, 
de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463, 
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539, 
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, 
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que te-
nha tramitação autônoma (utilização do FGTS 
para pagamento de serviços educacionais).

17 
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
836, de 2013, do Senador Wilder Morais,  so-

licitando o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de 
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de 
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303 
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334, 
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e 
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação 
autônoma (utilização do FGTS para pagamento 
de serviços educacionais).

18 
REQUERIMENTO Nº 902, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
902, de 2013, do Senador José Agripino,  so-
licitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei do Senado nº 300, de 2005; com o de nº 
565, de 2007 (já apensado aos Projetos de 
Lei do Senado nºs 276, 345 e 641, de 2007), 
por regularem matéria correlata (empréstimos 
consignados).

19 
REQUERIMENTO Nº 908, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
908, de 2013, do Senador Cyro Miranda,  soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 290, de 2013, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(cancelamento de CNPJ no caso de utilização 
de mão-de-obra escrava).

20 
REQUERIMENTO Nº 909, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
909, de 2013, do Senador Cyro Miranda,  soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 290, de 2013, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida a Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (cancelamento de CNPJ no caso de 
utilização de mão-de-obra escrava).

21 
REQUERIMENTO Nº 921, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
921, de 2013, do Senador Paulo Paim,  so-
licitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 710, de 2011; e 287, de 
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2013, por regularem matéria correlata (greve 
no serviço público).

22 
REQUERIMENTO Nº 925, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
925, de 2013, do Senador Valdir Raupp,  solici-
tando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto 
de Lei do Senado nº 211, de 2009, de sua autoria.

23 
REQUERIMENTO Nº 934, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
934, de 2013, do Senador Delcídio do Ama-
ral,  solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 229, de 2013, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (cobertura de planos de saúde).

24 
REQUERIMENTO Nº 937, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda,  so-
licitando o desapensamento dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim 
de que tenham tramitação autônoma (destina-
ção dos recursos do Fundo Social).

25 
REQUERIMENTO Nº 952, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
952, de 2013, do Senador Inácio Arruda,  so-
licitando que, sobre o Projeto de Resolução nº 
11, de 2013, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos (compa-
recimento do Presidente do BNDES à CAE).

26 
REQUERIMENTO Nº 973, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
973, de 2013, do Senador Romero Jucá,  soli-

citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 220, de 2013, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania 
(regulação de operações de seguros).

27 
REQUERIMENTO Nº 974, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 974, de 2013, do Senador Humberto Cos-
ta,  solicitando a tramitação conjunta dos Pro-
jetos de do Senado nºs 11 e 162, de 2012, com 
o Projeto de Lei da Câmara nº 89, de 2007 ( 
que já se encontra apensado ao Projeto de 
Lei do Senado nº 156, de 2007), todos com-
plementares, por regularem matéria correla-
ta (aplicação da receita pública da União em 
ações e serviços públicos de saúde).

28 
REQUERIMENTO Nº 975, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
975, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro,  so-
licitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei da Câmara nº 32, de 2007, com o Projeto 
de Lei do Senado nº 323, de 2012, por regu-
larem matéria correlata (alterações na Lei de 
Licitações).

29 
REQUERIMENTO Nº 976, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
976, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy,  so-
licitando que o Projeto de Lei da Câmara nº 
32, de 2007, seja remetido para exame da 
Comissão Temporária de Modernização da 
Lei de Licitações e Contratos.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco 
União e Força/PSC – SE) – Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 2 minutos.)
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Ata da 153ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 11 de setembro de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Romero Jucá e Flexa Ribeiro, 
da Srª Angela Portela e do Sr. Mozarildo Cavalcanti

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 2 minutos e 
encerra-se às 21 horas e 49 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Há número regimental. 
Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – A Presidência recebeu os 

seguintes Projetos de Decreto Legislativo da Câmara 

dos Deputados:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Os Projetos de Decreto 
Legislativo nºs 200 a 202, de 2013, em conformida-
de com o inciso III do art. 91 do Regimento Interno, 
serão apreciados terminativamente pela Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática, onde poderão receber emendas pelo prazo 

de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, “c”, da 
Norma Interna.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Encerrou-se na última 
segunda-feira, dia 9, o prazo para apresentação de 
emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 145, de 
2008, do Senador Neuto de Conto, que altera o art. 
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35 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para 
elevar a idade dos dependentes para fins de Imposto 
de Renda da Pessoa Física.

Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co União e Força/PTB – RR) – Encerrou-se ontem o 
prazo para apresentação de emendas ao Projeto de 
Resolução do Senado nº 43, de 2013, que acrescen-
ta dispositivos ao artigo 9º da Resolução do Senado 
Federal nº 50, de 1993, para incluir informações de 
risco político entre aquelas prestadas ao Senado Fe-
deral para avaliação de processos de renegociação 
ou rolagem de dívidas externas.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – A Presidência comunica 
que o Senador Cyro Miranda deixa de integrar, como 
titular, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, 
nos termos do Ofício nº 163, de 2013, da Liderança 
do PSDB.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 163/13-GLPSDB

Brasília,    setembro de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a V. Exª, que 

a partir desta data, o Senador Cyro Miranda deixa de 
integrar, como titular, a Comissão de Agricultura e Re-
forma Agrária.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – A Presidência rece-
beu o Aviso nº 59, de 2013 (nº 1.128/2013, na ori-
gem), do Tribunal de Contas da União, que encaminha 
cópia do Acórdão nº 2.383/2013-TCU, referente ao 
acompanhamento da operação de crédito autorizada 
pela Resolução nº 47/2012, do Senado Federal (TC 
041.608/2012-7).

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 59, DE 2013
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – O Aviso nº 59, de 2013, 
vai à Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Embora eu esteja na 
Presidência, como cheguei aqui primeiro, quero me 
inscrever como Líder pelo PTB.

Concedo a palavra ao Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-

verno/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
– Agradeço se puder ser inscrito para uma comunica-
ção inadiável, mas o Senador Jarbas Vasconcelos tem 
direito a se inscrever anteriormente a mim, se assim 
o desejar.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maio-
ria/PMDB – PE) – Cedo meu lugar para o Senador 
Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Então, fica inscrito o 
Senador Suplicy e, em seguida, V. Exª.

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

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra ao 
Senador Flexa Ribeiro, por permuta com o Senador 
Paulo Bauer.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB 
– PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo Caval-
canti, e Srs. Senadores, na última semana, mais pre-
cisamente no dia 4 de setembro, a Executiva Nacional 
do PSDB, presidida pelo nosso colega Senador Aécio 
Neves, lançou o Portal Social do Brasil, uma ferramenta 
do Partido para debater programas e projetos sociais 
executados pelo PSDB por todo o País. A ideia é ofe-
recer um canal de contato entre gestores públicos e 
profissionais com experiência nessa área, para repro-
duzir ou ampliar essas práticas.

Conforme comentou o Senador Aécio Neves 
durante o lançamento do Portal, de alguns anos para 
cá, assistimos a lideranças políticas importantes do 
Brasil querendo se apropriar quase com exclusivida-
de da agenda social, como se fossem eles os únicos 
responsáveis por algum avanço que houve no Brasil.

Infelizmente, nos últimos dez anos, o Brasil é 
governado por um Partido que tem na propaganda 
e no marketing sua essência, que faz pirotecnia com 
um palito de fósforo e que, além de se apropriar de 
programas criados pelo PSDB, enche a população de 
promessas, que são tantas e tão repetidas que acabam 
sendo esquecidas pela população.

Acredito que temos de trazer à tona alguns dados 
e relembrar nesta Casa a falta de seriedade do Governo 
Federal, um Governo que, de forma corriqueira, colo-
ca as intenções eleitorais na frente das preocupações 
nacionais. Conforme a própria Presidente Dilma disse 
em uma frase absolutamente lamentável, “na hora da 
eleição, podemos fazer o diabo”.

Infelizmente, esse vale tudo eleitoral foi ante-
cipado em mais de um ano. E temos, como disse o 
nosso Presidente Nacional do PSDB, Senador Aécio 
Neves, no nosso País uma candidata ocupando a 
cadeira de Presidente da República. Essa afirmação 
do Senador Aécio Neves foi feita em nota logo após 
mais um pronunciamento eleitoral oficial da Presiden-
te candidata, em rede nacional, no dia 6 de setembro 
passado. A Presidenta fez novas promessas. Ignorou 
que as conquistas recentes só puderam ser feitas com 
a estabilização da moeda nacional. E ainda afirmou 
que a inflação está caindo, algo com que nenhuma 
dona de casa ou trabalhador pode, lamentavelmen-
te, concordar.

Infelizmente, esse legado que o PSDB deixou ao 
País, o controle da inflação, vem levando golpes cada 
vez mais sérios pela falta de gestão da Presidente Dil-
ma e de sua equipe.

Hoje, o Governo Dilma parece ter se especiali-
zado naquilo que é uma herança de seu antecessor: 
repetir promessas, relançar programas e fazer pro-
paganda com programas que, na realidade, estão 
empacados.

No lançamento do Portal Social, o Presidente 
Aécio Neves enumerou alguns dados que gostaria de 
trazer para que todos os brasileiros que nos assistem 
pelos veículos de comunicação do Senado relembrem, 
voltem a tomar conhecimento.

Senadora Angela Portela, que preside a sessão 
neste instante, das 500 Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPAs) anunciadas pelo Governo Federal, foram 
entregues apenas 12 unidades.

Senador Jarbas Vasconcelos, das 8,6 mil Uni-
dades Básicas de Saúde prometidas também em lan-
çamentos feitos pela Presidenta, apenas 434 foram 
concluídas. Das seis mil creches prometidas, Dilma 
construiu a irrisória quantidade de 60 unidades. Das 
6.116 quadras esportivas cobertas em escolas, a Pre-
sidenta Dilma entregou somente 137. Os Postos da Po-
lícia Comunitária também ficaram no papel. Dos 2.833 
postos previstos, nenhum foi feito. Das 800 praças do 
PAC, foram entregues somente três.

Esses números, Senador Mozarildo, servem para 
mostrar que os lançamentos que são feitos no Palácio 
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do Planalto a cada semana – hoje, foram feitos outros 
–, na realidade, são fictícios, são midiáticos, porque, 
na sua execução, não saem do papel, não aparecem 
em benefício da sociedade.

Esses números que citei são apenas alguns da-
dos. Pretendo retornar aqui para comentar outros que 
mostram o quanto o Governo Dilma está distante da 
realidade, o quanto o Partido dos Trabalhadores re-
corre ao marketing para tentar maquiar o fracasso no 
cumprimento de metas e promessas de campanha. 
Por exemplo, o PAC 2, de 2010 – e nós estamos em 
2013 –, previa a meta de construir 7,9 mil quilômetros 
de rodovia por todo o País. Porém, o 7º Balanço do 
PAC, de abril de 2013, mostra que menos de 24% do 
prometido foram cumpridos pela Presidenta Dilma.

Outro dado, também na área da logística, talvez 
o nosso maior problema para o desenvolvimento na-
cional, revela a falta de gestão da Presidenta. Dos 4,7 
mil quilômetros de ferrovias prometidas, o Governo 
só entregou 555 quilômetros, representando menos 
de 12% do total. E mesmo os quilômetros entregues 
não possibilitaram a operação regular de ferrovias em 
todo o País.

Na área da energia, um caso emblemático é 
a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, Senador 
Jarbas Vasconcelos, uma das maiores promessas do 
Governo petista, lançada ainda pelo ex-Presidente 
Lula, promessa requentada, uma vez que a previsão 
de conclusão era para o ano de 2010, mas já foi no-
vamente adiada para 2014 – curiosamente, são anos 
de eleição para a Presidência da República tanto o de 
2010 quanto o de 2014. E a refinaria Abreu e Lima, no 
seu Estado, o Estado de Pernambuco, não se torna 
realidade. O orçamento da refinaria – é importante 
o Brasil tomar conhecimento – saltou de US$2,5 bi-
lhões, em 2005, para inacreditáveis R$35,8 bilhões 
ou US$16,3 bilhões, que é o valor estimado para a 
conclusão da refinaria.

Na Defesa Civil, a promessa era de investir R$11 
bilhões para drenagem e proteção de encostas. Porém, 
a realidade mostra que menos de R$2,3 bilhões foram 
investidos, segundo dados do próprio Siafi, o sistema 
de execução financeira do Tesouro Nacional.

Em resumo, infelizmente, constatamos que a 
Presidenta Dilma, há um bom tempo, deixou o pos-
to de governante e é, mais do que nunca, candidata. 
Antecipou o debate por conta própria, sem dúvida, e 
isso não é positivo para o País, mas, infelizmente, é a 
vontade do Governo.

Se é assim, vamos, então, debater. Nós da oposi-
ção vamos trazer para a arena pública do Parlamento 

os números e os relatos que comprovam o desempenho 
pífio do Governo Dilma e, assim, vamos demonstrar 
que existe um abismo entre o Brasil real e o Brasil da 
propaganda do Governo, um abismo entre as promes-
sas feitas e as obras realizadas, entre os avanços pro-
metidos e os cumpridos, entre a mentira travestida de 
propaganda oficial e a verdade sentida nas ruas pelos 
cidadãos deste País.

Senadora Angela Portela, vou aproveitar os mi-
nutos que me restam para fazer um registro da maior 
importância.

Hoje, na Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado Federal...

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – ...nós aprovamos o PLC nº 416/08, na origem, 
projeto do Senador Mozarildo Cavalcanti, que trata das 
regras para a criação de novos Municípios.

Senador Mozarildo Cavalcanti, há 17 anos, uma 
emenda constitucional retirou dos Estados o poder 
de decidir sobre essas emancipações. Então, hoje, na 
Comissão de Constituição e Justiça, pedi a inversão 
de pauta – o projeto de V. Exª estava pautado como o 
vigésimo primeiro item –, e fizemos a discussão e a 
votação. Inclusive, conseguimos fazer com que o Rela-
tor, o Senador Valdir Raupp, a quem quero agradecer, 
fizesse algumas alterações no texto que vão permitir a 
criação de Municípios no Estado do Pará, no Estado 
de V. Exª, Roraima, e em todos os Estados brasileiros, 
porque ele retornou ao texto que foi...

(Interrupção do som.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB 
– PA) – ...aprovado na Câmara e que vai possibilitar 
que, agora, com regramentos, seja feita efetivamente 
a emancipação de distritos, criando novos Municípios, 
não como era feito anteriormente, sem nenhuma regra, 
de forma liberada.

Senador Mozarildo, nós pedimos também, no 
requerimento, urgência para a tramitação do projeto, 
para que ele viesse logo ao plenário do Senado, e nós 
pudéssemos, então, aprová-lo. Depois, ele iria à san-
ção da Presidenta Dilma. 

Eu quero aqui mandar um abraço e festejar. Exis-
tem mais de 40 distritos no meu Estado, o Pará, que se 
enquadram nas regras que nós aprovamos, Senador 
Jarbas Vasconcelos, hoje, na CCJ, para que possam 
vir a se tornar novos Municípios. 

O Pará tem 144 Municípios. Minas Gerais tem 
mais de 800. Se nós compararmos o tamanho de Mi-
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nas com o Estado do Pará, vamos ver que há neces-
sidade, efetivamente, de se criarem Municípios, mas 
não de forma aleatória e, sim, de forma consistente, 
com base econômica para que possam sobreviver, e 
não somente do FPM, que será dividido, pelas regras 
de hoje, de todo o Estado, por mais esses Municípios 
que vão ser criados. E não aumentar a cota do FPM. 

Eu quero aqui mandar um abraço a todos os 
meus amigos que lá no Pará lutam pela emancipação 
e criação de Municípios. 

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Lá do distrito de Castelo dos Sonhos, de Cacho-
eira da Serra, de Maracajá, de Vitória da Conquista, de 
Itaituba, de Moraes de Almeida. Enfim, eu quero aqui 
mandar um abraço ao Miguel Costa, que é o Presiden-
te da Comissão de Criação dos Novos Municípios do 
Pará; ao João Siani, da Comissão Pró-Emancipação 
de Cachoeira da Serra; a Nelci Rodrigues, à nossa 
Preta e ao Roni Heck, Vice-Presidente da Comissão 
Pró-Emancipação de Castelo dos Sonhos; ao José Rai-
mundo, Edilson Segolo, José Farias, Iran Mariano, de 
Novo Repartimento, do Distrito de Maracajá; ao Vitor 
Gonçalves, também de Novo Repartimento, do Distrito 
de Vitória da Conquista. 

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB 
– PA) – Ao Renald Gonçalves, Diretor da Comissão 
Pró-Emancipação e Representante de Vitória da Con-
quista. E a vários outros. São dezenas de amigos que 
nos veem pela TV Senado e que nos ouvem pela Rádio 
Senado. Hoje, estão festejando a aprovação.

Parabenizo o Senador Mozarildo Cavalcanti no-
vamente, o autor do projeto; o Senador Valdir Raupp, 
o Relator do projeto. E vamos agora, no plenário do 
Senado, aprová-lo de forma definitiva, para que pos-
sa ir à sanção. 

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB 
– SC) – Senador Flexa Ribeiro, só para me associar 
a V. Exª. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Senador Casildo Maldaner.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB 
– SC) – Nós, catarinenses, queremos nos associar a 
essa decisão, até porque eu vivi muito isso como Go-
vernador do Estado. Aliás, hoje, eu sou eleitor de um 
pequeno Município. Continuo votando lá. Pequenini-
nho. Tive a honra de sancionar a criação de uns 15, 
20 Municípios no meu tempo. E o Sul descentraliza. 

Claro que o meu Estado, hoje, já está praticamente 
com 295 Municípios. Está coberto. Santa Catarina é 
um pequeno Estado no campo territorial. Mas o de V. 
Exª, o Pará, sem dúvida alguma, é um país diferente. 
É uma região extraordinária. Associo-me a esse movi-
mento de descentralização administrativa que estão a 
pregar no Pará, como em outros Estados que possam 
reunir as mesmas condições.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Agradeço, Senador Maldaner. 

De parabéns está a CCJ e todos os Senadores 
que aprovaram o projeto na reunião de hoje, na CCJ, 
e que, tenho certeza absoluta, darão apoio para a 
aprovação definitiva no plenário do Senado Federal.

Muito obrigado, Presidenta. 

Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, o Sr. 
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pela Srª Angela Por-
tela, 2ª Secretária.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 
Governo/PT – RR) – Muito obrigada, Senador Flexa.

Concedo da palavra ao Senador Mozarildo Ca-
valcanti, como Líder do PTB.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Go-
verno/PT – PI) – Eu queria pedir minha inscrição pela 
Liderança do PT.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 
Governo/PT – RR) – V. Exª está inscrito como Líder 
do PT.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR. Pela Liderança. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidente, Senadora Angela Portela, é 
um prazer falar tendo V. Exª como Presidente. V. Exª, 
que é do meu Estado de Roraima, representa muito 
bem o Estado nesta Casa.

Agradeço ao Senador Flexa Ribeiro as referên-
cias e os comentários já feitos. 

Eu havia me programado também para falar 
sobre esse projeto, que hoje foi aprovado de novo 
na CCJ. Primeiramente, foi para a Câmara, que fez 
algumas modificações. No nosso entender, elas até 
tornaram mais rígidas as regras, mas é importante 
dizer uma coisa: se essas regras estivessem valen-
do, mais de dois mil Municípios no Brasil não teriam 
sido criados. 

Senador Jarbas, o Município com menos habi-
tantes que há no Brasil está em São Paulo. Chama-se 
Borá. Não tem nem mil habitantes. Agora, nós esta-
mos criando critérios de população, principalmente o 
estudo de viabilidade econômica, para que possa ha-
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ver não só a criação, como desmembramento, fusão, 
incorporação, de maneira que passaremos a ter uma 
regra muito mais rígida, depois que o Governo Federal 
tomou para si a incumbência de criar os Municípios. 

Então, espero que nós possamos aprová-lo hoje, 
aqui. Nós pedimos urgência. E quero comentar princi-
palmente isto: há pessoas que falam sobre esse pro-
jeto sem tê-lo lido. É muito importante ler o projeto e 
ver que, realmente, se ele já fosse lei, há muito tem-
po, repito, mais de dois mil Municípios no Brasil não 
teriam sido criados.

Quero registrar a presença do Deputado José 
Augusto Maia, que lá na Câmara foi grande batalha-
dor para que esse projeto fosse aprovado lá. Hoje, nós 
aprovamos aqui, em caráter definitivo, embora tenha 
que passar pelo plenário, o relatório final. De maneira 
que, acolhendo as alterações da Câmara, esse projeto, 
uma vez aprovado aqui no plenário, vai para sanção 
presidencial. 

Esse é um projeto moralizador. Não é um projeto 
para abrir farra de criação de Municípios. É o contrário. 
Vou repetir: se estivesse valendo, e se isso já fosse 
lei, mais de dois mil Municípios no Brasil não teriam 
sido criados. A maioria tem em torno de mil, dois mil 
habitantes. 

Então, nós temos que, de fato, criar algumas re-
gras que possam permitir a criação de Municípios, até 
porque existem distritos em alguns Municípios que são 
maiores do o resto do Município.

Portanto, é preciso, de fato, olhar para a reali-
dade. O Senador Flexa, inclusive, chamou a atenção. 
Por exemplo, os maiores Municípios do Brasil estão na 
Região Norte, estão na Amazônia, inclusive em Esta-
dos como Mato Grosso, Maranhão. Só para citar um 
exemplo: Altamira, no Pará, é um Município maior do 
que vários países europeus. Então, nós precisamos de 
uma redivisão interna dos nossos Estados para que 
possamos evoluir. 

O Senador Flexa chamou a atenção aqui para 
um fato importante: ao estabelecermos essas regras, 
nós não estamos aumentando despesa nenhuma, nem 
para a União, nem para outra coisa. O que nós esta-
belecemos é o seguinte: o FPM que está indo para os 
Municípios será divido entre os Municípios que forem 
criados. Por quê? Existe o Município-mãe, vamos dizer 
assim. Ao ser criado o outro Município, ele vai perder a 
obrigação de gastar naquela área. Portanto, a divisão 
do FPM compensa, porque o Município grande passa 

a ser menor e, portanto, pode ser atendido com menos 
recursos do FPM.

Quero deixar registrado na minha fala que, ao 
contrário, repito, do que já se publicou muito na impren-
sa, esse projeto é moralizador e é até restritivo para 
a criação de Municípios. Não vai ser pelo viés político 
que serão criados Municípios por causa de um grupo 
político. Não. Há regras muito rígidas, desde o percen-
tual do requerimento em assembleia, principalmente 
o estudo de viabilização econômica, que não havia 
antes, e a preocupação de que a criação de um novo 
Município não inviabilize o Município-mãe, o Município 
já existente, remanescente, portanto.

Então, quero pedir a V. Exª, Senador Flexa, que 
autorize a transcrição da matéria, que tem aqui um 
resumo tanto da cronologia quanto dos critérios des-
se projeto, de forma que possa servir, inclusive, de 
consulta para quem quer, de fato, saber da realidade. 
Lamento muito que seja publicado na imprensa, até 
por um viés meio rançoso de algum articulista do Sul 
e do Sudeste, que se quer no Nordeste, no Centro-
-Oeste e no Norte fazer uma farra com a criação de 
Municípios. Isso não é verdade. É o contrário. Esse 
projeto vai restringir. 

No Brasil, só temos condições de criar mais 180 
Municípios, no máximo, e a imprensa já publicou que 
haverá mais de 5 mil. Isso não é verdade. Então, é bom 
que publiquemos, de maneira clara, as verdades sobre 
esse projeto, que, ao contrário da legislação atual, não 
vai permitir mais criação de Municípios inviáveis e de 
Municípios, repito, como lá, em São Paulo, o Município 
de Borá, que tem menos de mil habitantes. Isso real-
mente vai mudar as regras para melhor, e não para 
pior, como alguns comentam.

Reitero o pedido de transcrição desta matéria, 
para que conste dos Anais do Senado a posição nos-
sa de que aprovamos esse projeto, hoje, na Comis-
são de Constituição e Justiça, sem nenhuma ressalva. 
Portanto, espero que aqui, no plenário, também seja 
aprovado, e que a Presidenta da República não vete 
nada do que aprovamos, acolhendo, inclusive, modi-
ficações da Câmara, que são mais restritivas ainda.

Peço a transcrição desta matéria.
Muito obrigado, Senador Flexa. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM 
SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcan-
ti, a Srª Angela Portela, 2ª Secretária, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Flexa Riberio, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Mino-
ria/PSDB – PA) – A solicitação de V. Exª será atendida, 
Senador Mozarildo Cavalcanti. 

Novamente, parabéns a V. Exª pela aprovação 
do projeto de sua autoria. Como V. Exª bem disse, não 
serão criados Municípios que não tenham condições 
de subsistência, tanto econômica como política.

Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao Se-
nador Casildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Caro Presidente, Senador Flexa Ribeiro, 
e caros colegas, trago um tema que, nos últimos dias, 
tem movimentado o Brasil, tem movimentado diversos 
setores da sociedade em relação à transparência, em 
relação à mobilidade urbana. 

Há o questionamento sobre mais transparência; 
aumenta o preço ou não aumenta; dá lucro, não dá 
lucro. Uns falam em caixa-preta, questionam se há 
caixa-preta para saber se pode aumentar mais ou não, 
ou dá prejuízo para as empresas, ou até que ponto. 

Então, faço uma análise e vou culminar com 
a proposta de um projeto de lei, Sr. Presidente. Vou 
apresentá-lo à Casa, para tentarmos dirimir algumas 
dúvidas com relação a isso.

A sociedade brasileira clama por transparência na 
gestão da coisa pública. As manifestações populares 
assistidas mostram o amadurecimento da democracia 
em nosso País e que a sociedade brasileira, mais do 
que poder votar, direito democrático básico, quer ser 
ouvida em suas demandas. Uma delas, talvez a mais 
importante, pede mais correção e transparência no 
trato com a coisa pública. Para que isso aconteça, é 
preciso que se aperfeiçoem e ganhem efetividade os 
meios de controle social sobre a gestão. 

Há muito se percebe a falta de transparência nas 
relações do Estado com as concessionárias e permis-
sionárias de serviços públicos. Na luta por redução das 
tarifas do transporte coletivo, por exemplo, é comum 
ouvir dos empresários que não há margem para isso, 
que os ganhos já são reduzidos, e, no final, a conta 
recai sobre o poder concedente – ou seja, igualmente 
no bolso do consumidor. Geralmente, essa é a história.

A Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, mar-
co regulatório da relação entre os entes públicos e as 
concessionárias, representou um grande avanço nesse 
sentido, mas sempre há espaço para aperfeiçoamen-
tos que venham ao encontro dos anseios sociais e na 
direção da transparência.

É nesse sentido, portanto, que apresentamos hoje 
um projeto de lei que permitirá um significativo avanço 
na transparência dessa relação, cumprindo os requisitos 
de ampla publicidade que envolvem tanto os recursos 
públicos como a prestação de serviços ao cidadão.

Para tanto, propõe-se a inclusão, entre os en-
cargos das concessionárias e das permissionárias 
de serviços públicos, da obrigação de divulgar perio-
dicamente suas demonstrações financeiras dentro de 
parâmetros mais rigorosos. 

Cabe destacar que, atualmente, a legislação já 
prevê, entre as cláusulas do contrato, a obrigatoriedade 
da prestação de contas. Contudo, trata-se de uma espé-
cie de norma em branco: o texto legal determina que a 
forma e periodicidade devem constar do contrato, mas 
não especifica sob que parâmetros devem ser feitas.

Nossa proposta, nesse sentido, incumbe tal res-
ponsabilidade aos concessionários, usando as mes-
mas determinações, Senador Flexa Ribeiro, contidas 
na Lei das S.A.s, a Lei nº 6.404, de 1976.

Ressalto: prestar contas já está entre as obriga-
ções dos empresários – eu sei que está –, de acordo 
com o regime a que estão enquadrados. Nossa pro-
posta determina, para concessionários e permissioná-
rios, que esse compromisso seja específico, público, 
seguindo o modelo mais rigoroso, exigido de acordo 
com a Lei das S.A.s.

Assim, as companhias que operam sob o sis-
tema de concessão deverão apresentar, entre outras 
coisas, balanço patrimonial; demonstração dos lucros 
ou prejuízos acumulados; demonstração do resultado 
do exercício; demonstração das origens e aplicações 
de recursos e demonstração dos fluxos de caixa, como 
prevê a Lei das S.A.s.

Como toda proposição legislativa, esta não é 
conclusiva e, tenho certeza, ganhará muito com a 
contribuição dos colegas ao longo de sua tramitação.

Acreditamos, acima de tudo, Senador, que os 
cidadãos merecem e têm o direito à transparência na 
gestão dos recursos públicos, não só no que se refere 
à Administração direta e indireta, mas também no que 
concerne às concessões e permissões do Poder Públi-
co, uma área tradicionalmente obscura em nosso País.

A conquista da cidadania é indissociável do con-
ceito de transparência, que deve ser permanentemente 
aperfeiçoado.

Sr. Presidente, trago essa proposta e estou com 
o projeto aqui para apresentar – quero fazer a apre-
sentação e o encaminhamento hoje à tarde –, porque, 
quando se faz a concessão para permissionários ou 
concessionárias, já existe uma lei, de acordo com a 
qual tem que prestar contas, tem que informar, mas 
não diz como é que faz. Balanço de uma empresa pri-
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vada, divulga como o quê? Ou quando? Se achar que 
não precisa, não divulga? 

Quer dizer, há um compromisso de ela responder 
para ela mesma, ou para divulgar como quiser, mas 
não é uma coisa mais transparente. E a Lei das S.A.s, 
embora as concessões dessas empresas, quer de me-
trôs, quer de ônibus, quer de transporte, dessa forma 
ou daquela, não possam ser para S.A.s, ou não sejam, 
o sistema de transparência, o sistema de divulgação, o 
sistema de vidraça, de exposição, nós queremos que 
essa legislação seja igual a das S.A.s, que se vincule. 
Daí nós vamos, como se diz, Presidente Flexa Ribeiro, 
abrir a caixa-preta. 

Com as informações que ela tem que prestar à 
sociedade, trazer o seu memorial, trazer os demons-
trativos, periodicamente, de acordo com a legislação 
da S.A., nós vamos saber se está dando prejuízo, se 
merece ou não merece, que tipo de discussão, se está 
sobrando, mas não querem informar. Quer dizer, temos 
que dar uma olhada. Acho que é um direito que quem 
paga tem, ainda mais se é uma concessão pública, 
se é uma permissão pública. Então, elas têm que ser 
mais transparentes, e nós queremos amarrar com essa 
proposta. Aliás, nós levamos umas três semanas de-
batendo essa proposta.

Nós, com nossos assessores do gabinete, com 
os assessores da Casa, da Consultoria Jurídica da 
Casa, da área econômica, dos setores competentes, 

bancando o advogado do diabo: “Mas pode aqui, não 
pode lá, amarra aqui; não, conflita com essa lei; não, 
essa lei dá, mas tem de amarrar por ali, para que não 
haja problemas”.

Então, isso foi para criamos alguma coisa que 
seja mais transparente. Aí, os poderes concedentes 
terão condições de discutir com os sindicatos, tanto 
patronais como de trabalhadores, como está. O espe-
lho é esse. Essa é a realidade e nós estamos sabendo.

Eu acho que esse é um direito de todos e vai 
facilitar para nós abrirmos, como se diz na gíria, a 
caixa-preta que existe, principalmente na questão da 
mobilidade urbana. Isso vai servir para concessões e 
permissionárias em todos os sentidos.

Essa é a proposta que faço chegar à Mesa, esse 
projeto de lei. Espero, é claro – porque não é conclu-
sivo, como eu disse –, a colaboração dos colegas, se 
for para aperfeiçoar, para melhorar. Esse é o sentido 
da proposta que faço nesta tarde.

(Soa a campainha.) 

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Muito obrigado, Sr. Presidente e caros 
colegas.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Mi-
noria/PSDB – PA) – Sobre a mesa, projeto de lei do 
Senado que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Mi-
noria/PSDB – PA) – O projeto que acaba de ser lido 
será publicado e remetido às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Mino-
ria/PSDB – PA) – Quero parabenizá-lo, Senador Ca-
sildo Maldaner, pelo projeto que V. Exª apresenta, no 
dia de hoje, à apreciação do Congresso Nacional, em 
especial, inicialmente, do Senado Federal.

Concedo a palavra, para uma comunicação inadi-
ável, ao Senador Eduardo Suplicy, PT de São Paulo.

V. Exª terá cinco minutos para a sua comunica-
ção inadiável.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP. Para uma comunicação inadiável. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Flexa Ri-
beiro, em primeiro lugar, quero expressar, juntamente 
com mais de quatro mil pessoas que encaminharam, 
ontem, uma manifestação ao Supremo Tribunal Fe-
deral, a respeito do ex-presidente nacional do Partido 
dos Trabalhadores, Deputado Federal José Genoino, 
uma manifestação solidária a ele no seguinte sentido:

Nós estamos aqui!
Somos um grupo grande de brasileiros iguais 
a você, que deseja um país melhor.
Estamos aqui para dizer em alto e bom som 
que José Genoino é um homem honesto, dig-
no, no qual confiamos.
Estamos aqui porque José Genoino traduz a 
história de toda uma geração que ousa sonhar 
com liberdade, justiça e pão.

Estamos aqui, mostrando nossa cara, porque 
nos orgulhamos de pessoas como ele, que 
dedicam sua vida para construir a democracia 
que hoje conhecemos.
Genoino personifica um sonho. O sonho de 
que um dia teremos uma sociedade em que 
haja fraternidade e todos sejam, de fato, iguais 
perante a lei. 

Os Senadores do PT presentes à reunião da 
Bancada hoje, Eduardo Matarazzo Suplicy; nosso Lí-
der, Wellington Dias; o ex-Líder da Bancada, Humberto 
Costa; Ana Rita; e Anibal Diniz – e acredito que todos 
os demais, quando forem consultados, que não esta-
vam na reunião –, todos nós assinamos esta manifes-
tação, e com muita confiança de que o seu julgamento 
no Supremo Tribunal Federal leve em consideração 
todos os elementos de defesa apresentados por José 
Genoino e por seus advogados. 

O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT 
– PI) – Senador Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Eu gostaria de... Sim, Senador Wellington 
Dias, se o Senador Flexa Ribeiro assim o permitir,...

O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT 
– PI) – Sr. Presidente, permita-me...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – ... porque é breve comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Mino-
ria/PSDB – PA) – Senador Wellington Dias, o Senador 
Suplicy é um rigoroso regimentalista e sabe que em 
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comunicação inadiável não é permitido aparte. Mas, 
Senador,...

O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT 
– PI) – É um caso excepcionalíssimo.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Mino-
ria/PSDB – PA) – ... eu vou abrir uma excepcionalidade 
para todos nós ouvirmos o aparte, sempre brilhante, 
do Senador Wellington Dias.

O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Obrigado. Eu queria apenas me somar a 
essa manifestação. Eu a subscrevo. com V. Exª, com 
muita honra para mim, assim como com os membros 
da nossa Bancada, como V. Exª bem disse. Queria dar 
o meu testemunho sobre José Genoino. Aliás, V. Exª 
ontem fez, também, aqui, um emocionante registro 
sobre o nosso ex-Deputado e um dos fundadores do 
Partido, Luiz Gushiken, o Japonês, como o chama-
mos carinhosamente, que, neste momento, passa por 
uma dificuldade de saúde muito grande, e todos nós 
pedimos a Deus que lhe dê saúde. Mas, neste caso, 
as palavras ditas por esse grupo, de uma pessoa ho-
nesta, de uma pessoa comprometida com o Brasil, 
não são só um jogo de palavras, mas algo realmente 
para valer. Lembro-me, num dado momento, da carta 
de uma filha...

(Soa a campainha.)

O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT 
– PI) – ... de José Genoino, uma carta que ele manda 
aos filiados do Partido dos Trabalhadores. E ali ela se 
lembra de várias coisas, mas cita um episódio que eu 
acho que é muito simbólico: ela ainda adolescente, o 
pai Deputado Federal, Presidente do Partido. Ela chega 
em casa e tem um convite da revista Caras para que 
José Genoino possa ir com sua família para a Ilha de 
Caras. Quando ele chega em casa, à noite, à mesa, 
provavelmente no horário do jantar, e ela, muito entu-
siasmada, assim como as outras irmãs – imagina uma 
adolescente ter essa oportunidade! –, e ele disse: “Não, 
minha filha. Eu não irei. O convite não é feito para o 
seu pai José Genoino. É feito para o Deputado José 
Genoino. Se eu não fosse Deputado, certamente...

(Interrupção do som.)

O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – “Se eu não fosse Deputado,” – diz ele para 
a sua família – “eu certamente não seria convidado.” 
Fui visitá-lo agora. Recentemente, estive com ele. Está 
morando no mesmo lugar, na mesma casa, com os 
mesmos amigos. Então, o que podemos fazer? Dar o 
nosso testemunho a esse grande brasileiro. Eu diria 
que, se, no Brasil, nós pudéssemos escolher dez pes-
soas decentes, honestas, sérias, comprometidas com o 

Brasil, eu tenho convicção de que José Genoino esta-
ria entre elas. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Resolvi assinar esta carta, Senador 
Wellington Dias, porque também eu e V. Exª somos 
testemunhas de que José Genoino nunca utilizou qual-
quer de suas funções, como Presidente do PT e como 
Deputado Federal. Eu fui seu colega aqui, de 1982 a 
1987, a primeira Bancada do PT eleita.

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Sei da sua seriedade de propósitos e 
honestidade. Ele, inclusive, participou, quando jovem, 
de movimentos ali no Araguaia. Era um verdadeiro 
amante de como resolver os problemas de formas 
democráticas e pacíficas.

Presidente, eu iria aqui falar das resoluções de 
Barack Obama, torcendo para que não haja o defla-
grar de guerra na Síria, no Oriente Médio. Então, falarei 
desse tema amanhã ou posteriormente.

Gostaria de assinalar a presença na tribuna do 
Senado Federal do Presidente e Vereador Alberto dos 
Santos Júnior, da Câmara Municipal de Ilha Solteira,...

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – ... que muito nos honra com a sua pre-
sença, acompanhado de Reinaldo de Frias, Secretário 
Legislativo de Ilha Solteira, e de uma senhora que os 
acompanha, a quem peço para encaminhar o nome.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Mi-

noria/PSDB – PA) – Agradeço a V. Exª, Senador Edu-
ardo Suplicy.

Concedo a palavra, pela lista de oradores ins-
critos, à Senadora Angela Portela, do PT de Roraima.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Go-
verno/PT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Senador Flexa 
Ribeiro, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o tema que 
trago hoje ao plenário do nosso Senado Federal é uma 
preocupação imensa que envolve a regularização fun-
diária do meu Estado de Roraima.

A exemplo do que aconteceu em outras unidades 
da Federação, meu Estado vive hoje sob a iminência 
de uma grave crise causada por questões fundiárias.

Há mais de 20 dias, produtores e líderes popu-
lares ocupam a Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, protestando e pedindo a instalação de uma 
comissão parlamentar mista de inquérito para apurar 
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uma série de denúncias que apontam para a existên-
cia de grilagem de terras em meu Estado.

O pedido partiu, inicialmente, de um grupo de De-
putados que fazem oposição aos atuais governantes 
do Estado, mas ganhou força diante das evidências de 
que há algo muito errado no processo de regularização 
fundiária em Roraima.

Mais de 20 entidades públicas, movimentos so-
ciais, associações, sindicatos e produtores rurais parti-
cipam da discussão e ratificam a necessidade de uma 
investigação minuciosa sobre o que aconteceu com o 
que seria responsável por avanços significativos e a 
esperança de um futuro melhor, avanços importantes 
na economia do Estado, esperança de ter segurança 
jurídica para que os nossos produtores pudessem in-
vestir, pegar créditos, ter uma vida segura.

A transferência das terras da União para o Estado 
era um sonho da população, da sociedade de Roraima 
e de toda a classe política.

Todo processo foi iniciado em 2009, quando o ex-
-Presidente Lula assinou a Medida Provisória nº 554 e 
o Decreto nº 6.764, determinando a transferência das 
terras da União para o Estado de Roraima.

No entanto, Sr. Presidente, desde então, o que 
deveria ser motivo de grande alegria para todos nós 
e vitória para a população, se transformou em uma 
grande preocupação.

No ano passado, a Justiça Federal determinou a 
suspensão da titulação de terras pelo Estado por meio 
do Iteraima (Instituto de Terras de Roraima).

A continuação dos trabalhos de regularização 
foi autorizada este ano, depois que foi firmado um 
acordo o Incra, o Governo do Estado e o Ministério 
Público Federal.

Mas os entraves não pararam por aí. O Iteraima 
ficou novamente impedido de emitir títulos depois da 
realização de uma Operação da Polícia Federa! intitu-
lada Salmo, realizada no Instituto de Terras do Estado 
e na Fundação de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

O Estado responde ainda a uma Ação Direta 
de Inconstitucionalidade, ajuizada pela Procuradoria 
Geral da República junto ao Supremo Tribunal Fede-
ral contra a Lei nº 738, de 2009, que trata da política 
fundiária em Roraima.

Essas supostas irregularidades vêm sendo investi-
gadas pelo Ministério Público Federal desde outubro de 
2011 e foram, inclusive, alvo de recomendação para que 
fosse feito o georreferenciamento pelo Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 
das áreas de todas as suas unidades de conservação, 
exatamente para evitar que, durante esse processo de 
transferência de terras da União para o Estado, hou-
vesse sobreposição. Já havia ali indícios que apontam 

para essa prática de sobreposição de terras da União, 
sendo emitidas pelo Estado.

Hoje, Senador Mozarildo, sobre o processo de 
regularização fundiária feito pelo Governo do meu Es-
tado, Roraima, paira uma nuvem de incertezas e sus-
peitas de que estariam sendo feito de forma irregular.

Deputados de Roraima reuniram um verdadeiro 
calhamaço de documentos que apontam para isso, 
como procurações assinadas por pessoas que nunca 
estiveram em Roraima; imagens de sobreposições de 
áreas; cópias de certidões de posse emitidas em perío-
do não compatível com os trâmites legais necessários; 
cópias de cheques a então gestores do Iteraima; có-
pias de títulos supostamente emitidos indevidamente 
entre outras situações apontadas.

Quero aqui lamentar que o processo de transfe-
rência de terras, que deveria ser a esperança de dias 
melhores para nossos produtores, nossos agricultores 
e a sociedade como um todo, esteja sendo maculado 
por essas denúncias e manifestar meu apoio pesso-
al ao pedido de criação da Comissão Parlamentar de 
Inquérito lá na Assembleia Legislativa das terras de 
Roraima.

Concedo um aparte ao Senador Mozarildo Ca-
valcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/
PTB – RR) – Senadora Angela, quero parabenizá-la 
pelo tema que aborda hoje. Eu até tratei deste assunto 
ontem. Na verdade, Senadora, realmente, como dis-
se V. Exa muito bem, paira uma enormidade de fatos 
suspeitos em relação a essa titulação. Por exemplo, eu 
denunciei na época, em 2010, que o avião do Governo 
do Estado foi mais de 60 vezes ao Mato Grosso do Sul. 
Mais precisamente, aterrissava em uma fazenda cha-
mada Juara – talvez para pegar essas procurações de 
laranjas – e mais de 30 vezes no Município de Moura, 
porque, quando nós éramos ainda Amazonas, as ter-
ras eram registradas no Município de Moura. Então, há 
suspeita – e já há uma comprovação quase pronta – de 
que, na verdade, se pegava a procuração de laranjas. 
Pegavam os títulos da época do Amazonas e estavam 
esquentando esses papéis lá no Iteraima. E a coisa é 
tão séria que a juíza federal não só pediu a averiguação 
adequada, como afastou do cargo o presidente titular 
na época, que é suplente de Deputado. E aí, para ele 
não ser alcançado pela polícia em Roraima, o Gover-
nador imediatamente chamou o Deputado para assumir 
uma secretaria e ele, como suplente, assumiu a vaga 
de Deputado, para ficar pelo menos fora do alcance 
das autoridades locais. Então, eu acho que nós temos 
que continuar denunciando. Eu já fiz várias denúncias 
à Procuradoria Geral da República e acho que os De-
putados... Pelo que eu sei, falta uma assinatura só. 
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Não é possível. Se o Governo tem razão, não há por 
que um aliado do Governo não assinar. Pelo menos 
passa a limpo essa questão. Eu quero, portanto, me 
solidarizar com V. Exa, e dizer – e é bom que o povo de 
Roraima saiba – que nós temos também a obrigação 
de fiscalizar isso. Como disse V. Exa, passamos várias 
décadas tentando que o Governo da União passasse 
para o Estado essas terras, que seriam – vamos dizer 
assim – a salvação da lavoura e da agropecuária no 
Estado. Então, eu quero parabenizá-la e dizer que va-
mos continuar nessa luta até ter tudo bem esclarecido.

A SRa ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Go-
verno/PT – RR) – Muito obrigada, Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

Sem dúvida, essas denúncias, que são recorren-
tes durante todos esses dias, comprovam a necessi-
dade iminente da criação dessa CPI lá em Roraima, 
para que os fatos sejam apurados, para que haja, 
verdadeiramente, a punição daqueles que estão en-
volvidos com essas questões. Se não existe nenhuma 
irregularidade de fato, certamente isso será detectado 
durante as investigações.

Então, é bom para todos o esclarecimento do que 
está acontecendo com a regularização das terras em 
nosso Estado de Roraima.

Eu já disse, e aqui repito – e o Senador Moza-
rildo Cavalcanti e outros reconhecem também –, da 
importância de o produtor rural ter o seu título definiti-
vo de terra, da importância da segurança jurídica das 
nossas terras, para que os nossos produtores possam 
buscar financiamentos públicos e ter a tranquilidade 
no investimento que fazem quando têm o seu título 
definitivo de terra.

E digo mais, Senador: não se trata aqui de de-
nuncismo ou de antecipação de campanha eleitoral, 
absolutamente. Trata-se de esclarecer, definitivamente, 
essa situação e evitar que o processo estanque nova-
mente, prejudicando milhares de pessoas.

Os gritos de protestos populares, nesses 20 dias 
de manifestação no plenário da Assembleia Legisla-
tiva de Roraima, são o eco do que toda a população 
do meu Estado espera dos gestores responsáveis: a 
transparência necessária para que esses títulos emi-
tidos não sejam, futuramente, alvo de contestação.

Esperamos que a solução seja célere e pacífica 
e que não resulte em tragédias, a exemplo do que já 
aconteceu em outros Estados, por questões semelhan-
tes. Conflitos de terras já ocorreram em muitos outros 
Estados, e sabemos que o resultado dessas questões 
nem sempre é satisfatório para a sociedade.

Então, eu queria aqui registrar a nossa grande 
preocupação com o encaminhamento da regulariza-

ção fundiária do nosso Estado. É preciso investigar, é 
preciso apurar.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Mino-

ria/PSDB – PA) – Agradeço e parabenizo a Senadora 
Angela Portela pelo seu pronunciamento.

Concedo a palavra, pela Liderança do PT, ao 
Senador Wellington Dias.

V. Exª terá 10 minutos, Senador Wellington.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio ao Go-

verno/PT – PI. Como Líder. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero aqui 
fazer um importante registro.

Temos, neste instante, a realização do Simpósio 
Internacional sobre Drogas: a Coerção à Coesão. Parti-
cipei da abertura, juntamente com o Senador Eduardo 
Suplicy, e quero aqui dizer da importância dos temas 
que ali estão sendo trabalhados, como este enfoque 
– Da Coerção à Coesão –, que é uma vertente da 
ONU. Aqui também se tratou de: “Drogas, economia 
e exclusão social”; “Inovações internacionais frente à 
política sobre drogas: pragmatismo e direitos”; “O papel 
da mídia na veiculação da informação sobre o tema 
drogas”; e “Direitos humanos, cidades e drogas”. Ou 
seja, são temas importantíssimos para este momento.

Sr. Presidente, eu quero aqui, neste instante, falar 
do quanto eu me sinto animado com as perspectivas de 
importantes mudanças nessa área da política de saúde 
a partir de iniciativas do Governo da Presidenta Dilma.

Apesar de toda a torcida contrária, o Programa 
Mais Médicos já é um sucesso e conseguirá, sim, cum-
prir o seu objetivo de promover atendimento médico 
nas regiões mais pobres do Brasil.

Fico feliz de poder anunciar que os Municípios do 
Norte e do Nordeste serão os mais beneficiados pelo 
trabalho do primeiro grupo de médicos que chegam 
ao Brasil após acordo do Ministério da Saúde com a 
Organização Pan-Americana da Saúde.

Dos 400 médicos que vieram atender à popu-
lação brasileira, o Piauí receberá, a princípio, 19, a 
partir da segunda quinzena deste mês de setembro. 
O Município de Esperantina, no norte do Estado, por 
exemplo, receberá três médicos. Outras oito cidades 
aguardam por profissionais: Acauã, Barras, Betânia 
do Piauí, Campinas do Piauí, Cocal, Morro Cabeça 
no Tempo, Pio IX e São Miguel do Tapuio.

Eu sei, porque conheço a realidade dessas ci-
dades, o quanto que a população sofre pela escassez 
de profissionais da Medicina e o quanto que isso vai 
refletir positivamente na política de saúde.

Claro que não é só o médico. Ali também estão 
sendo investidos recursos nessa área, em uma melhor 
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estrutura de unidades de saúde, de equipamentos, en-
fim, assim como em outros Municípios.

A vinda desses médicos é o primeiro passo do 
grande esforço do Ministério da Saúde para garantir o 
cumprimento da demanda total dos Municípios.

O primeiro foco são os Municípios que não fo-
ram selecionados por nenhum profissional brasileiro 
ou estrangeiro na primeira fase do Programa. Cidades 
com baixo Índice de Desenvolvimento Humano foram 
priorizadas.

Com o número de médicos definidos, o Piauí 
deve receber mais outros 42 para trabalhar em regi-
ões desassistidas.

Os 400 médicos agora serão direcionados para 
219 localidades em todo o Brasil.

Juntas, as Regiões Norte e Nordeste receberão 
91% desses profissionais, o equivalente a 364 pro-
fissionais. Eles trabalharão em unidades básicas de 
saúde de 187 localidades. Os 36 demais médicos irão 
para áreas carentes em 26 cidades do Sudeste e em 
6 da Região Sul.

Este grupo atende a 29% dos 701 Municípios que 
não foram selecionados por nenhum médico ao longo 
do chamamento individual, que deu prioridade a brasi-
leiros com diplomas do Brasil e a brasileiros formados 
no exterior, antes de convocar médicos estrangeiros 
de países como Espanha, Argentina, Portugal e, prin-
cipalmente, Cuba.

Sr. Presidente, temos que comemorar. A pre-
sença desses profissionais vai ampliar e qualificar o 
atendimento na Atenção Básica do Sistema Único de 
Saúde. E, até o fim do ano, outros 3.600 profissionais 
cubanos chegam ao Brasil para ocupar os postos re-
manescentes após novas rodadas de chamamento 
individual de brasileiros e estrangeiros.

No fim de agosto, o Ministério da Saúde concluiu 
a segunda rodada de inscrições no Programa Mais Mé-
dicos, com a adesão de mais 514 cidades e 25 distritos 
indígenas. Com isso, já são 4.025 cidades participan-
tes, demandando 16.625 vagas, ou seja, 7,5% mais 
do que o pedido feito na primeira etapa, que apontou 
necessidade de 15.460 médicos.

Todos sabemos que o Brasil tem uma média bem 
menor de médicos por número de habitantes. Além 
disso, nossos profissionais estão muito concentrados 
nas capitais e grandes centros. Temos aqui uma mé-
dia de 1,8 médicos por mil habitantes, enquanto na 
Argentina, por exemplo, é de 3,2 médicos para cada 
grupo de mil habitantes.

Quero deixar claro que o Programa Mais Médicos 
não trata apenas de trazer mais profissionais. A Presi-
denta também decidiu criar mais cursos de Medicina e 
implantá-los em regiões onde antes não existiam. No 

Piauí, por exemplo, eu cito as cidades de Parnaíba e 
Picos como duas áreas onde serão implantados os 
cursos de Medicina. Inclusive Paranaíba será uma das 
primeiras. Aliás, fiz um apelo hoje ao Governo do Piauí 
para ver a situação do Hospital Dirceu Arco Verde, em 
Parnaíba. Recebi um relato de várias lideranças, in-
cluindo o Prefeito Florentino, e fiz um apelo para que 
se tenha a solução para essa situação do Hospital de 
Parnaíba e também de Buriti dos Lopes.

Sr. Presidente, temos que agradecer aos médicos 
do Brasil e de outros países do mundo que responde-
ram ao chamado da população. Tenho certeza de que 
esses profissionais serão bem recebidos e terão a gra-
tidão dos habitantes desses pequenos Municípios que, 
muitas vezes, nunca nem viram um médico na vida. 

Por isso faço meu agradecimento a esses médi-
cos, a esses profissionais, homens e mulheres, que, 
muitas vezes, sacrificam a sua vida familiar para aten-
der à população carente do nosso País. 

Com muito prazer, ouço o Senador Paulo Davim.
O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) – 

Senador, eu acho que nós vivemos um momento muito 
importante para o Brasil e uma oportunidade de promo-
ver um debate mais amplo, sem aquela visão estreita 
de trazer ou não médico, satanizar o médico, dizer que 
o médico não quer ir ou quer ir, se o salário é pouco 
ou baixo. A gente precisa ampliar esse debate, e este 
é um bom momento para fazer isso. Nós só teremos 
a saúde pública dos nossos sonhos se tivermos co-
ragem de promover o debate nos vários flancos. Es-
tou convencido, Senador Wellington, de que teremos 
uma saúde digna, um sistema de saúde forte, como 
foi concebido, universal, se nós tivermos: primeiro, o 
financiamento adequado, e esse debate será feito logo 
mais pelo Congresso. Nós vamos discutir a questão 
do financiamento. Daqui alguns minutos, ouvirei o rela-
tório final da Subcomissão da Comissão de Assuntos 
Sociais que ficou encarregada de debater e discutir o 
financiamento da saúde. Portanto, esse é o primeiro 
item que acho fundamental. Não tem como a gente 
aceitar o Brasil destinando um pouco mais 3,7% do 
PIB para saúde. Em 1995, a União destinava 9% da 
receita bruta; hoje nós temos um pouco mais de 7%. 
Então não é o adequado. Segundo, nós precisamos 
de uma política de recursos humanos capaz de fixar 
o profissional nas regiões de difícil provimento. Tenho 
certeza de que a Medida nº 621, Medida Provisória 
do Mais Médicos é uma medida emergencial. Nós não 
podemos esperar que daqui a três se renove por três 
e mais três, ficando sempre nas soluções temporárias. 
Nós precisamos de soluções definitivas, uma política 
de Estado que se fixe. E daqui alguns dias promover 
esse debate no Plenário desta Casa, quando votarmos 
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o projeto de lei do Senador Vital do Rêgo, do qual eu 
sou relator, que tramita na CCJ, a respeito da carreira 
nacional do médico. Uma carreira moderna, uma car-
reira dinâmica, a exemplo de outras carreiras de pro-
fissões que existem no Brasil, cujo provimento será por 
concurso público, a porta de entrada será pelo interior, 
a porta de entrada também será pela...

(Interrupção do som.)

O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) – 
...atenção básica, em que haja a meritocracia, a ava-
liação do profissional e a mobilidade. Com isso, Sena-
dor Wellington, acho que oferecemos definitivamente 
uma política de recursos humanos capaz de fixar. O 
profissional fará o concurso para entrar numa carrei-
ra, e a porta de entrada será pela atenção básica e 
pelo interior do Brasil. E, através da meritocracia, da 
avaliação e do ranking desse profissional, ele poderá 
sofrer a mobilidade e avançar até chegar a um centro 
maior. E, por último, Senador Wellington, há a ques-
tão da democratização das escolas de medicina. Acho 
que deverá ser discutida uma reforma dos currículos, 
de modo que a atenção básica seja mais valorizada 
na escola médica, em que o curso médico garanta ao 
recém-formado acesso à residência médica e à espe-
cialização. E, mais do que isso, precisamos nos pre-
ocupar com a presença do especialista na rede. Eu, 
pelo menos, apresentei uma emenda à MP nº 621 que 
oferece oportunidade ao recém-chegado em residência 
de ter um vínculo no serviço público, na rede pública. 
E este vínculo vai ser pré-requisito para concurso pú-
blico. Então, acho que dessa forma nós vamos cobrir 
a atenção básica e suprir também a ausência, a falta 
de especialista na rede. Portanto, acho que este é um 
bom momento para fazermos um debate ampliado da 
saúde. Muito obrigado e parabéns pela sua fala.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Eu é que agradeço a V. Exª, Senador Paulo 
Davim. Quero dar o testemunho da sua dedicação, jun-
tamente com os Senadores Moka e Humberto Costa, 
para citar apenas alguns, de diferentes partidos, que se 
somam na busca de uma saída. Para não tomar mais 
tempo, quero dar como lido o pronunciamento em que 
ressalto exatamente o Sistema Único de Saúde, essa 
conquista do povo brasileiro, a busca da promoção da 
saúde em primeiro lugar, com água potável, banheiro, 
esgoto, condições para adoecer menos, e, de prefe-
rência, se pudesse não adoecer de jeito nenhum. Mas, 
se adoecer, ter um sistema adequado, pronto para o 
atendimento. Um sistema que atende mais de 100 mi-
lhões de habitantes, mais de 100 milhões de habitan-
tes. É portanto um modelo nessa área para o mundo.

E como V. Exª bem lembra, a gente, ao mesmo 
tempo, está cuidando para dar solução a situações pon-
tuais como essa, da falta de profissionais em muitos 
lugares do Brasil, de ter unidades melhor equipadas 
na atenção básica, de ter equipamentos, enfim. Mas 
junto também, valorizar o profissional, para ele ter um 
contrato, tempo de serviço...

(Soa a campainha.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) –... a carreira, ter uma remuneração adequada, 
poder inclusive garantir agora as condições do finan-
ciamento, sem criar um novo imposto, com recursos 
do pré-sal. Aqui a proposta é de recursos que hoje são 
destinados às emendas, algo em torno de 50%, que 
estamos tratando com a Câmara, e, junto com isso, 
uma complementação da própria União.

Qual é a novidade importante de que vamos tra-
tar daqui a pouco na Comissão Temporária? É que, 
pela primeira vez, desde que eu era Deputado Fede-
ral, em 1999, a gente já tratava disso no governo do 
Presidente Fernando Henrique, no sentido de se fixar 
uma obrigação mínima por parte da União. Aqui mes-
mo, quando votamos a Emenda nº 29, eu dizia que 
não havia como fixar o lado das despesas e não ter o 
lado da receita. E a agora a Presidenta Dilma está se 
colocando à disposição para que a União,...

(Interrupção do som.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) –... por exemplo, possa atingir aquilo que os 
Municípios já são obrigados a colocar, algo em torno 
de 15%, abrindo as condições para um novo momen-
to no Brasil.

O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) – 
Sem querer interromper mais do que já interrompi, Se-
nador Wellington, eu acredito que a gente não poderia 
deixar passar a oportunidade de criar novas fontes de 
financiamento da saúde. E uma das fontes cuja viabili-
dade poderemos discutir seria quando nós discutirmos 
aqui o marco regulatório da mineração.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Exatamente.

O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) – 
Nós poderíamos discutir. Eu acho que a gente não 
pode perder do nosso horizonte fontes auxiliares de 
financiamento da saúde, não é?

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Parabéns.

O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) – 
Então é importante, a gente... O pré-sal, que foi...

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – (Intervenção fora do 
microfone.)
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O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) – 
Sim, muito bem lembrado pelo Senador Mozarildo. E 
o insistente combate à corrupção e ao desvio de re-
cursos públicos.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Melhorar a gestão, combater a corrupção.

O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) – 
Exatamente. Profissionalização da gestão, essas coisas.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Eu agradeço, Sr. Presidente, e me permita...

(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/

PT – PI) –... dar como lido um pronunciamento em que 
eu registro exatamente isso. São 3,7 bilhões de proce-
dimentos ambulatoriais – são profissionais de várias 
áreas da Saúde –, 531 milhões de consultas médicas 
por ano, para entendermos do que estamos falando, 
1 milhão de internações por mês, para entendermos 
o que é esse sistema. Enfim, atendendo a 97% de to-
das as demandas nessa área de Saúde do Brasil. É 
o SUS, que, por isso, precisa de mais recursos para 
esse financiamento.

Espero que V. Exª possa considerar como lida 
também essa parte que trata do SUS.

Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 

DO SR. SENADOR WELLINGTON DIAS
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras, Srs. Senadores, hoje quero tratar aqui de uma 
grande conquista do povo brasileiro: o Sistema Único 
de Saúde. O Brasil, senhor presidente, é o único pais 
do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que 
tem um sistema de saúde universal, público e gratuito.

O SUS é a maior política de inclusão social do 
Brasil. O SUS modificou o paradigma da inclusão, agre-
gando em seu arcabouço os atributos de qualificação 
e humanização. Além disso, iniciou uma profunda re-
forma do Estado brasileiro e é referência para outras 
políticas públicas.

Embora ainda tenha problemas, como o financia-
mento, o Sistema Único de Saúde não prevê contribui-
ções ou qualquer tipo de contrapartida dos pacientes, 
além de atender a qualquer cidadão.

Quero fazer um elogio ao ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha, pelos indicadores de saúde atu-
ais, que sob qualquer ponto de vista, demonstram 
avanços significativos: segundo o Ministério da Saúde, 
são realizados cerca de 3,7 bilhões de procedimentos 
ambulatoriais por ano; 531 milhões de consultas médi-
cas; 1 milhão de internações por mês; temos o maior 
sistema de transplantes de órgãos do mundo; 97% de 

todo o mercado de vacinas do País é pública; e 97% 
dos procedimentos de quimioterapia são feitos no SUS.

Senhores senadores, grandes feitos em relação 
ao enfrentamento de doenças foram encabeçados 
pelo SUS: Malária: casos diminuíram mais de 50% 
entre 2005 e 2011; a Tuberculose teve redução de 
28% entre 2000 e 2010; a AIDS teve queda de 12% 
no coeficiente de mortalidade por 100 mil habitantes 
entre 2000 e 2011.

Apesar de já termos mais de duas décadas de 
avanços, sabemos que o SUS precisa ser ainda mais 
qualificado e eficiente. E o governo da presidenta Dil-
ma está trabalhando para isso. Um exemplo é o Pro-
grama Mais Médicos que faz parte de um amplo pacto 
de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema 
Único de Saúde, prevê mais investimentos em infra-
estrutura dos hospitais e unidades de saúde, além de 
levar mais médicos para regiões onde há escassez e 
ausência de profissionais.

O SUS tem um sistema de acompanhamento e 
análise dos municípios segundo as condições de de-
senvolvimento socioeconômico, de saúde e de estru-
turação do sistema de saúde municipal.

O Ministério da Saúde investe na construção de 
3,4 mil Unidades Básicas de Saúde, na reforma de mais 
de 9 mil e na ampliação de mais de 11 mil Unidades 
Básicas de Saúde em todo o Brasil.

O SUS vai investir R$ 3,9 bilhões nas Unidades 
Básicas de Saúde entre 2011 e2014.

Na Atenção básica, foram colocadas em funcio-
namento quase 400 Unidades de Pronto-atendimento, 
as UPAs 24 horas, assegurando 90,7 mil atendimentos 
por dia e 2,7 milhões de atendimentos por mês.

97% dos problemas de quem procura as UPAs 
são resolvidos na própria UPA 24 horas, reduzindo a 
lotação nos pronto-socorros. Há outras 205 UPAs ha-
bilitadas para construção e 73 para ampliação, com 
investimento de R$ 717 milhões e incremento no cus-
teio anual de até R$ 780 milhões.

Em março de 2013, estavam em operação 518 
equipes multiprofíssionais de atenção domiciliar e 237 
equipes de apoio em 141 municípios e 23 estados. 
Cada equipe atende, em média, 60 pacientes por mês, 
simultaneamente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
garante a redução do número de óbitos, do tempo de 
internação em hospitais e das seqüelas decorrentes 
da falta de socorro. O serviço funciona 24 horas com 
equipes de profissionais de saúde, como médicos, 
enfermeiros, auxiliares de enfermagem e socorristas. 
70,4% da população brasileira está coberta. Há 182 
centrais SAMU no país e 2.675 ambulâncias receben-
do custeio do Ministério da Saúde.
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Uma nova estratégia amplia as cirurgias eletivas 
– que não são urgentes – como catarata, tratamento 
de varizes e retirada de amígdalas. Elas podem ser 
agendadas com antecedência. Foram realizadas 2,1 
milhões em 2012, contra 1,76 milhão em 2010. Os re-
cursos passaram de R$ 350 milhões em 2011 para R$ 
650 milhões em 2012.

Em 2011, o SUS ultrapassou a marca de 10 doa-
dores por milhão de pessoas. Em 2012, a marca atin-
gida foi de 12,8 doadores. Em uma década, mais que 
dobramos o número de cirurgias (24.472 em 2012) – 
o aumento foi de 118,4% em relação a 2002, quando 
foram realizados 11.203 procedimentos. Foi criado um 
novo incentivo de 30 % até 60 % na Tabela SUS para 
hospitais que realizam transplantes.

Outro exemplo de ótima atuação do Ministério 
da Saúde é o programa de fornecimento gratuito de 
medicamentos para portadores de hipertensão e dia-
betes. Em dois anos – entre 2011 e 2013 – o programa 
passou a atender a um número cinco vezes maior de 
pacientes em mais de 25 mil farmácias. 14,4 milhões 
de pessoas já foram beneficiadas pelo programa.

Desde junho de 2012, quando foi criada a distri-
buição gratuita de medicamentos para asma, 532 mil 
pessoas já foram beneficiadas.

Os indicadores de saúde atuais, Sr. Presidente, 
sem dúvida, demonstram avanços significativos. O 
SUS está presente em todo o território nacional. Este 
é o momento de contribuir para o crescimento do SUS 
e para a plenitude do direito à saúde. O comprometi-
mento e o apoio de toda a sociedade são fundamen-
tais para assegurar a superação dos desafios e para 
garantir o êxito deste que é o sistema de saúde de 
todos os brasileiros.

Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. 
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Wellington Dias, o 
Sr. Flexa Ribeiro, 1º Secretário, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – V. Exª será atendido na 
forma do Regimento.

Eu gostaria só de comentar, realmente, que, se 
nós fizermos todas essas coisas e não acabarmos com 
a corrupção de várias formas no Sistema de Saúde, 
não vai adiantar muita coisa.

Concedo a palavra, neste instante, como orador 
inscrito, por permuta com o Senador Walter Pinheiro, 
ao Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF. Pronuncia o seguinte discurso. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Parlamentares, hoje, dia 11 de setembro, se comemo-
ra o Dia do Cerrado.

O cerrado é um bioma que está presente em oito 
Estados da Federação, mais o Distrito Federal, e ocupa 
quase 24% do território brasileiro. No entanto, temos 
pouco a comemorar e temos uma série de preocupa-
ções no momento em que se comemora esta data.

Cinquenta por cento do bioma cerrado já foi antro-
pizado, já foi convertido, já foi desmatado. E hoje esse 
bioma, que é a savana com maior diversidade do mun-
do, que é o segundo bioma brasileiro em biodiversida-
de, uma diversidade fantástica – temos algo em torno 
de 12 mil espécies de plantas conhecidas no bioma 
cerrado, das quais 4.400 são endêmicas, são plantas 
que só existem no bioma cerrado –, embora sejamos 
o berço das águas brasileiras – 70% das águas das 
Bacias do Paraná, do Tocantins e do São Francisco 
nascem no bioma cerrado –, embora tenhamos uma 
grande diversidade étnica e cultural com diversas po-
pulações, povos indígenas que residem e sobrevivem 
do cerrado, além de populações quilombolas, popu-
lações ribeirinhas, os geraizeiros, esse bioma sofre 
algumas ameaças.

Ainda temos um desmatamento muito forte de 
parte do cerrado para a produção de carvão, que 
abastece especialmente as siderúrgicas do Estado 
de Minas Gerais.

O bioma sofre também uma pressão muito grande 
porque as pessoas veem a região do Cerrado apenas 
como uma região de expansão da agricultura, muitas 
vezes intensiva, e, muitas vezes, da pecuária extensi-
va, que vem pressionando a fronteira agrícola e áreas 
protegidas do bioma Cerrado.

Nós estamos acompanhando, pela imprensa, 
diariamente, os conflitos entre produtores rurais e po-
pulações indígenas, algumas que já tiveram suas áre-
as demarcadas e sofrem uma pressão muito grande 
no entorno dessas áreas demarcadas, e outros povos 
indígenas que ainda não conseguiram garantir a de-
marcação das suas terras.

O fato é que esse bioma encontra-se ameaçado, 
e isso é muito ruim para a qualidade de vida futura da 
população brasileira. Por quê? Eu já tive a oportuni-
dade de dizer, desta tribuna, que o pesquisador da 
Embrapa, Eduardo Assad, Secretário de Políticas de 
Mudança do Clima, do Ministério do Meio Ambiente, 
já alertou que o Cerrado é um grande laboratório de 
genes, porque nós temos aqui plantas adaptadas, há 
milhões de anos, a grandes períodos de estiagem, a 
mudanças de temperatura radicais entre o dia a noite 
e, no ambiente de mudanças climáticas, no ambiente 
de aquecimento global, podem estar, nos genes dessas 
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plantas, a sustentabilidade da agricultura brasileira, a 
adaptação das variedades de milho, de soja, de sorgo, 
de feijão, de arroz a períodos de estiagens, a tempera-
turas mais elevadas. No entanto, essa biodiversidade 
presente no Cerrado vem se dissipando.

Por outro lado, há a questão das águas. Um bio-
ma conhecido como o “Berço das Águas do Brasil” 
não pode ter as suas águas ameaçadas, porque isso 
pode comprometer a sustentabilidade da agricultura 
brasileira, bem como as unidades de conservação. 
Embora nós já tenhamos 50% do Cerrado desmatado, 
o Cerrado ainda é um bioma com um baixo percentual 
de unidades de conservação, e grande parte dessas 
unidades de conservação encontra-se em proprieda-
de privada. E não há uma percepção clara ainda por 
parte da população da importância dessas unidades 
de conservação, da importância das próprias terras 
indígenas na regulação do clima, na regulação das 
chuvas, também importante para a sustentabilidade 
da agricultura.

Se nós já conseguimos, no Brasil e até no mun-
do, uma consciência em relação à importância da 
preservação da Floresta Amazônica, à importância 
da preservação da Mata Atlântica, que conquistou 
uma lei de proteção própria após ter grande parte da 
sua vegetação, da sua biodiversidade dizimada nas 
ocupações litorâneas, especialmente no nosso País; 
embora tenhamos já conseguido uma mobilização em 
torno do Pantanal, em relação ao Cerrado nós não con-
seguimos, ainda, essa conscientização. Como disse, 
as pessoas ainda veem o Cerrado como uma área de 
expansão da produção de alimentos.

Não somos contra. Entendemos que o Cerrado 
cumpre um papel importante na produção de alimen-
tos, mas entendo que devemos investir fortemente em 
ciência, tecnologia e inovação, no sentido de garantir 
que possamos fazê-lo de forma adequada, possamos 
fazê-lo a partir de um zoneamento ecológico e econô-
mico, desenvolvendo metodologias como a integração 
lavoura-pecuária-floresta, o plantio direto, fazendo com 
que, com o aumento da produtividade, possamos con-
seguir ampliar a produção de alimentos sem precisar 
avançar sobre áreas preservadas do Cerrado.

Quero, também, manifestar nossa preocupação 
em relação à pressão sofrida pelos povos indígenas 
que vivem no bioma Cerrado. São vários. Podemos citar 
os Krahos, os Yawalaptis, os Kuikuros, os Kalapalos, 
os Kamaiurás, os Avá-Canoeiros, os Xavantes e diver-
sos outros povos indígenas que se encontram, neste 
momento, ameaçados, vivendo numa profunda tensão, 
e que, depois de uma conquista histórica, que foi a 
Constituição de 1988, veem seus direitos ameaçados 

com algumas propostas que tramitam no Congresso 
Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados.

Está se preparando uma grande mobilização das 
populações indígenas brasileiras quando da celebração 
dos 25 anos da Constituição, para demonstrar a irrita-
ção, para demonstrar a indignação, para demonstrar a 
revolta contra essas propostas de mudanças que vêm 
reduzir os direitos das populações indígenas. Uma de-
las, a PEC que procura transferir ao Congresso Nacional 
a atribuição, a prerrogativa de demarcação de terras 
indígenas e até a redução de terras já demarcadas.

Nós sabemos que, se isso acontecer, nós não te-
remos mais terras indígenas demarcadas neste País, 
pela própria configuração a que estamos assistindo 
nos últimos anos. Portanto, nós não podemos admitir 
esse que seria um retrocesso dentro da política indi-
genista do nosso País.

Preocupa-nos, também, a autorização, a partir 
de projeto que tramita na Câmara dos Deputados, de 
mineração em terras indígenas. Eu fico imaginando que 
será uma tragédia para os povos indígenas se autori-
zarmos a mineração em suas terras. As consequên-
cias para as populações indígenas serão gravíssimas.

Já tive a oportunidade, Sr. Presidente, de visitar 
alguns territórios indígenas. Estive nos Krahos, no nor-
te de Tocantins, onde, no ano passado, assisti a uma 
das cerimônias mais lindas que tive a oportunidade de 
assistir na minha vida, o Quarup, no Parque Nacional 
do Xingu, lá no território dos Yawalaptis, e pude perce-
ber a importância que foi a visão estratégica de gran-
des brasileiros, como os irmãos Orlando Villas-Bôas 
e Cláudio Villas-Bôas, que, há 50 anos, anteviram a 
necessidade de guardar grandes áreas territoriais para 
que essas populações pudessem viver mantendo as 
suas tradições, mantendo a sua cultura, mantendo...

(Soa a campainha.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB-DF) – ... mantendo o seu povo.

E eu fico imaginando as oportunidades que o 
Brasil tem, efetivamente, de inaugurar neste Planeta 
uma forma de desenvolvimento diferenciado, um de-
senvolvimento que possa incorporar, que possa incluir 
essas populações com toda a sua diversidade cultural; 
que perceba as populações indígenas não como um 
empecilho ao desenvolvimento, mas, pelo contrário, 
como populações que também têm muito a nos ensi-
nar, de como conseguiram conviver harmonicamente 
com a natureza ao longo de todos esses anos e que 
têm as suas manifestações culturais, que devem ser 
reconhecidas como da maior importância nessa diver-
sidade que compõe a Nação brasileira.
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Quero, aqui, dizer que é inadmissível que, em 
pleno século XXI, 25 anos após a promulgação da 
Constituição de 1988, o Cerrado e a Caatinga ainda não 
estejam reconhecidos na Constituição Federal como 
patrimônios nacionais, a exemplo do que já acontece 
com a Floresta Amazônica, com o Pantanal, com a Mata 
Atlântica, com a Serra do Mar e com a Zona Costeira.

Como é que um bioma como o Cerrado, com toda 
essa diversidade, com toda essa diversidade cultural, 
com toda essa biodiversidade, com toda essa capa-
cidade de produção de águas, com tudo isso não é 
reconhecido como patrimônio nacional na Constitui-
ção Federal? 

Eu entendo que a composição conservadora do 
Congresso Nacional se expressa de forma contun-
dente no trato das questões ambientais, numa visão 
imediatista, numa visão exclusivamente economicista, 
perdendo a capacidade de ter uma visão mais holística, 
uma visão histórica da compreensão da necessidade 
de convivermos pacificamente, de garantirmos formas 
de convivência. É absolutamente possível, num país 
com as dimensões continentais do Brasil, que possa-
mos ampliar nossa capacidade produtiva, através dos 
investimentos em ciência, tecnologia e inovação, mas 
tenhamos a generosidade de reconhecer a contribui-
ção marcante, a contribuição significativa que esses 
povos trazem à formação brasileira, pelo que devem 
ser reconhecidos, pelo que devem ser valorizados e 
devem ser incorporados.

Portanto, fica aqui a nossa manifestação de pre-
ocupação com as ações que tramitam no Congresso 
que buscam reduzir o direito das populações indígenas, 
que colocam em ameaça esse bioma estratégico para 
o Brasil, desejando que o bom senso prevaleça, que 
o Congresso mude de posição e, assim, que possa-
mos, muito em breve, aprovar a proposta de emenda à 
Constituição que torna o Cerrado patrimônio nacional 
e arquivar, definitivamente, essas propostas que colo-
cam em risco a própria sobrevivência das populações 
indígenas do nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, para 
uma comunicação inadiável, ao Senador Jarbas Vas-
concelos, do Estado de Pernambuco.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE. Para uma comunicação inadiável. Com 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo 
Cavalcante, eu pediria a V. Exª um pouco de tolerância, 
já que vou fazer uma comunicação inadiável e o meu 
tempo é de apenas 5 minutos. Antes de mim, o Sena-
dor Eduardo Suplicy ocupou a tribuna e o nobre Sena-
dor Wellington Dias, Líder do PT, o aparteou quando 

não poderia fazê-lo – por conta da generosidade do 
Senador Flexa Ribeiro, que estava presidindo a ses-
são – e, antes disso, pela prerrogativa de Líder, falou 
durante dez minutos, quando seu tempo, para tanto, 
era de cinco minutos. Dessa forma, como vou tratar de 
um assunto da maior importância e conhecendo V. Exª 
como conheço, pediria um pouco de tolerância para 
abordar o problema da saúde no Brasil.

Ninguém em sã consciência ficará contra algo 
que é para o bem das pessoas, um projeto que pre-
tenda oferecer serviço médico para quem não tem ne-
nhuma assistência. Acredito que essa é a postura dos 
parlamentares que fazem oposição ao governo Dilma 
Rousseff sobre o Programa Mais Médicos.

É sempre bom relembrar que o Partido dos Tra-
balhadores foi quem sempre teve uma postura radical 
contra projetos e ações de adversários políticos. O PT, 
Sr. Presidente, sempre recorreu às últimas instâncias 
para derrubar projetos e ações que visavam o bem co-
mum, como o Plano Real, a Lei de Responsabilidade 
Fiscal e o Programa de Reestruturação dos Bancos, 
o chamado Proer.

Quem tem responsabilidade política como eu, 
que já fui Prefeito do Recife e Governador do Estado, 
é obrigado a deixar de lado os radicalismos juvenis e 
pensar no que é melhor para a população.

O que não dá para aceitar, Sr. Presidente, é a 
postura autoritária do Governo Federal, que em vez de 
apresentar essa proposta por meio de projeto de lei, 
optou por uma medida provisória. Enquanto a gente 
aqui e na Câmara dos Deputados discute o projeto, 
ele já está em plena operação, o que, praticamente, 
obriga o Congresso Nacional a acatar o que determi-
nou o Poder Executivo.

Essa prática absolutista combina mais com o 
Estado Novo de Getúlio Vargas ou com os generais 
militares da ditadura militar, instalada no Brasil em 1º 
de abril de 1964, quando o Executivo legislava de for-
ma arbitrária.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, se realmente 
a falta de médicos era uma questão de tamanha gra-
vidade – e não estou dizendo que não seja – por qual 
razão o governo do PT demorou tanto para implementá-
-la? Só o fez após 10 anos à frente da Presidência da 
República. Por que uma questão que envolve tantos 
aspectos relevantes não foi colocada para um debate 
amplo e nacional durante a última campanha presi-
dencial de 2010?

O que também precisa ser melhor explicado é o 
acordo firmado com o governo de Cuba, por meio da 
Organização Pan-Americana da Saúde. Falta trans-
parência do Governo Federal quanto a esse aspecto. 
As suspeitas crescem na medida em que fica eviden-
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te que existia um “arquivo de gaveta” entre o Brasil, e 
a Organização Pan-Americana de Saúde, Opas, e o 
governo de Cuba, tamanha foi a rapidez com que o 
programa foi implementado.

Imaginem, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, se 
essa agilidade específica do Programa Mais Médicos 
existisse em outras áreas do governo. Este, sem dú-
vida, seria o governo perfeito.

Quero deixar claro também, Sr. Presidente, que 
sou contra qualquer tipo de preconceito com os médi-
cos de outros países que se inscreveram no Programa 
Mais Médicos. Uma Nação como o Brasil, formada por 
imigrantes que vieram de dezenas de outros países, 
não pode aceitar a xenofobia como comportamento. 
Os médicos que aqui chegaram devem ser tratados 
com respeito e com cortesia.

Essa minha postura, no entanto, não altera o 
fato de que o Governo do PT, muitas vezes, coloca 
a simpatia ideológica na frente do bom senso. Basta 
lembrar o que disse recentemente o Advogado-Geral 
da União, Luís Inácio Adams, ao afirmar que o Gover-
no brasileiro não concederá asilo político aos médicos 
cubanos, caso alguns deles desejem, no futuro, per-
manecer no Brasil. Eles serão mandados de volta para 
a ditadura cubana.

(Soa a campainha.)

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maio-
ria/PMDB – PE) – Essa posição do Sr. Luís Adams é 
inaceitável e mostra o quanto esse acordo com Cuba 
precisa ser mais bem debatido e aprofundado.

E o que dizer da terceirização do trabalho dos 
médicos cubanos? Afinal de contas os R$10 mil de 
remuneração mensal serão repassados diretamente 
pela Opas para o Governo de Cuba. Caberá ao regime 
castrista definir o quanto cada médico receberá. Esse 
valor, inclusive, Sr. Presidente, poderá ser inferior ao 
salário mínimo pago no Brasil, de R$678,00, enquan-
to os médicos cubanos recebem apenas R$100,00, 
trabalhando no seu próprio país. Os que trabalham na 
Venezuela, por exemplo, recebem R$550,00.

Não vou aqui entrar no mérito de que os médicos 
cubanos aceitem essa situação, como alguns já reve-
laram em entrevistas à imprensa brasileira. Não pode-
mos esquecer que eles vivem num regime de força, no 
qual não se aceita qualquer questionamento ao que é 
decidido pelo Governo. Mesmo que eles considerem 
isso normal, quem não pode ser conivente com isso é o 
Brasil. Devem prevalecer as leis trabalhistas brasileiras.

Outro ponto da minha divergência com o Gover-
no Federal, Sr. Presidente e Srªs e Srs. Senadores, 
é a campanha deliberada e manipulativa do PT e de 

alguns dos seus aliados em responsabilizar a classe 
médica pela crise na Saúde.

Como bem analisou o filósofo e escritor Luiz 
Felipe Pondé, em artigo intitulado “O fascismo do PT 
contra os médicos”, publicado na Folha de S.Paulo, do 
último dia 2, abre aspas:

O PT está usando uma tática de difamação 
contra os médicos brasileiros igual à usada 
pelos nazistas contra os judeus: colando neles 
a imagem de interesseiros e insensíveis ao so-
frimento do povo e, com isso, fazendo com que 
as pessoas acreditem que a reação dos médi-
cos brasileiros é fruto de reserva de mercado.

Imaginem se, daqui a alguns meses, a Presi-
dente Dilma Rousseff decidir culpar os engenheiros 
pelos atrasos nas obras do Programa de Aceleração 
do Crescimento – que é uma verdadeira farsa, e todo 
brasileiro de bom senso sabe disso – ou das obras de 
mobilidade urbana para a Copa do Mundo de 2014 ou 
se o PT responsabilizar os policiais pelo crescimento 
da violência nas grandes cidades!

Sr. Presidente, o Governo colocou para funcio-
nar a máquina de difamação e propaganda eleitoral. 
Não é à toa que, por exemplo, na internet, a Folha de 
S.Paulo publica nesta tarde: “Dilma leva Mais Médicos 
ao palanque no Rio”. O jornal se refere a uma visita da 
Dilma Rousseff ao Rio de Janeiro, e fala em palanque.

(Soa a campainha.)

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) – Só falta dizer palanque eleitoral, um pa-
lanque móvel. Essa senhora se mobiliza, a toda hora 
e a todo instante, usando o dinheiro público, para, de 
forma totalmente irresponsável, como o fez na sexta-
-feira, falar ao público, alegando que é data nacional, 
e para fazer propaganda eleitoral, levantando críticas 
à atuação dos médicos brasileiros e colocando no colo 
da categoria problemas altamente complexos e que só 
se agravaram nos últimos dez anos.

Foi à difamação que recorreram o Governo e o 
PT em 2007, quando o Congresso Nacional, em ati-
tude sensata, não permitiu a renovação do chamado 
“imposto do cheque”, a CPMF, que agora voltou a ser 
citada nos bastidores governamentais.

O PT sempre criticou – e criticou de forma bru-
tal – o nosso comportamento na Legislatura passada, 
porque votamos contra o “imposto do cheque”. Todas 
as vezes que a CPMF tentou ser renovada nos gover-
nos anteriores de Fernando Henrique Cardoso e de 
Itamar Franco, o PT e seus aliados votaram contra, 
Senadores e Deputados votaram contra, alegando que 
a carga tributária já era muito elevada. Mas, quando 
o PT chegou ao poder, Lula tentou prorrogar a CPMF, 
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como a Presidente Dilma Rousseff pode querer trazer 
de volta esse famigerado imposto.

O “imposto do cheque” é um fantasma não exor-
cizado que assombra as salas do Palácio do Planalto. 
Quero ver quem da base governista, às vésperas de 
uma eleição, terá a coragem de defender a criação de 
um novo imposto, quando os brasileiros já reclamam 
da carga tributária, que só faz crescer.

O que ocorre com a saúde no Brasil hoje, Sr. 
Presidente, Senador Mozarildo? O Sistema Único de 
Saúde, modelo invejado por muitos países, enfren-
ta uma crise sem tamanho. O mesmo se aplica aos 
homens e mulheres, jovens e idosos que utilizam os 
planos privados de saúde. Essas pessoas, às vezes, 
esperam semanas e até meses para serem atendidos.

Por outro lado, os governos estaduais começaram 
a transferir para as chamadas organizações sociais a 
administração dos seus hospitais. O próprio Gover-
no Federal criou uma estatal, a Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares, vinculada ao Ministério da 
Educação, para gerir os hospitais universitários, uni-
dades que têm um papel fundamental no atendimento 
daqueles que recorrem ao SUS.

Todas essas inovações, de certa forma, são bem 
intencionadas, mas demonstram que a reforma da Saú-
de no Brasil não pode ser tratada em “fatias”, com a 
adoção de medidas e de projetos isolados...

(Soa a campainha.)

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) – ...que tratam os sintomas, sem comba-
ter a causa real da doença.

Faltam médicos, Presidente Mozarildo, faltam re-
cursos, faltam hospitais, falta uma gestão eficiente. O 
cardápio de deficiências tem pequenas variações, mas 
o resultado é o mesmo: a Saúde é hoje o maior proble-
ma do País, segundo todas as pesquisas de opinião 
pública feitas no Distrito Federal, em Pernambuco, no 
Amazonas, no Rio Grande do Sul ou no Rio de Janeiro.

O Programa Mais Médicos é mais uma ação que 
trata apenas os sintomas: a ausência da assistência 
médica adequada nas localidades mais pobres e mais 
distantes do Brasil. É uma deslavada mentira apresen-
tar o Programa como solução para a má avaliação que 
o povo brasileiro faz dos serviços médicos, sejam eles 
públicos ou privados.

Se a Presidente Dilma Rousseff deseja realmen-
te criar soluções...

(Interrupção do som.)

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) – ...permanentes para a crise na Saúde 
do Brasil, deve colocar o Governo para trabalhar numa 
proposta que resgate o Sistema Único de Saúde para 

o século XXI e não permita também que os brasileiros 
fiquem reféns dos planos privados.

Estou terminando, Sr. Presidente.
Esse debate não pode excluir ninguém, muito 

menos as pessoas que fazem o possível para contra-
balançar as deficiências históricas.

O Senador Paulo Davim, hoje, inclusive, em aparte 
ao Líder do PT, Senador Wellington, falou sobre isso, 
dizendo que essa questão requer um debate profundo, 
dimensionado, porque, sem ele, ficaremos sempre na 
retórica, sem entrar no conteúdo, sem ter um objeti-
vo, um norte.

Temos alguns exemplos de alta qualidade na Me-
dicina brasileira, centros de excelência no atendimento 
especializado e nas pesquisas de novas tecnologias. 
Precisamos colocar esses dois mundos aparentemente 
opostos para trabalhar juntos.

(Soa a campainha.)

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maio-
ria/PMDB – PE) – É essa iniciativa de vanguarda e 
de ousadia e essa disposição para trabalhar de forma 
responsável que esperamos da Presidente da Repú-
blica e dos seus auxiliares.

Precisamos de menos propaganda oficial, de me-
nos marketing. Precisamos que a campanha eleitoral só 
ocorra durante o período oficial. Infelizmente, seguindo 
os passos do seu antecessor e tutor, a Presidente da 
República transforma todos os seus pronunciamentos 
em propaganda eleitoral.

A Presidente pode até ser bem-sucedida eleito-
ralmente com essa antecipação eleitoral, mas o agra-
vamento da crise na Saúde do Brasil não vai deixar 
de ocorrer por um mero efeito especial ou por uma 
frase de impacto criada pelo marqueteiro do Palácio 
do Planalto.

Uma assistência médica de qualidade pode ser a 
diferença entre a vida e a morte e é inadmissível que 
seja transformada pelo aparelho propagandístico go-
vernamental numa falsa luta entre o bem e o mal, na 
qual os vilões são aqueles que ousam discordar um 
mero centímetro do que pensa e defende o Governo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Senador Suplicy, concedo 
a V. Exª a palavra pela ordem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, juntamente com a Senadora Ana 
Rita, com o Senador Epitácio Cafeteira e com outros, 
estamos aqui dando as boas vindas aos atletas pelo 
Brasil, às pessoas que têm tanto honrado as cores de 
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nosso esporte, tanto no vôlei, quanto no basquete, 
quanto no atletismo.

Estamos aqui, felizmente, recebendo a visita da 
Ida, que está aqui atrás; da Ana Moser, formidável 
jogadora; do nosso querido Raí, jogador excepcional 
que honra as cores da Seleção Brasileira; do Mauro 
Silva, outro grande campeão brasileiro; do Giovane, 
nosso grande e excepcional atleta; do Ricardo Vidal, 
que também se encontra aqui conosco; da Carmem 
de Oliveira, que aqui está; e da querida Hortência, que 
abrilhanta também a equipe dos atletas pelo Brasil, em 
todos os sentidos, pela sua simpatia. Acabam todos 
de ser recebidos pelo Presidente Renan Calheiros e 
fizeram a solicitação para que a Medida Provisória nº 
620, que foi objeto de votação com larga margem – o 
Senador Jarbas Vasconcelos também recebe as atle-
tas e os atletas –, ontem,...

A Srª Ana Rita (Bloco Apoio Governo/PT – ES. 
Fora do microfone.) – Foram 323 votos a 40 votos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Por 323 votos a 40 votos, a medida 
provisória vai não mais permitir...

A Srª Ana Rita (Bloco Apoio Governo/PT – ES. 
Fora do microfone.) – Uma emenda que foi apresen-
tada por mim foi aprovada hoje na Câmara.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Também foi aprovada uma emenda da 
Senadora Ana Rita que visa exatamente ao aperfeiço-
amento da democratização das entidades esportivas, 
não mais permitindo que os dirigentes se perpetuem 
nessas entidades.

Portanto, é algo extremamente saudável. Está de 
acordo com as aspirações do povo, que se tem mani-
festado nas ruas. E tenho a convicção de que podere-
mos, sim, Senadores Paulo Bauer e Jayme Campos, 
apreciá-la logo. A Senadora Ana Rita vai nos dizer 
como é que o Presidente Renan Calheiros considera 
inseri-la em pauta na terça-feira que vem, para logo 
podermos votá-la.

Muito obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – 

ES. Sem revisão da oradora.) – Só quero abordar uma 
questão, Senador Mozarildo. Gostaríamos de saber 
se a medida provisória votada ontem na Câmara já 
chegou aqui e já foi lida. Acho que é importante nós 
sabermos disso, até para podermos dar celeridade à 
votação da medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Eu quero, em nome 
da Mesa, dar as boas-vindas aos atletas e às atletas 
aqui presentes e também me associar ao que disse o 
Senador Suplicy.

Respondendo especificamente à sua indagação, 
Senadora Ana Rita, a medida provisória ainda não che-
gou à Mesa do Senado. Portanto, assim que ela aqui 
chegar, serão adotadas as providências para que seja 
votada o mais rápido possível.

A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – 
ES) – Nós agradecemos e esperamos que ela seja 
votada o mais rápido possível, porque os atletas estão 
em Brasília e gostariam muito de poder acompanhar 
a votação da medida provisória. Eles estarão aqui na 
semana que vem. Eles estarão presentes no plenário, 
para acompanhar a votação da matéria. Então, será um 
momento de muita satisfação para todos eles e para 
todos nós, porque vamos oferecer a toda a sociedade 
brasileira, em particular aos atletas do nosso Brasil, 
uma legislação que vai democratizar a aplicação dos 
recursos públicos e também a gestão das instituições 
esportivas do nosso País.

Então, Sr. Presidente, quanto mais cedo essa 
medida provisória for votada, melhor. Isso é muito im-
portante, porque, além do esporte, ela trata de outros 
temas tão importantes quanto o esporte. A aprovação 
dessa medida provisória é altamente necessária nes-
te momento.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Perfeitamente, Sena-
dora Ana Rita!

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

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Quero apenas dizer que 
essa medida não chegou aqui ainda, mas já existe o 
compromisso de votá-la, quando de sua chegada aqui, 
o mais rapidamente possível.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – 
MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, eu quero também me associar às palavras do 
valoroso e competente Senador Eduardo Suplicy e da 
Senadora Ana Rita, que estão recebendo e, sobretudo, 
saudando esses valorosos atletas brasileiros, que têm 
uma trajetória, uma marca indelével, com certeza, não 
só no esporte brasileiro, mas, por que não dizer, no 
esporte internacional. São pessoas que representam 
toda a sociedade brasileira. 

A medida provisória foi aprovada agora, na Câma-
ra dos Deputados, e está sendo remetida ao Senado, 
conforme informação. Eu estava presente, há poucos 
dias, numa reunião de Liderança. É matéria que vai 
estar na pauta, se possível, na semana que vem, con-
forme as palavras do Senador Renan Calheiros. 

É mais do que justa. Sobretudo, como bem disse-
ram a Senadora Ana Rita e o Senador Eduardo Suplicy, 
nós temos que democratizar. O Senador Blairo Maggi 
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fazia até um parêntese com o Raí e com a Hortência, 
dizendo que lá, em Mato Grosso, há um presidente de 
federação que simplesmente está há 30 anos na pre-
sidência da Federação Mato-Grossense de Futebol. 
Parece-me que foi cabeça de cavalo que enterraram 
lá, e, lamentavelmente, o esporte de Mato Grosso está 
crescendo para trás. 

Então, eu acho que a proposta, sobretudo a que 
foi aprovada na Câmara, é das melhores possíveis. 
Precisamos ter transparência e, acima de tudo, reno-
var, oxigenar. Isso é bom dentro de um Estado demo-
crático de direito, é bom dentro de um processo que 
certamente nós incentivamos. Conseguimos trazer 
novas lideranças para o esporte. 

De maneira que a sua luta aqui, essa sua visita 
é muito importante, mas, acima de tudo, já quero aqui 
externar o meu apoio. Como Senador pelo Mato Gros-
so, quero dizer que é louvável e meritória a iniciativa 
de todos vocês de visitarem ambas as Casas, tanto a 
Câmara quanto o Senado Federal.

Parabéns! Contem conosco.
Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, nes-
te instante, como orador inscrito, por permuta com o 
Senador Flexa Ribeiro, ao Senador Paulo Bauer, de 
Santa Catarina.

O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – 
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, nobres Srªs e Srs. Sena-
dores, também saúdo os atletas que comparecem a 
este plenário, que visitam o Senado, como Aída; Ana 
Moser, catarinense, do meu Estado; Raí; Mauro Silva; 
Giovane; Ricardo; Carmem de Oliveira; e Hortência. 

Certamente, compreendendo a reivindicação que 
fazem, dou a eles todos a certeza de que, na próxima 
semana, ou quando a matéria for pautada, haveremos 
de votá-la favoravelmente.

Venho a esta tribuna para apresentar um pronun-
ciamento a V. Exªs que tem o propósito de trazer ao 
conhecimento de todos a opinião que tenho a respeito 
do momento econômico pelo qual passa o nosso País.

Na semana passada, o jornal Valor Econômico 
publicou excelente artigo do empresário catarinense 
Carlos Rodolfo Schneider, Coordenador-Geral do Mo-
vimento Brasil Eficiente. Já no título da matéria, ele 
resumiu as grandes questões da política econômica 
nacional em uma pergunta – abro aspas: “O Brasil quer 
mesmo crescer?”

Para um desavisado, essa poderia parecer uma 
pergunta retórica. Afinal, qual é o país que não dese-
ja crescer? No entanto, ela é de uma pertinência in-
delével, pois toca diretamente na ferida: se queremos 

crescer, por que não fazemos o que é preciso para 
que isso aconteça?

Como apontou o Sr. Schneider em seu artigo, 
no ano passado tivemos uma carga tributária recorde, 
chegando a 36,7% de nosso Produto Interno Bruto.

Outro custo é a complexidade do sistema: dados 
do Banco Mundial mostram que o Brasil é o país onde 
as empresas precisam trabalhar mais horas para pagar 
seus tributos. Em nosso país, Sr Presidente, uma em-
presa média é obrigada a dedicar, anualmente, 2.600 
horas de trabalho apenas para executar os procedi-
mentos necessários ao pagamento de seus tributos 
legais. Não estou falando do valor que se paga. Estou 
falando do tempo que se gasta apenas para fazer a 
escrituração contábil, a escrituração fiscal, a emissão 
de guias, o pagamento, a providência burocrática do 
pagamento, 2.600 horas anuais para cada empresa 
de médio porte.

Só para se ter uma ideia, Srs. Senadores, Srªs Se-
nadoras, de como essa situação é abusiva, na Bolívia, 
que está em segundo lugar nesse perverso ranking, as 
empresas trabalham 1.080 horas para pagar tributos. 
Menos que a metade das horas gastas no Brasil. E tem 
mais: a média dos países da América Latina é de 563 
horas anuais – conforme dados do Banco Mundial –, 
quatro vezes menor que a do Brasil.

Por que não tomamos medidas para reduzir o 
custo Brasil e aumentar nossa competitividade? Por 
que não simplificamos o sistema tributário? O que nos 
impede de modernizar a legislação trabalhista e redu-
zir o peso do Estado?

Enfim, a pergunta é: diante de todas as dificul-
dades, diante de todo o esforço, de todo o sacrifício 
que essa tarefa impõe, o Brasil quer mesmo crescer, 
Senador Jayme Campos?

O Governo Federal dá sinais de que não preten-
de, pelo menos, a médio prazo, enfrentar o desafio do 
crescimento. Prefere continuar apostado suas fichas 
na manutenção de uma fragilíssima estabilidade, ba-
seada num incentivo ao consumo e na exportação de 
commodities, sem dar a devida atenção aos indícios 
de esgotamento desse modelo.

Tanto o preço quanto a demanda internacional 
por commodities parecem ter encontrado o seu limite. 
Chegaram ao teto, assim como está próximo do limite 
o nível de endividamento das famílias brasileiras, que 
dobrou nos últimos quatro anos. Repito: o nível de en-
dividamento das famílias brasileiras dobrou nos últimos 
quatro anos. Hoje, uma família média brasileira com-
promete 40% de sua renda apenas com o pagamento 
de prestações, de dívidas em bancos e no comércio.

O risco para a economia brasileira tornou-se ainda 
maior com o recrudescimento dos índices de inflação e 
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com a desvalorização do real frente ao dólar. Como a 
produção de manufaturados no País não foi suficiente 
para atender à demanda por consumo artificialmente 
estimulada, a saída do Brasil foi facilitar as importações. 
Agora, com o dólar novamente valorizado, os produ-
tos importados ficaram mais caros, aumentando ain-
da mais a pressão inflacionária. Pressão que já vinha 
sendo sentida no custo dos serviços que não podem 
ser importados, serviços que são prestados no Brasil 
por brasileiros. Não estou falando do Programa Mais 
Médicos, que traz o serviço médico importado através 
da contratação de mão de obra dos médicos estrangei-
ros que chegam ao Brasil. Estou falando dos serviços 
já existentes no País e calculados, como executados, 
por brasileiros.

Para conter a inflação, o Banco Central aplicou 
o amargo remédio do aumento dos juros, que tem o 
efeito colateral de reduzir ainda mais o crescimento 
do País. Quando o crescimento é muito baixo, como 
hoje, o cidadão sente que a vida dele não deslancha. 
Ele fica sempre na defensiva, sempre com medo de 
perder o seu emprego. Ele sabe que se perder o em-
prego atual pode até encontrar outro, mas provavel-
mente vai receber ainda menos no final do mês como 
remuneração e como salário.

Sem crescimento econômico, Senador Mozarildo 
Cavalcanti, a renda do trabalhador brasileiro não au-
menta, e ele é obrigado a ir tocando a vida como um 
equilibrista, com as dívidas sempre crescendo, com as 
compras cada vez mais caras, com mais e mais dificul-
dade para fechar as contas no fim do mês.

A saída para o Brasil escapar desse ciclo vicioso 
é clara: aumentar o investimento e realizar reformas 
necessárias para estimular o crescimento. O brasileiro 
não quer apenas ir levando o barco. O brasileiro não 
quer apenas manter seu emprego. O brasileiro quer 
progredir, ter aumento real de salário, ou então con-
seguir um trabalho melhor.

As condições para isso, fora o esforço individual 
de cada um, só existem em um contexto de crescimento 
econômico contínuo e sustentável. Quando a economia 
do País cresce, cada cidadão tem a oportunidade de 
crescer junto, de ganhar mais, de conseguir um em-
prego melhor, de abrir seu próprio negócio.

Está claro que o Governo Federal não vai tomar 
a iniciativa de promover as reformas necessárias para 
alavancar o crescimento econômico. Esse fato ficou 
patente, ficou claro no último pronunciamento da Presi-
dente Dilma Rousseff, em cadeia de rádio e tevê, quan-
do ela se esquivou de reconhecer os problemas que a 
economia brasileira vivencia. Foi no dia 7 de setembro. 
Mais que isso, ela chegou a exaltar os modestíssimos 
índices de crescimento atuais. Comemorou – vejam 

V. Exªs! – o fato de termos ultrapassado o México e 
de não estarmos mais na lanterna entre os países da 
América Latina, mas ela não disse que, apesar de não 
estarmos mais na lanterna, estamos na zona de rebai-
xamento. Isso é absolutamente verdadeiro.

A propósito daquele pronunciamento, Sr. Presi-
dente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, quero abrir 
um parêntese: a Presidente da República acumula as 
funções de Chefe de Governo e de Chefe de Estado 
no nosso modelo e no nosso sistema republicano. No 
dia 7 de setembro, a Presidente da República deveria 
falar para a Nação como Chefe de Estado, e não como 
Chefe de Governo.

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – 
SC) – Como Chefe de Estado, ela deveria exaltar as 
conquistas do povo e do País. A história do Brasil de-
veria ser valorizada. No entanto, ela foi apenas Chefe 
de Governo. Ela foi para uma cadeia de rádio e televi-
são no dia da Independência do Brasil, e não no dia 
do PT, não no dia do partido político, não no dia do 
Governo. Foi apenas para, como Chefe de Governo, 
divulgar projetos e números do seu interesse, com ob-
jetivos eleitorais, sem dúvida nenhuma, para elevar a 
sua popularidade em pesquisas de opinião. Naquele 
momento, Sr. Presidente, a Presidente Dilma Rousseff 
apequenou-se perante a Nação brasileira.

Quero, aqui, me solidarizar com o Senador Aé-
cio Neves, Presidente do meu Partido, que, inclusive, 
já se manifestou a respeito daquele pronunciamento 
da Presidente da República, mas quero fazer este 
enfoque: ela não falou como Chefe de Estado; ela fa-
lou como Chefe de Governo. E, no dia 7 de setembro, 
quem fala é o Chefe de Estado, é a autoridade maior 
do País, é quem representa o povo brasileiro e quem 
tem a responsabilidade de conduzi-lo.

Retornando à questão do crescimento, Sr. Presi-
dente, e já concluindo o meu pronunciamento, destaco 
que a sociedade brasileira está atenta, pressionando 
para tirar o País da inércia e da estagnação. Empre-
sários, trabalhadores, profissionais liberais, todos en-
tendem a necessidade de crescimento econômico e 
estão cobrando uma reação.

Diante da paralisia do Governo Federal, o Con-
gresso Nacional e o Senado da República devem to-
mar a iniciativa. 

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – 
SC) – É preciso articular, em conjunto com a sociedade 
civil, uma agenda de reformas efetivas que vise, pelo 
menos, a cinco pontos: eficiência na gestão pública, 
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redução da carga tributária, redução da burocracia, sim-
plificação fiscal e mais investimentos em infraestrutura.

É preciso selecionar os projetos que estão tra-
mitando nesta Casa e também na Câmara dos Depu-
tados que atendam a esses quesitos e dar impulso à 
sua discussão e à sua aprovação.

O Legislativo não pode mais aceitar o papel de 
mero espectador. O Brasil quer mesmo crescer, e não 
quer, e não pode, e não deve esperar mais pelo Gover-
no Federal, porque o Governo Federal, infelizmente, 
está devendo à Nação e não está dando a atenção 
devida para que o Brasil continue crescendo como 
todos desejamos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, pela 
Liderança do Democratas, ao Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM 
– MT. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, Srªs e Srs. 
Senadores, viver é um ato de ousadia. Ou seja, é a ati-
tude de desafiar, diariamente, todas as adversidades 
e percalços impostos pelo imponderável. Somos artí-
fices de nosso próprio destino, superando obstáculos 
na busca permanente do bem-estar e da felicidade.

Mas há um grupo de indivíduos para o qual a 
vida tem outro significado: esses lutam, sem tréguas, 
contra a doença; para eles, os dias não são apenas 
dádivas; são, na verdade, o resultado do esforço e da 
fé que os mantêm firmes na esperança de sua integri-
dade moral, pois enfrentar os males do corpo para eles 
não se trata de uma opção, mas sim de uma condição 
de subsistência.

Subo a esta tribuna, Sr. Presidente, no dia de 
hoje, para lembrar de uma parcela da sociedade bra-
sileira que sofre, cotidianamente, privações, angústias 
e dores por conta de uma doença degenerativa e in-
capacitante. Falo dos pacientes renais crônicos, que 
somam atualmente 10 milhões de enfermos em todo 
o País, segundo estimativa da Sociedade Brasileira 
de Nefrologia.

Dentro desse conjunto, há aqueles que chegam 
a um estágio tão avançado da doença que necessi-
tam de máquinas como suporte de suas vidas. São 
os dependentes de hemodiálise, um contingente que 
vem crescendo assustadoramente em nosso País. Em 
uma década, o número de pacientes desse tratamen-
to aumentou 129%, saltando de meros 43 mil, no ano 
2000, para 98 mil enfermos, em 2012.

Porém, especialistas denunciam que esses nú-
meros estão subestimados, mascarados mesmo pela 
inexistência de uma política nacional de aferimento 
dos portadores de insuficiência renal. Como poucos 

têm acesso ao diagnóstico, muitos pacientes morrem 
sem saber que possuem a doença.

Para se ter uma ideia da gravidade da situação, 
Mato Grosso, Senador Mozarildo – V. Exª que é mé-
dico –, com seus 903 mil quilômetros quadrados de 
extensão, possui apenas 11 clínicas de hemodiálise, 
com a prevalência absoluta de pacientes atendidos 
pelo Sistema Único de Saúde. Nada menos que 88% 
dos dialistas são oriundos do SUS.

Só este número revela a faixa econômica da po-
pulação que mais sofre com a doença renal crônica. 
Ou seja, são pacientes pobres que necessitam do 
apoio do Estado.

E é justamente nesse ponto que o quadro se 
agrava: o Governo tem falhado, principalmente na 
distribuição de remédios para esses pacientes. Qua-
se 90% dos enfermos precisam de medicamentos de 
alto custo, que faltam, sistematicamente, nas farmácias 
da Secretaria de Saúde. Doentes chegam a óbito pela 
falta de remédios.

Embora insuficientes em termos numéricos, as 11 
clínicas mato-grossenses possuem equipamentos de 
última geração, mas têm seus procedimentos compro-
metidos, muitas vezes, pela falta de exames periódicos 
nos pacientes. Exames simples como os de sangue 
e urina. Isso levou o nefrologista Vitor Carlos Vieira a 
uma comparação bizarra: “Temos Ferraris em nossas 
clínicas, mas falta combustível para elas rodarem”.

Repito, Srªs e Srs. Senadores: tem gente morren-
do por falta de remédios. E não só por falta de remé-
dios, Senador Mozarildo, mas também de exames de 
rotina. Uma simples dosagem de creatinina...

(Soa a campainha.) 

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – 
MT) – ... pode salvar uma vida. 

Pasmem! Esse exame, Srs. Senadores e Sena-
doras, custa entre R$2,00 e R$3,00 para o SUS. Será 
que uma vida vale tão pouco? Eu faço essa indagação.

Com a devida vênia de V. Exªs, volto a citar Mato 
Grosso como exemplo. 

Hoje mesmo, o jornal Diário de Cuiabá reporta 
a triste história de sete pacientes renais que residem 
no Município de Diamantino, distante 200 quilôme-
tros da capital, e necessitam, três vezes por semana, 
submeterem-se ao tratamento de hemodiálise. Eles 
são enfermos, não nos esqueçamos. Eles saem de 
sua cidade às 3 horas da manhã, Senador Humberto 
Costa – e quero aqui, de público, reconhecer o trabalho 
que V. Exª está fazendo para viabilizar mais recursos 
para a saúde pública deste País – chegam a Cuiabá 
por volta das 6 horas, são colocados na máquina por 
quatro horas e só retornam às suas residências per-
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to das 21 horas, porque ficam aguardando, ainda, o 
transporte da Prefeitura.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nes-
se contexto, encomendei estudos à minha assessoria, 
com o apoio técnico de profissionais da área, e, a se-
guir, apresento uma síntese de recomendações que 
vão constar de um projeto de lei que encaminharei 
proximamente à Mesa Diretora desta Casa.

Em primeiro lugar, Senador Humberto, se faz 
necessária a criação de um centro...

(Soa a campainha.)

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – 
MT) – ... brasileiro de atendimento ao paciente renal, 
com a atribuição de coordenar uma política nacional 
de enfrentamento dessa enfermidade, com campa-
nhas sobre as causas e efeitos da doença; criação de 
núcleos de referência nos Estados; aprimoramento do 
sistema de transporte de pacientes; elaboração de um 
estoque regulador de medicamentos; e financiamento 
de clínicas no interior do País.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como ve-
mos, o Brasil precisa olhar para o interior, não apenas 
vislumbrar, Senador Humberto, os avanços da eco-
nomia rural. Precisa olhar, sim, para a vida simples e 
cheia de privações dessa gente que colhe números 
espetaculares para o País. Eles precisam de seguran-
ça, de um simples exame de laboratório que não custa 
mais do que R$3,00, e eles precisam de remédios e 
transporte digno para seus doentes.

Enfim, eles não querem mais estatísticas, eles 
querem ser cidadãos com tudo que estas palavras...

(Soa a campainha.)

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM 
– MT) – ... trazem de deveres e direitos, porque eles 
também são brasileiros.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste 
instante, como orador inscrito, ao Senador Humberto 
Costa, do PT de Pernambuco.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Go-
verno/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da 
TV Senado, ocupo a tribuna, na tarde de hoje, mais 
uma vez, para prestar contas a todos que acompanham 
o trabalho do Congresso Nacional, especialmente o 
trabalho do Senado Federal, das tratativas, das dis-
cussões que temos feito com o objetivo de ampliar os 
recursos para a área da saúde pública em nosso País.

Como todos sabem, sou Relator da Comissão 
Especial que tratou do tema do financiamento, bem 
como de um projeto de lei que já está na Comissão 
de Assuntos Sociais e de outro que já está na pauta 
do plenário do Senado, portanto, concentrando todas 
essas proposições sob a minha responsabilidade. Por 
isso, volto para prestar contas novamente a todos os 
que acompanham os trabalhos do Senado.

Nós havíamos marcado para o dia de hoje a apre-
sentação do relatório do trabalho da Comissão Espe-
cial sobre o financiamento, bem como a apresentação 
de um projeto de lei que elevasse os recursos para a 
área da saúde. Assim, preparei meu trabalho, concluí 
o relatório, apresentei as conclusões e elaborei uma 
proposta, um projeto de lei no sentido de trazer para 
a área da saúde aquela que é a aspiração de toda a 
população brasileira: termos o equivalente a 10% da 
receita corrente bruta da União para a área da saúde.

Naturalmente, eu apresentaria a proposta na 
forma da receita corrente líquida, por ser mais segu-
ra do ponto de vista de não ser objeto da cobiça de 
ministros da área econômica, enfim, daqueles que 
estão sempre a golpear as políticas sociais em nome 
do equilíbrio fiscal.

Portanto, era essa a minha proposição. No entan-
to, fui convocado para uma reunião com os Líderes dos 
partidos da Base do Governo ainda no final da manhã, 
e nos disseram que o Governo Federal, na reunião que 
aconteceu ontem com os Líderes da Base do Governo, 
havia feito uma sondagem com esses Líderes acerca 
de outra proposta. Como não recebi essa proposta 
formalmente, não vou apresentá-la, porque seria não 
somente deselegante, como poderia comprometer o 
processo de discussão e de negociação que eventu-
almente possa ocorrer. 

Recebi dos Líderes um apelo para que não apre-
sentasse a proposta e o projeto hoje, menos ainda que 
houvesse qualquer votação. Esse apelo foi muito bem 
recebido pela Comissão. Inclusive estavam lá presen-
tes o Senador Vital do Rêgo, o Senador Paulo Davim 
e, como não membro, mas acompanhando o trabalho 
da Comissão, o Senador Waldemir Moka. Todos con-
sideram que seria válido buscarmos uma tentativa de 
entendimento com o Governo Federal. Eu, natural-
mente, atendi a essa demanda, a essa solicitação dos 
Líderes da Base do Governo.

Exatamente por confiar no Senador Eduardo Bra-
ga, no Senador Wellington Dias, no Senador Alfredo 
Nascimento, no Senador José Pimentel e nos demais 
Líderes que participaram da discussão, suspendemos 
o processo de apresentação da proposta.

No entanto, fiz um apelo também ao Líder do PT, 
Senador Wellington Dias, para que garantisse que a 
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negociação aconteceria. Por uma razão simples: há 
dois meses venho tentando, juntamente com os mo-
vimentos sociais e com outros Senadores, estabele-
cer um canal de diálogo com o Governo Federal a fim 
de construirmos um entendimento, um diálogo, uma 
proposta que possa responder a essa demanda da 
sociedade, mas sem muito sucesso. 

Conseguimos que os Ministros recebessem uma 
delegação do movimento Saúde+10, conseguimos 
montar um grupo de trabalho, tivemos a primeira reu-
nião, quando o Governo nada apresentou. E, a partir 
dessa reunião, não tivemos mais nenhuma outra desse 
grupo de trabalho.

Espero que agora nós venhamos a ter um diálogo 
franco, claro, pois não há qualquer interesse da nossa 
parte em criar um processo de radicalização, quando 
se trata de um tema tão importante para a nossa po-
pulação e quando todos sabem da responsabilidade 
que nós temos em nossa atuação no Senado, os Se-
nadores todos que são militantes da área da saúde.

O que é importante dizer, já que algumas colo-
cações feitas aqui estão totalmente dissociadas da 
realidade, é que qualquer que seja a proposta – e a 
própria proposição do Governo virá nessa linha, se 
ela efetivamente vier –, nós não estamos propondo 
nenhuma nova contribuição, nenhum imposto novo, 
diferentemente do que aqui foi dito.

Estamos lutando para que haja uma prioridade 
para a área da saúde, como houve prioridade para a 
área da educação, para a área da assistência social, 
para a área do trabalho, que, proporcionalmente, ti-
veram os seus orçamentos incrementados de forma 
mais expressiva do que o orçamento da área da saúde.

Agora é hora de fazer com que a saúde seja prio-
ridade. E ela ser prioridade é buscarmos, nos próprios 
recursos, seja do orçamento fiscal, seja da seguridade 
social, o complemento para nós chegarmos naquilo 
que desejamos.

Portanto, não há qualquer fundamento a colo-
cação de que estaríamos propondo uma recriação da 
CPF, até pelo fato concreto de que hoje ainda estamos 
acometidos por uma crise internacional, com graves re-
percussões sobre o Brasil, e o Governo, o tempo inteiro, 
tem procurado melhorar a competitividade do Brasil no 
mundo, para que possamos passar por esse processo 
sem que o nosso País sofra o mesmo que a Espanha, 
Portugal, a Grécia, a França estão sofrendo hoje.

Ao mesmo tempo, não seria coerente que nós 
estivéssemos reduzindo obrigações sociais das em-
presas e, ao mesmo tempo, estivéssemos criando 
neste momento um imposto que poderia ter até um 
caráter inflacionário.

Então, não estamos tratando isso neste momento. 
Muito embora, diga-se aqui a verdade, este Senado 
Federal, este Congresso Nacional, a Câmara dos De-
putados, liderados pela Oposição, em 2008, acabaram 
com a CPMF. E nada do que era vendido naquele tempo 
como vantagens a serem obtidas pelo povo brasilei-
ro com o fim da CPMF veio a se concretizar. Dizia-se 
naquela época: “Acabou a CPMF. Os preços de vários 
produtos, ou de todos os produtos, vão baixar”. Não 
aconteceu nada disso.

(Soa a campainha.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Go-
verno/PT – PE) – O fim da CPMF serviu para ser in-
corporado aquele recurso às margens de lucro das 
empresas. Dizia-se que, com isso, o Brasil cresceria 
mais, as empresas ganhariam competitividade, e isso 
também não aconteceu; que a classe média teria um 
crescimento do seu poder aquisitivo, e nós sabemos 
que o poder aquisitivo da classe média, dos trabalhado-
res brasileiros de um modo geral, não cresceu porque 
acabou a CPMF, mas cresceu porque o Brasil gerou 
emprego, cresceu porque a renda passou a ser dividida.

Deveria a oposição assumir a sua responsabili-
dade por ter retirado da saúde recursos da ordem de 
R$42 bilhões anuais. É por isso que nós estamos bri-
gando hoje. Quando nós falamos em 10% das receitas 
correntes brutas, ou em 18,5% das receitas correntes 
líquidas, nós estamos falando de R$44 bilhões – por-
tanto, o recurso que nós tínhamos e teríamos hoje se 
a CPMF não tivesse sido eliminada, não tivesse sido 
extinta.

Portanto, o que quero dizer aqui, neste momento, 
é que, apesar de não termos novas fontes,...

(Soa a campainha.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Go-
verno/PT – PE) – ... apesar de não termos recursos 
que pudessem ter substituído a CPMF, nós estamos 
marchando para estabelecer uma prioridade para a 
área da saúde, promovendo o incremento desses re-
cursos com verbas do orçamento fiscal, do orçamento 
da seguridade social.

Por último, Sr. Presidente, só para terminar, a 
nossa expectativa – e nós conversamos na Comissão 
hoje – é de que criemos as condições para votar essa 
proposição, qualquer que seja ela, na próxima sema-
na. Nós teríamos condição de, na quarta-feira, votar 
na Comissão Especial; na quinta-feira, votar, pela ma-
nhã, na Comissão de Assuntos Sociais e, finalmente, 
na própria quinta-feira, quando, segundo proposta...

(Interrupção do som.)
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O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE) – Para concluir.

Segundo proposta que deve ser apresentada pelo 
Presidente da Casa, teremos aí uma sessão temática 
que vai tratar do financiamento da saúde e, ao final des-
sa sessão, poderemos ter a votação dessa proposição.

Portanto, creio que os Senadores e as Senadoras 
precisam, até a próxima semana, ocupar esta tribuna 
para dizer ao Governo que precisamos, efetivamen-
te, desse recurso; que não queremos quebrar o País; 
que não queremos fazer com que o Governo assuma 
compromissos impagáveis, mas temos, também, ab-
soluta certeza e convicção de que há condições para 
que esse incremento de recursos para a área da saú-
de possa ocorrer, até para que coisas como a que foi 
abordada aqui pelo Senador Jayme Campos, que me 
antecedeu...

(Soa a campainha.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE) – ... não continuem a acontecer.

Precisamos de mais profissionais, precisamos de 
mais gestão, mas precisamos, acima de tudo, de mais 
dinheiro para fazer a saúde funcionar no País.

Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, para 
uma comunicação inadiável, ao Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, 
farei, nestes cinco minutos, três registros.

Primeiro, quero cumprimentar o Senador Gim 
Argello. Estive com ele em inúmeras reuniões com os 
taxistas, e ele conseguiu inserir, no texto da Medida 
Provisória nº 615, de 2013, o direito à exploração do 
serviço de táxi, que pode ser transferido por herança 
aos familiares do titular, durante o período de valida-
de da concessão, o que é muito positivo e é um pleito 
antigo dos taxistas.

Este tema já havia sido colocado em outras duas 
medidas provisórias. Infelizmente, foi considerado vício 
de iniciativa, porque foi dito que o veto seria motivado 
porque essa decisão teria que ser do Município.

Pois bem, o Senador Gim Argello insistiu. Ele 
mesmo relatou. A matéria tinha sido vetada duas ve-
zes em 2012, quando foi tratada na Lei nº 12.468, e 
também na 610. O argumento era de que o Congresso 
não teria competência para legislar sobre o tema de 
responsabilidade do Município.

Li o texto com carinho, de posse do instrumento 
que me forneceu o Senador Gim – os argumentos, os 

subsídios. Agora, então, não entra na competência ou 
não do Município.

Esta MP que vamos votar hoje vai assegurar o 
direito de que o titular possa transferir, por herança, 
aos familiares o direito ao serviço de exploração de táxi. 
Por isso, ficam aqui meus cumprimentos ao Senador 
Gim, que insistiu neste tema.

Os taxistas do meu Estado, o Rio Grande do 
Sul, fizeram contato comigo durante toda a semana, 
e informei a eles que agora a matéria não será vetada.

Sr. Presidente, quero ainda deixar nos Anais da 
Casa pronunciamento que faço sobre a importância 
da carreira de médico de Estado.

Sr. Presidente, há todo este debate da questão 
nacional sobre os médicos vindos do exterior. Todo 
mundo sabe que já me posicionei totalmente favorá-
vel, acompanhando a posição da Presidenta Dilma, 
como também a do Senador Humberto Costa, sobre 
a vinda de médicos.

Em pesquisa recente, quase 80% da população 
aderiu, aceitou e defendeu que nós temos que ter 
médicos em todo o País. Se no Brasil não se chega a 
nenhum entendimento, pois que venham os médicos 
do exterior.

Isso não quer dizer, Presidente, que eu não de-
fenda a carreira de médico. Por isso, o meu pronuncia-
mento aqui vai nas duas linhas: primeiro, deixar clara a 
minha posição a favor da vinda de médicos de outros 
países para suprir a falta de médicos, principalmente 
no interior, e, por outro lado, também, fortalecer aqui 
a ideia da carreira de médico de Estado, assegurando, 
assim, um plano de carreira consequente, permanente, 
que vai fortalecer todos os médicos – conforme con-
versei com V. Exa, que também defende um plano de 
carreira para os médicos.

Por fim, Sr. Presidente, eu quero ainda registrar 
neste plenário a importância de uma audiência que 
presidi na Comissão de Direitos Humanos sobre alie-
nação parental.

Todos sabem que, na alienação parental, pais 
separados ou não, quem paga a conta são os filhos. 
Então, falar de alienação parental nos evoca, na maio-
ria das vezes, a lembrança de disputas entre pais e 
mães pelo centro da atenção dos filhos.

Por se mostrar, à primeira vista, como uma exten-
são do conflito conjugal, muitas das vezes o assunto 
alienação parental é levado em pouca monta pelos 
Podes Públicos e pela própria Justiça.

Gostaria de focar o problema da alienação paren-
tal não em quem pratica, mas em quem sofre, e quem 
sofre são os filhos.

As crianças e adolescentes que perdem o direito 
fundamental a uma convivência familiar saudável, por 
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causa dessa ruptura da harmonia familiar, sofrem pre-
juízo na própria formação psicológica, pois a identidade 
de cada pessoa é formada pela convivência com outras 
duas entidades, ou seja, o infante forma sua própria 
personalidade observando os conflitos, as concessões, 
os acordos daqueles que lhe servem de primeira refe-
rência do que é o mundo, que são seus pais.

Quando um desses modelos está ausente, porque 
foi impedido de conviver, de ensinar, de dar amor e im-
por limites ao filho, esse filho inevitavelmente crescerá 
incompleto, pois não lhe é permitida a construção da 
sua identidade como lhe é de direito.

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 

RS) – Não que eu pense que separar é proibido. Não. É 
legítima a separação. O que estou a defender, e como 
este documento mostra, é que não podem os pais que 
romperam seu compromisso de casamento usar o fi-
lho como instrumento de vingança ou de pressão de 
um sobre o outro.

Por isso, os especialistas que participaram dessa 
audiência pública deixam muito claro que a alienação 
parental pode acontecer tanto no casamento formal – 
o casal que convive – quanto com casais separados.

Enfim, nós temos que lembrar sempre que são 
seres humanos que irão se tornar adultos, com a mes-
ma falha de manter relacionamentos saudáveis, com 
a mesma dificuldade de superar críticas e desafios. 
Tais filhos poderão tornar-se adultos com transtornos 
de identidade. Enfim, serão adultos que não poderão 
acrescentar tudo o que poderiam às suas vidas e à 
sociedade devido à alienação parental.

É interessante que temos no Brasil toda uma 
campanha de conscientização e incentivo ao registro 
civil, para que nenhuma pessoa fique sem pai naquele 
documento tão importante para o exercício da cidada-
nia. Mais ainda...

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS) – ... do que constar o nome de alguém em uma 
certidão pública, deve ser garantida a efetiva partici-
pação dos pais na vida dos filhos, separados ou não.

Sr. Presidente, a Lei nº 1.218, de 2010, já estabe-
leceu ser a prática da alienação parental uma violação 
ao direito fundamental, ao direito constitucional, à con-
vivência familiar saudável; um abuso moral e até sexual.

Sr. Presidente, a nossa Constituição já estabele-
ceu como dever para os pais, sociedades e Poderes 
Públicos manter as crianças e adolescentes, os mem-
bros de uma família, livres de toda e qualquer forma 
de violência.

E aí eu termino, Sr. Presidente. Não existe violên-
cia maior do que a violência psicológica, pois imaginem 
os senhores como não se assemelha a uma tortura 
psicológica uma criança ter vontade de passar tempo 
com o pai ou com a mãe, de manifestar carinho à mãe, 
mas sentir-se impedida por medo de ofender ou desa-
gradar um ou outro, ou seja, o seu genitor.

Todos sabemos que a prática da alienação pa-
rental tem vários graus e várias faces. Fazer com que 
os filhos assumam um lado quando o casal briga, dis-
putar de quem o filho deve gostar mais ou menos, ou 
por quem deve ter mais respeito, usar o filho como ins-
trumento quando um machuca o outro é de fato algo 
inaceitável, é uma violência.

Sr. Presidente, por isso tudo – e aqui vou terminar 
–, eu recebi um livro de um especialista nesse tema 
com o título que diz: Pai, vem me ver. O filho dizia no 
livro – eu li o livro com muito carinho – que ele queria 
apenas que o pai fosse vê-lo, seja na casa da mãe, 
seja na casa da tia, seja na casa da avó. “Pai, volte 
para casa.”

Mas quando fala “volte para casa”, não é que o 
filho esteja dizendo que o pai tem que voltar a se casar 
com a mesma mulher. Ele quer que o pai vá visitá-lo na 
casa. E vice-versa quando é a mãe que sai de casa, 
enfim, e o filho fica vivendo com o pai.

Enfim, a alienação parental, para mim, é um ato 
quase que criminoso do casal que usa o filho como 
instrumento das suas disputas. E o Judiciário tem que 
atentar a isso, porque separar é normal. Agora, o filho 
não pode nunca ser esquecido e ser usado como ins-
trumento da disputa do casal.

Era isso, Sr. Presidente.
Peço que considere, na íntegra, os três pronun-

ciamentos.

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

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, a Câmara dos Deputados apro-
vou na segunda-feira (9), a Medida Provisória 615/13, 
que concede subvenção a produtores independentes 
de cana-de-açúcar no Nordeste e a usineiros na pro-
dução de etanol combustível. 

Um acordo entre as lideranças partidárias viabili-
zou a votação do relatório do senador Gim (PTB-DF), 
com vários assuntos diferentes do tema original da 
MP, como parcelamento de dívidas, porte de armas e 
licença de taxistas. 

Licença de taxista
Foi inserido no texto da MPV o direito à explo-

ração do serviço de táxi ser transferido, por herança, 
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aos familiares do titular, durante o período de validade 
da concessão, em acordo com as liderança do Con-
gresso Nacional e a promessa que a Presidente Dilma 
Rousseff não irá vetar.

A hereditariedade já foi vetada duas vezes pela 
presidente Dilma Rousseff: em 2012, quando tratada 
na Lei 12.468/11; e em 2013, quando incluída na MP 
610/13, transformada na Lei 12.844/13... 

O argumento do governo é de que o Congresso 
Nacional não teria competência para legislar sobre o 
tema, de responsabilidade dos municípios.

Segundo o relator, desta vez o texto não entra 
nas competências municipais.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 

RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, desde que a Presidenta Dilma 
Rousseff anunciou a intenção do governo de trazer 
médicos do exterior para melhorar a atenção à saúde 
no Brasil, muito se tem falado sobre o assunto. 

Uns dizem que não faltam médicos, e que es-
ses profissionais estão apenas mal distribuídos pelo 
território nacional; outros dizem que há carência de 
médicos e, por esse motivo, seria muito bem-vinda a 
entrada desses profissionais provenientes do exterior. 

Não vou aqui entrar no mérito dessa questão, 
mas apenas aproveitar que estamos discutindo esse 
assunto, tanto aqui no Senado, como na sociedade 
civil como um todo, para abordar um tema que con-
sidero fundamental, da maior importância, que é a 
questão da Carreira de Médico de Estado, objeto da 
PEC nº 34/2011, cujo primeiro signatário é o Senador 
Vital do Rêgo. 

Praticamente desde que foi criado o SUS, há 25 
anos, a categoria dos médicos vem lutando para que 
seja criada a Carreira de Médico de Estado, como um 
instrumento para fixar o médico no interior do Brasil, 
a exemplo do que acontece com outras categorias 
funcionais, como a dos juízes e promotores de justiça.

Isso porque, apesar do empenho desses valoro-
sos profissionais, sabemos muito bem que muitos deles 
enfrentam condições precárias de trabalho, o que tem 
dificultado a ampliação da assistência à saúde para os 
locais mais distantes. 

Da mesma forma que não adianta dar terra para 
o agricultor sem dar as condições para ele plantar e 
produzir, Sr. Presidente, não adianta apenas colocar o 
médico no interior do Brasil, se ele não tiver condições 
de trabalho que lhe permitam contribuir, de fato, para 
a melhoria da saúde do povo brasileiro. 

Quando falo em condições de trabalho, Srªs e 
Srs. Senadores, estou querendo dizer apoio de uma 
equipe multiprofissional, como cirurgiões-dentistas, 

enfermeiros, farmacêuticos e psicólogos, pois esses 
profissionais também têm dificuldade de se fixar no 
interior do País. 

Estou querendo dizer, Sr. Presidente, o acesso 
a uma infraestrutura adequada ao trabalho, o que sig-
nifica leitos, laboratórios e equipamentos para a rea-
lização de exames. 

Tudo isso poderá tornar-se realidade a partir da 
criação da carreira de médico de Estado. 

Isso porque, ao criarmos essa carreira, os médi-
cos terão o estímulo necessário para migrar e se fixar 
nas áreas de difícil provimento, tal como aconteceu, 
por exemplo, com juízes e promotores públicos.

Terão direito a progredir funcionalmente, com 
base no merecimento e na antiguidade, levando em 
consideração os cursos de aperfeiçoamento garanti-
dos pelo Poder Público. 

E isso trará diversos benefícios, entre os quais 
eu gostaria de destacar os seguintes:

Antes de tudo, a presença dos médicos nas ci-
dades do interior e nas periferias das grandes cidades 
brasileiras será muito maior, o que contribuirá para fa-
cilitar o acesso à assistência em saúde. 

A esse respeito, Sr. Presidente, vale ressaltar que 
o estudo Demografia Médica comprovou que existem, 
no Brasil, dois médicos para cada mil habitantes. 

Esse é um número muito próximo dos 2,5/1.000 
defendidos pelo Ministério da Saúde como o ideal, 
razão que, aliás, será alcançada já em 2020, só com 
a entrada no mercado de trabalho dos médicos brasi-
leiros recém-formados. 

Então, não podemos falar de falta de médicos, 
mas sim de má distribuição desses profissionais pelo 
território nacional. 

Como consequência da maior presença de mé-
dicos nas cidades brasileiras, a sociedade será me-
lhor assistida e não sofrerá com a descontinuidade 
do tratamento.

Atualmente, a população sofre porque, mesmo 
que o paciente receba o diagnóstico da doença e inicie 
o tratamento, se o médico mudar de cidade é muito 
difícil para o Poder Público providenciar um substituto. 

Por sua vez, se o prefeito “A” ou “B” decide dar 
maior ou menor importância à saúde no município, 
quem vai sentir na pele é o morador daquele local. 

Mas com a criação da carreira de médico de Es-
tado, isso vai acabar. Teremos uma continuidade de 
política pública no atendimento à saúde do cidadão. 

Outro benefício importante, Sr. Presidente, é que 
a população terá acesso a uma medicina de qualidade, 
de forma gratuita e universal. 

Estaremos, portanto, cumprindo o que manda a 
Constituição da República. Com isso, o serviço públi-
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co deixará de ser uma etapa passageira na vida do 
médico, ou apenas um meio para o médico fazer mais 
um “bico” extra. 

Da forma como é hoje, o paciente do SUS será 
sempre atendido por jovens médicos, recém-formados 
e inexperientes, porque o objetivo desses profissionais 
não é permanecer no serviço público, mas sim migrar 
para os lucrativos consultórios e clínicas particulares. 

É por tudo isso, Srªs e Srs. Senadores, que decidi 
vir hoje à tribuna para manifestar o meu total apoio à 
criação da carreira de Médico de Estado. 

Já existem algumas propostas nesse sentido, que 
gostaria de mencionar brevemente. 

Uma delas foi apresentada em maio deste ano 
pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), e entregue 
pessoalmente à Presidenta Dilma, sugerindo a criação 
da Carreira de Médico de Estado, como uma medida a 
ser implementada em médio prazo, após a adoção de 
ações emergenciais para levar assistência em saúde 
a zonas de difícil provimento. 

Por essa proposta, o governo criaria o Progra-
ma de Interiorização do Médico Brasileiro, em caráter 
emergencial e transitório, com duração de 36 meses, 
e levaria os profissionais para cidades com até 50 mil 
habitantes, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Outras categorias de saúde também seriam be-
neficiadas. Após esse prazo de 36 meses seria, então, 
criada a carreira de Médico de Estado, nos moldes da 
carreira de juiz, para terem, os médicos, dedicação 
exclusiva ao serviço público e trabalharem 40 horas 
semanais.

Além disso, o CFM propôs a criação da carreira 
federal também para enfermeiros, dentistas, farmacêu-
ticos e bioquímicos. 

Essa é a proposta do Conselho Federal de Me-
dicina.

Mas temos também a PEC nº 34/2011, de autoria 
do Senador Vital do Rêgo, que está na pauta da CCJ 
de hoje (14/08 – alterar se o discurso não for pronun-
ciado nessa data). 

Essa PEC foi relatada pelo Senador Paulo Da-
vim, que apresentou Substitutivo, mas manteve alguns 
pontos do texto original.

Entre eles, estão os dispositivos que determinam 
a seleção de médicos da nova carreira por concurso 
público; a conquista da estabilidade após três anos de 
efetivo exercício; e a adoção de critérios de antiguidade 
e merecimento para a promoção na carreira. Além dis-
so, manteve também o item do projeto que estabelece 
que o profissional médico deverá residir no município 
ou na região metropolitana da respectiva lotação.

Pelo Substitutivo apresentado pelo Senador Pau-
lo Davim, os médicos de Estado ficam vinculados ex-

clusivamente à União e sua remuneração fica esta-
belecida por subsídio, cujo limite não poderá exceder 
95% do subsídio mensal de um ministro do Supremo 
Tribunal Federal. 

Ainda de acordo com o Substitutivo, os integran-
tes da categoria não poderão receber auxílios ou con-
tribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou 
privadas, nem exercer a medicina fora das atribuições 
próprias do cargo. 

Além disso, 80% do contingente de médicos de 
Estado deverão ser lotados exclusivamente no SUS, 
podendo os 20% restantes serem autorizados a atuar 
fora do sistema público de saúde. 

Além dessas duas propostas, eu diria principais, 
temos também a PEC nº 454-A/2009, do Deputado 
Ronaldo Caiado, que está sendo intensamente deba-
tida na Câmara dos Deputados e que também cami-
nha no mesmo sentido de dar dignidade aos médicos 
que trabalham no SUS, criando a carreira de Médico 
de Estado. 

Neste momento, eram essas as considerações 
que eu gostaria de fazer, Sr. Presidente, a respeito da 
criação da carreira de Médico de Estado, que considero 
fundamental para que possamos fixar os médicos no 
interior do nosso País e melhorar a atenção à saúde 
do nosso povo. 

Em paralelo com este assunto, um outro ponto 
que eu gostaria de citar neste momento é a minha in-
conformidade com os vetos apostos pela Presidenta 
Dilma Rousseff a alguns itens da Lei nº 12.842/2013, 
o chamado “Ato Médico”. 

Apesar de pertencer ao PT e apoiar o governo 
de Sua Excelência, moralmente não tenho como con-
cordar com esses vetos, porque votei favoravelmente 
pela aprovação integral do relatório da Senadora Lúcia 
Vânia que resultou na lei do Ato Médico. 

Quero dizer também, Sr. Presidente, que o texto 
final do projeto aprovado pelo Senado foi resultante de 
inúmeras discussões realizadas entre todas as cate-
gorias profissionais de saúde e foi obtido por meio do 
consenso entre as partes. 

Na ocasião, todas as categorias concordaram 
com os termos em que o projeto foi formulado, em 
que pese terem surgido manifestações posteriores de 
discordância em relação a ele. Na Câmara dos Depu-
tados, o texto do projeto não sofreu alteração.

O mais grave de todos esses vetos, no meu en-
tendimento, foi o que atingiu o inciso I e o § 2º do artigo 
4º. Esses itens, analisados em conjunto, atribuíam ao 
médico a competência privativa para, justamente, for-
mular o diagnóstico nosológico e a respectiva prescrição 
terapêutica, ao mesmo tempo em que estabeleciam 
que não seriam privativos de médico diversos outros 
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tipos de diagnóstico, elencados no § 2º, estes poden-
do ser realizados por outros profissionais de saúde.

Ao vetar em conjunto esses dois dispositivos do 
projeto, o governo justificou-se dizendo que o inciso 
I impediria a continuidade de inúmeros programas 
do SUS que funcionam a partir da atuação integrada 
dos profissionais de saúde, contando, inclusive, com 
a realização do diagnóstico por profissionais de outras 
áreas de saúde que não a médica. Esse seria o caso 
dos programas de prevenção e controle de malária, 
tuberculose, hanseníase e doenças sexualmente trans-
missíveis, por exemplo. 

Isso absolutamente não é verdade, Sr. Presidente!
Justamente para evitar eventuais interpretações 

indevidas, foram inseridos outros dispositivos com 
o objetivo de explicitar o significado do diagnóstico 
nosológico e de excluir como atividade privativa de 
médicos outros tipos de diagnóstico que são próprios 
das categorias profissionais não médicas. Está escri-
to com todas as letras no § 2º do art. 4º, vetado pela 
Presidenta Dilma: 

Não são privativos do médico os diagnósticos 
funcional, cinésio-funcional, psicológico, nutricional 
e ambiental, e as avaliações comportamental e das 
capacidades mental, sensorial e perceptocognitiva.

(Li “as avaliações comportamental”, Sr. Presiden-
te, porque assim, literalmente, está escrito no disposi-
tivo do projeto que foi vetado)

Quanto à prescrição terapêutica, ela diz respeito 
à prescrição voltada para o diagnóstico estabelecido 
pelo médico, e não abrange os procedimentos terapêu-
ticos característicos do campo de atuação das demais 
categorias profissionais.

Com relação à possível descontinuidade de pro-
gramas de prevenção e controle de doenças, que a 
efetivação do inciso I do caput do art. 4º pudesse pro-
vocar – especificamente em relação a malária, tuber-
culose, hanseníase e doenças sexualmente transmis-
síveis, conforme as alegadas razões do veto –, esse 
risco fica afastado quando se considera a existência 
de previsão legal que garante aos enfermeiros a ca-
pacidade de prescrição de medicamentos no âmbito 
desses programas.

Nesse sentido, a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 
1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício 
da enfermagem, é bem clara ao determinar que cabe 
ao enfermeiro, quando integrante de equipe de saúde, 
a prescrição de medicamentos estabelecidos em pro-
gramas de saúde pública e em rotina aprovada pela 
instituição de saúde. Esse diploma legal não é afetado 
pela lei do Ato Médico. Isso porque está previsto, em 
seu § 7º do art. 4º, que deverão ser resguardadas as 
competências próprias das profissões de assistente 

social, biólogo, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, 
fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, profissional 
de educação física, psicólogo, terapeuta ocupacional, 
e técnico e tecnólogo de radiologia. 

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
o projeto de lei do Ato Médico estava “redondo”. Todas 
as categorias profissionais estavam de acordo com ele. 

Não havia motivo para vetar qualquer item, muito 
menos o inciso I do artigo 4º. Sendo isso assim, en-
tendo que o Congresso Nacional deve se manifestar 
o quanto antes no sentido de derrubar esses vetos 
presidenciais.

A profissão de médico, apesar de ser uma das 
mais antigas da humanidade, é uma das poucas que 
ainda não contava com uma regulamentação especí-
fica do seu campo de atuação. 

Da forma como está, a lei ficou deformada, ficou 
inaplicável, porque atinge o ponto nevrálgico da ativida-
de médica, que é, justamente, o diagnóstico nosológico 
e a correspondente prescrição terapêutica! 

Infelizmente, errou o Ministro da Saúde, ao pro-
por os vetos, e errou a Presidenta Dilma ao aceitá-los. 
Mas ainda há tempo de corrigir essa injustiça, e cabe 
ao Congresso Nacional fazê-lo, sem perda de tempo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 

RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, quero compartilhar com todos 
uma carta muito sensível que trata da alienação pa-
rental, tema abordado em audiência pública ontem.

A carta é um resumo feito por Bruna Barbieri Wa-
quim, Mestranda em Direito e Instituições do Sistema 
da Justiça da Universidade Federal do Maranhão, que 
trabalha junto a Secretaria da Associação Brasileira 
Criança Feliz/MA e Secretaria-Geral do Instituto Bra-
sileiro Direito Familiar/MA.

Ela uniu tudo que foi pautado ontem, durante a 
audiência, e enviou o texto para mim. A carta diz o 
seguinte:

“Falar de Alienação Parental nos evoca, na maio-
ria das vezes, a lembrança de disputas entre pais e 
mães pelo centro das atenções dos filhos. 

Por se mostrar, a primeira vista, como uma exten-
são do conflito conjugal, muitas das vezes o assunto 
Alienação Parental é levado em pouca monta pelos Po-
des Públicos e pelas Instituições do Sistema da Justiça.

Mas gostaria de focar o problema da Alienação 
Parental não em quem pratica, mas em quem sofre. 

As crianças e adolescentes que perdem o direito 
fundamental a uma convivência familiar saudável, e por 
causa dessa ruptura da harmonia familiar, sofrem pre-
juízo na própria formação psicológica, pois a identidade 
de cada pessoa é formada pela convivência com outras 
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duas entidades, ou seja, o infante forma sua própria 
personalidade observando os conflitos, as concessões, 
os acordos, daqueles que lhe servem de primeira refe-
rência do que é o mundo, que são seus pais. 

Quando um desses modelos esta ausente, por-
que foi impedido de conviver, de ensinar, de dar amor e 
dar limites ao filho, esse filho inevitavelmente crescera 
incompleto, pois não lhe foi permitida a construção da 
sua identidade como de direito. 

São seres humanos que irão se tornar adultos 
com a mesma falha de manter relacionamentos sau-
dáveis, com a mesma dificuldade de superar criticas e 
desafios, adultos com transtornos de identidade, enfim, 
serão adultos que não poderão acrescentar tudo o que 
poderiam para a sociedade.

É interessante que temos no Brasil toda uma cam-
panha de conscientização e incentivo ao registro civil, 
para que nenhuma pessoa fique sem pai naquele do-
cumento tão importante para o exercício da cidadania.

Mais ainda do que constar o nome de alguém 
em uma certidão publica, deve ser garantida a efetiva 
participação dos pais na vida de seus filhos.

A Lei 12:18/2010 já estabeleceu ser a pratica da 
Alienação Parental uma violação ao direito fundamental 
ao direito constitucional a convivência familiar saudável, 
abuso moral a essa criança, e na nossa Constituição 
foi estabelecido como dever para pais, sociedade e 
Poderes Públicos manter as crianças e adolescentes, 
cada membro de uma família, livre de toda e qualquer 
forma de violência, e não existe violência maior do que 
a violência psicológica, pois imaginem os senhores 
como não se assemelha a uma tortura psicológica uma 
criança ter vontade de passar tempo com o pai, de ma-
nifestar carinho pela mãe, mas sentir-se impedido a 
isso por medo de ofender, desagradar o outro genitor.

Todos sabemos que a pratica da Alienação Pa-
rental tem vários graus e varias fases. Fazer com que 
os filhos assumam lados quando o casal briga, dispu-
tar quem o filho mais gosta e mais respeita, querer ser 
quem o filho corre quando se machuca, quem o filho 
chama quando esta com medo, é uma vivência cultural 
até mesmo, pois os genitores praticam sem ter cons-
ciência dos danos que isso pode provocar.

E hoje que nos já demos um nome a esse mal, 
nos observamos como o problema da alienação pa-
rental consegue ser destrinchada em diferentes mo-
dalidades na pratica. 

Situações em que os avós usam os netos para 
continuar mandando e controlando os filhos, sem con-
seguir lidar com a autonomia que todo filho deve ter 
quando se torna adulto, e mesmo a situação reversa, 
quando os avos sofrem pela ausência dos netos quan-
do os filhos pretendem questões de herança.

E nas famílias reconstituídas, em que muitos 
padrastos e enteadas servem de motivação para que 
aquele antigo consorte seja afastado da convivência 
dos filhos. Mas a lei, por exemplo, não é muito clara se 
é possível afirmar que um padrasto ou uma madrasta 
possa ser vítima de alienação parental, que atinja so-
mente reflexamente o genitor.

E hoje podemos até pensar na hipótese de idosos 
que são manipulados por um dos filhos contra os ou-
tros filhos e outros parentes por questões mesquinhas 
como inventários, testamentos... É uma outra discus-
são, para outro momento, mas que também deve ser 
levantada porque existe na realidade, causa danos aos 
envolvidos, e deve ser combatida.

Por esse motivo, por ser uma prática tão silencio-
sa e tão culturalmente arraigada, é dever dos Poderes 
públicos, das instituições do sistema de justiça, da so-
ciedade civil organizada, instrumentalizar o combate 
a esse mal.

Para tanto gostaria de apontar 3 medidas que 
são muito relevantes

– Amartya Sen, um economista indiano que afir-
ma que só existe uma nação desenvolvida quando se 
garante a todos os cidadãos o pleno exercício de suas 
liberdades, já defende ha um bom tempo que uma na-
ção só consegue formar valores e mudar seus valores 
com a interação social. 

E espaços como o presente, de audiências pu-
blicas, são essenciais para movimentar a sociedade 
para se conscientizar sobre maus costumes e assim 
discutir racionalmente novos valores e novos padrões 
de comportamento. 

Audiências como essa são vitais para alcançar a 
coletividade, fazê-los pensar sobre o problema e discutir 
quais as soluções necessárias para superá-lo, inclusive 
as mudanças necessárias dentro de Cada um, como 
pai e filho, como cônjuge e parente, que deve adotar 
uma postura saudável. 

Meus especiais cumprimentos ao senador por 
nos possibilitar esse momento tão relevante de inte-
ração social em busca da formação de uma nova cul-
tura familiar em proteção das crianças e adolescentes.

É necessário o fortalecimento de duas frentes 
de combate a alienação, que são os Conselhos Tute-
lares e os núcleos de assistência social e psicológica 
dos Tribunais. 

Os conselhos tutelares são a longa Mão do Estado 
na intimidade de cada comunidade, para quem podem 
pais e filhos recorrerem, antes mesmo de procurarem 
psicólogos e advogados, para compreenderem o pro-
blema da Alienação Parental e buscarem uma solução 
por meio do diálogo, mas devem ser capacitados para 
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essa finalidade e receber o aparato necessário para 
exercer suas atividades, para prestar um bom serviço. 

Bons conselheiros podem coibir e inibir a prática, 
esclarecendo os genitores sobre suas funções, sobre 
seus erros, e impedir o prosseguimento dessa pratica 
sem que se precise enfrentar um longo e árduo pro-
cesso judicial. 

E as equipes multidisciplinares dos tribunais são 
essenciais porque, depois de judicializado um conflito 
de alienação parental, não basta a justiça dar uma sen-
tença dizendo que existe um vencedor e um perdedor, 
pois isso só alimenta os conflitos subjetivos que dão 
causa a alienação parental. É necessário o apoio de 
uma equipe que possa dialogar com as partes, escla-
recer a confusão entre a conjugalidade e a parentali-
dade, e orientar para o acompanhamento psicológico, 
para que a raiz desse mal seja tratada, mais até ainda 
do que apenas punir essa prática.

Obrigada.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanati. Blo-

co União e Força/PTB – RR) – Senador Paulo Paim, V. 
Exª será atendido na forma do Regimento.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanati. 
Bloco União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, 
como oradora inscrita, à Senadora Vanessa Grazziotin.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Sr. Presidente, para uma comunicação 
inadiável enquanto a oradora ocupa a tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanati. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Senador Cássio, as três 
vagas para comunicação inadiável já foram usadas. V. 
Exª pode usar outra alternativa.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Sugira-me. A que o senhor sugerir, eu 
acato.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanati. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Pode falar pela ordem 
ou pela Liderança.

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

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanati. 
Bloco União e Força/PTB – RR) – Pois não.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas 
para chamar a atenção da Senadora Lídice e do Sena-
dor Armando, conterrâneos do Nordeste, para o risco 
que a nossa região vem sofrendo com o fechamento 
de unidades da Conab.

Senadora Lídice, só no Estado da Bahia, serão 
fechados oito armazéns da Conab, e a razão desse 

fechamento – na Paraíba já são três, em Itaporanga, 
Catolé do Rocha e Sousa – é a ausência de repasse 
de um custeio de R$16 milhões; repito, R$16 milhões. 
Isso está levando ao fechando das unidades da Conab 
nos Estados nordestinos, que já enfrentam a pior seca 
dos últimos 70 anos. Ora falta milho, ora falta transpor-
te para o milho e, agora, faltará o armazenamento do 
milho. É o final dos tempos!

Conclamo o Senado da República, sobretudo a 
Bancada do Nordeste, para que possamos, em unís-
sono, coesos, unidos clamar pela liberação de – pas-
mem – R$16 milhões para o custeio da Conab, para 
que esses armazéns não fechem.

Agradeço a generosidade de V. Exª e a tolerância 
da Senadora Vanessa em ouvir-me.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanati. 
Bloco União e Força/PTB – RR) – Senadora Vanessa, 
V. Exª tem a palavra.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Senador 
Mozarildo, Srªs Senadoras, Srs. Senadores.

Sr. Presidente, estou hoje aqui nesta tribuna com 
uma fita, Senadora Lídice, um laço amarelo. Este laço 
representa uma luta, um movimento, atos que estão 
sendo realizados nesses últimos tempos, nesses últi-
mos dias, mas, principalmente, neste mês de setem-
bro e, principalmente, no dia de amanhã, dia 12 de 
setembro, data em que se “comemora”, entre aspas, 
data em que se completam 15 anos da prisão de cinco 
cidadãos cubanos nos Estados Unidos.

Eu aqui falo na condição, Sr. Presidente, não 
apenas de Parlamentar, Senadora, mas também de 
Coordenadora do Grupo Parlamentar Brasil-Cuba, que 
é um dos grupos que tem a organização mais antiga 
do Congresso Nacional, reúne muitos Senadores, Se-
nadoras, Deputadas e Deputados. É um grupo parla-
mentar que procura se manter vivo, debater questões 
relativas aos acordos culturais, políticos, econômicos 
que ocorrem entre os dois países.

Agora mesmo estamos debatendo muito as rela-
ções Brasil-Cuba, por conta do programa Mais Médicos. 
Já chegaram mais de 400 médicos ao Brasil a partir 
de um convênio feito entre o Brasil, a Organização 
Pan-Americana da Saúde, a OMS e Cuba, para trazer 
médicos ao Brasil a fim de que atuem nas áreas onde 
não há profissionais brasileiros atuando.

Mas, neste momento, Sr. Presidente, eu venho à 
tribuna como centenas e centenas de parlamentares 
do mundo inteiro, da Europa, da Ásia, da Oceania, da 
América, de todos os países – tenho absoluta convic-
ção – estão ocupando suas tribunas para falar a res-
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peito desse assunto que é da mais extrema gravidade 
e, antes de tudo, toca nos direitos humanos.

Cinco cubanos estão presos, repito, há 15 anos. 
Amanhã completam-se 15 anos em Cuba.

Em setembro de 1998, após a entrega de um re-
latório elaborado pelo próprio governo de Cuba, pelo 
governo cubano, e endereçado ao FBI e ao governo 
Bill Clinton – quem portou o relatório para entregá-lo 
ao presidente americano foi o escritor Saramago –, 
denunciando ações de terroristas contra Cuba, gran-
de parte das quais partiam de pessoas que viviam no 
estado da Flórida, viviam em Miami, após esse feito, 
Sr. Presidente, o que aconteceu?

Agentes do FBI prenderam os cinco cubanos ra-
dicados em território norte-americano, sob a acusação 
de serem, esses cinco cubanos, espiões do governo 
de Cuba. Sem que fossem levados a julgamento e 
sem condenação, ficaram presos e isolados durante 
17 meses, ou seja, um ano e cinco meses. E foram 
mantidos, nesse período, em celas solitárias distantes 
dos demais prisioneiros e entre si.

No mês de dezembro de 2001, um tribunal de 
Miami condenou, primeiro, Gerardo Hernández a duas 
penas de prisão perpétua e mais 15 anos de prisão; 
condenou Ramón Labañino a uma prisão perpétua e 
mais 18 anos de prisão; condenou Fernando Gonzá-
lez a 19 anos de prisão; condenou René Gonzáles a 
15 anos de prisão; e Antonio Guerrero à prisão per-
pétua e mais 10 anos de prisão. Sr. Presidente, isso 
ocorreu em processos eivados de irregularidades. E 
não sou eu que digo. A própria Anistia Internacional 
tem apontado as deficiências, as irregularidades nesse 
processo, nesse julgamento, que redundou na prisão 
dos cinco cubanos. E, repito, não estou me referindo 
aqui a nenhum cubano que tenha promovido qualquer 
ato de terror, que tenha promovido a morte de quem 
quer que seja; pelo contrário, são cubanos que esta-
vam ajudando o governo de Cuba a descobrir de onde 
vinham as ações terroristas praticadas naquele país, 
na ilha, principalmente nos hotéis, onde turistas foram 
mortos, inclusive um italiano.

Os advogados de defesa dos cinco cubanos – 
por um bom tempo, eles foram defendidos por Leonard 
Weinglass, conhecido por defender pessoas que têm 
seus direitos políticos prejudicados no mundo inteiro 
– apresentaram a defesa no prazo e todas as apela-
ções pertinentes. Seis meses depois, o processo ainda 
estava em Miami, não tendo sido sequer enviado ao 
circuito de Atlanta, que deveria revisá-lo.

Desde então, Sr. Presidente, os cubanos se en-
contram separados e isolados em pontos diferentes 
e em Estados diferentes nos Estados Unidos. A dois 
dos três condenados à prisão perpétua estão proibi-

das as visitas de suas famílias, numa brutal violação 
dos direitos humanos.

Em abril de 2011, o governo dos Estados Unidos 
solicitou a rejeição do pedido de habeas corpus e de 
uma nova audiência para a exposição de argumentos 
e provas em favor de Gerardo Hernándes e Antonio 
Guerrero, que pegaram penas perpétuas.

Governantes estadunidenses já receberam pe-
didos de reconsideração do caso e alertas da Anistia 
Internacional; receberam pedidos de parlamentos afri-
canos, latino-americanos – inclusive do Parlamento 
brasileiro –, do parlamento catalão, ucraniano, europeu, 
russo, dentre tantos outros países que apelaram para 
que fosse revista a condenação que consideram – e a 
Anistia Internacional considera – arbitrária.

Dez prêmios Nobel também vêm denunciando, 
frequentemente, o caso, manifestando solidariedade 
aos cubanos e fazendo gestões junto ao governo nor-
te-americano, para que haja o indulto e a libertação 
desses quatro, porque René está em Cuba, mas sob 
liberdade ainda provisória.

Atualmente, o movimento europeu de solidarieda-
de a Cuba faz circular uma petição que prevê 1 milhão 
de assinaturas para que o Presidente Barack Obama 
concretize o indulto e liberte os cinco.

Eu, como Parlamentar, repito, como Coordena-
dora do grupo, renovo o nosso apelo para que seja 
efetivamente garantido o indulto e a libertação desses 
cinco cidadãos que o povo cubano chama de heróis, 
porque o são, de fato, Senador Suplicy, pois não ma-
taram uma pessoa sequer. O trabalho que faziam era 
ajudar o governo de Cuba a levantar e descobrir de onde 
vinham as ações terroristas que aconteciam na ilha. 
Por isso foram presos, condenados injustamente; dois 
deles sem ter o direito de receber visita de familiares.

Se o Presidente Renan Calheiros me permitisse, 
porque já toca a campainha para iniciarmos a Ordem 
do Dia, eu gostaria de conceder, com muito prazer, um 
aparte ao Senador Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Senadora Vanessa Grazziotin, quero so-
lidarizar-me com o apelo que V. Exª, juntamente com 
parlamentares de tantos países, conforme citou, faz 
hoje ao governo dos Estados Unidos, ao Presidente 
Barack Obama, ao congresso norte-americano, no 
sentido de se conceder anistia e liberdade aos cinco 
prisioneiros cubanos que lá estão. Conforme as suas 
observações, eles não foram culpados de qualquer 
assassinato; apenas tiveram o propósito de prevenir, 
evitar ações de pessoas que estavam atingindo, por 
exemplo, turistas nas diversas áreas de turismo de 
Cuba para prejudicar o desenvolvimento turístico da-
quele país, conforme explica tão bem Fernando Morais 
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em seu livro a respeito dos cinco cubanos, e de uma 
forma brilhante como ele, escritor brasileiro, sabe fazer. 
Espero que o Presidente Barack Obama possa tomar 
essa iniciativa assim como restabelecer as relações 
dos Estados Unidos com Cuba, de maneira a acabar...

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – ... de maneira a acabar com o bloqueio eco-
nômico, comercial, cultural, entre os Estados Unidos e 
Cuba e também, conforme o propósito anunciado pelo 
Presidente Barack Obama, de encerrar a prisão que 
existe em Guantánamo. Então, minha solidariedade a 
V. Exª, inclusive como Presidente do Grupo de Ami-
zade Brasil-Cuba.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Agradeço o aparte de V. Exª, 
Senador Suplicy, que lembra muito bem o livro escrito 
por Fernando Morais, excelente escritor, autor de Olga, 
de Chatô, de A Ilha, que escreveu um livro chamado 
Os últimos soldados da Guerra Fria, que trata exata-
mente da história desses cinco homens, que, repito, 
foram presos e condenados à prisão perpétua.

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-
verno/PCdoB – AM) – A acusação é de espionagem, 
vejam os senhores a contradição com o momento 
que vivemos – espionagem! O que eles faziam, repi-
to, Presidente Renan, era ajudar o Governo de Cuba 
a descobrir de onde partiam as ações terroristas con-
tra aquele país e contra turistas que visitavam Cuba.

Então, estamos aqui para pedir a manifestação, a 
compreensão do Governo americano, para que liberte 
esses cinco. Seria importante, Senador Suplicy, que 
amanhã, data em que se completam os quinze anos 
de prisão, que V. Exª e tantos outros amigos de Cuba 
pudessem ocupar essa tribuna e fazer pronunciamen-
tos semelhantes a esse.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin, 
o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan 
Calheiros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, projeto de lei 
do Senado que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O projeto que acaba de ser lido 
será publicado e remetido às Comissões competentes.

Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência comunica ao Ple-
nário a abertura de prazo de cinco dias úteis, perante 
a Mesa, para recebimento de emendas ao Projeto 
de Resolução nº 69, de 2013, que acaba de ser lido, 
nos termos do art. 235, II, “a”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimento 

que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O requerimento que acaba de 
ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu gostaria de compartilhar 
com o Senado o resultado de uma reunião que tive-
mos agora com os Líderes partidários sobre a pauta 
para os próximos dias. A nossa agenda compreende 
um esforço concentrado entre os dias 16 e 20 de se-
tembro, com várias matérias relevantes para o Brasil.

Hoje nós votaremos duas medidas provisórias, 
entre elas o Projeto de Lei de Conversão nº 21, de 
2013, resultante da Medida Provisória nº 615, que traz 
também assuntos de relevância para o País. Entre os 
temas, está o parcelamento para bancos e seguradoras, 
que poderão dividir PIS e Cofins em até 60 prestações, 
com 20% de entrada; a subvenção dos produtores de 
cana de R$12,00 por tonelada, limitada a dez toneladas 
de cana; uma subvenção econômica para a indústria 
do etanol do Nordeste, com R$0,20 por litro de etanol.

Vamos, na próxima semana, realizar uma sessão 
temática, na quinta-feira, a exemplo do que fizemos 
na semana anterior com o financiamento da saúde e 
deliberaremos de 16, segunda-feira, a 20, sexta-feira. 
A semana toda será, portanto, como disse no início, 
uma intensa semana de trabalho do Senado Federal.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. PRESIDENTE RENAN CALHEIROS.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL. Sem apanhamento taquigráfico.) 
– Pronunciamento em 11 de setembro sobre pauta es-
forço concentrado, sessão temática outras deliberações

Gostaria de compartilhar com o plenário algumas 
das decisões adotadas hoje na reunião dos líderes so-
bre a pauta dos próximos dias, especialmente, nossa 
agenda para o esforço concentrado entre os dias 16 
e 20 de setembro, com vários temas relevantes para 
o Brasil.

Hoje votaremos duas medidas provisórias, entre 
elas o projeto de conversão 21 de 2013, resultante da 
Medida Provisória 615 que traz assuntos de extrema 
relevância para o País.

Entre os temas está o parcelamento para bancos 
e seguradoras, que poderão dividir dívidas do PIS e 
da Cofins em até 60 prestações, com 20% de entrada 
e a subvenção dos produtores de cana de R$ 12 por 
tonelada, limitada a 10 mil toneladas cada um, refe-
rente à safra 2011/2012. O benefício alcança cerca de 
18 mil produtores afetados pela estiagem. Já as des-
tilarias de etanol, com produção voltada ao mercado 
interno, receberão subvenção de R$ 0,20 por litro de 

combustível efetivamente produzido e comercializado 
na safra 2011/2012.

No mesmo texto foi criada o direito à transferên-
cia do serviço de táxi durante o período de validade da 
concessão. Igualmente a MP contempla a reabertura 
do prazo de adesão ao chamado Refis, que permite 
a renegociação de dívidas por empresas com débitos 
fiscais federais. Os contribuintes com dívidas vencidas 
na Receita Federal poderão aderir até 31 de dezem-
bro deste ano.

Além da MP, também votaremos a PEC 18 que 
soluciona uma contradição inominável do nosso sis-
tema jurídico. A partir da sua aprovação não teremos 
mais embaraços, uma vez que parlamentares com 
sentença transitado em julgado perderão seus man-
datos sem a necessidade dos legislativo confirmar ou 
validar decisões judiciais.

Também gostaria de informar que estamos agen-
dando para a próxima quinta feira, dia 19, a segunda 
sessão temática do Senado Federal com o tema do 
financiamento da saúde pública, hoje o tema que mais 
angustia nossa sociedade e está no topo de maioria 
das pesquisas de sondagem de opinião pública. Con-
versei hoje com o ministro Alexandra Padilha que, 
prontamente, aceitou o convite. Temos um modelo 
integral e complexo de saúde pública e precisamos 
definir financiamentos permanentes para o setor e 
debater aspectos que levem a melhoria do serviço, 
entre eles o percentual do orçamento público para o 
setor, a carreira dos médicos, o revalida e o programa 
mais médicos.

Um programa adotado com coragem pela presi-
dente Dilma Rousseff e que conta o expressivo apoio 
da sociedade brasileira.

Também gostaria de informar que enviei hoje à 
Câmara dos Deputados o projeto de lei 571 de 2011, 
de autoria do ilustre senador Vital do Rego, que dá 
prioridade às pessoas com deficiência na restituição 
do imposto de renda, sem prejuízo aos idosos que 
têm o mesmo direito. Trata-se de uma proposta social-
mente defensável e justa. É uma maneira de suprir a 
desigualdade que aflige os portadores de deficiência, 
proporcionando-lhes um vantagem temporal no recebi-
mento da devolução do imposto de renda sem nenhum 
tipo de impacto aos cofres públicos.

Informo, por fim, que na esfera administrativa es-
tamos criando, por resolução, o programa de melhoira 
da qualidade do gasto público no âmbito do Senado 
Federal. Tal medida se faz necessária para racionalizar 
ainda mais a aquisição, consumo e armazenagem de 
materiais no Senado Federal. Já cortamos custos em 
mais de 300 milhões de reais para o biênio 2013/2014 
e, com este programa, pretendemos integrar os setores 
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de compra, fiscalizar melhor e combater a cultura da 
aquisição. Algumas vezes, sem necessidade alguma 
como observamos recentemente na Casa. Eu, pes-
soalmente, já tive de cancelar contratos totalmente 
dispensáveis.

Os tempos são de comedimento, especialmente 
com os recursos públicos.

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

Maioria/PMDB – AL) –Passamos, portanto à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 21, DE 2013 

(Proveniente da Medida Provisória  
nº 615, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 21, de 2013, na forma do tex-
to aprovado na Câmara dos Deputados, que 
autoriza o pagamento de subvenção econô-
mica aos produtores da safra 2011/2012 de 
cana-de-açúcar e de etanol que especifica e 
o financiamento da renovação e implantação 
de canaviais com equalização da taxa de ju-
ros; dispõe sobre os arranjos de pagamento 
e as instituições de pagamento integrantes 
do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB; 
autoriza a União a emitir, sob a forma de co-
locação direta, em favor da Conta de Desen-
volvimento Energético – CDE, títulos da dívida 
pública mobiliária federal; estabelece novas 
condições para as operações de crédito rural 
oriundas de, ou contratadas com, recursos do 
Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste – FNE; altera os prazos previstos 
nas Leis nº 11.941 de 27 de maio de 2009, e 
nº 12.249, de 11 de junho de 2010; autoriza a 
União a contratar com o Banco do Brasil S.A. 
ou suas subsidiárias para atuar na gestão de 
recursos, obras e serviços de engenharia re-
lacionados ao desenvolvimento de projetos, 
modernização, ampliação, construção ou re-
forma da rede integrada e especializada para 
atendimento da mulher em situação de violên-
cia; disciplina o documento digital no Sistema 
Financeiro Nacional; disciplina a regulariza-
ção de áreas ocupadas por entidades de as-
sistência social, de educação ou templos de 
qualquer culto no Distrito Federal; disciplina 
a transferência, no caso de falecimento, do 
direito de utilização privada de área pública 

por equipamentos urbanos do tipo quiosque, 
trailer, feira, banca de venda de jornais e de 
revistas; altera a incidência da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins na cadeia de 
produção e comercialização da soja e de seus 
subprodutos; altera as Leis nºs 12.666, de 14 
de junho de 2012, 5.991, de 17 de dezembro 
de 1973, as Leis nºs 11.508, de 20 de julho 
de 2007, 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
9.069, de 29 de junho de 1995, 10.865, de 30 
de abril de 2004, 12.587, de 3 de janeiro de 
2012, 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 
10.925, de 23 de julho de 2004, 12.350, de 20 
de dezembro de 2010, 4.870, de 1º de dezem-
bro de 1965 e 11.196, de 21 de novembro de 
2005, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março 
de 1972; revoga dispositivos da Lei nº 12.546, 
de 14 de dezembro de 2011;e outras leis e dá 
outras providências (provenientes da Medida 
Provisória 615, de 2013).
O parecer sob nº 51, de 2013, da Comissão 
Mista, do Relator Senador Gim (PTB/DF); e 
Relator Revisor: Deputado Josias Gomes (PT/
BA), é favorável à Medida Provisória com várias 
emendas (nºs 2, 9, 12, 14, 20, 22 a 24, 26, 41, 
50, 52 a 54, 58, 61 a 65, 69, 71, 83, 94, 95, 
98, 100, 102 e 103, nos termos de Projeto de 
Lei de Conversão, que oferece; e pela rejeição 
das demais emendas).

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos.

Foram apresentadas às Medidas Provisórias 104 
emendas. O Projeto de Lei de Conversão foi aprovado 
na Câmara dos Deputados, em 9 de setembro, nos se-
guintes termos: rejeição dos incisos II e III do art. 1º, dos 
arts. 17, 23, 24, 30, 32 e 46; supressão da expressão 
táxi constante da redação do art. 12, da Lei nº 12.587, 
constante do art. 31 do Projeto de Lei; aprovação das 
Emendas de Plenário nºs 1 e 2 de redação. O prazo de 
vigência é de 60 dias, foi prorrogado por igual período 
pelo ato do Presidente da Mesa, Ato nº 43, de 2013, e 
se esgotará em 16 de setembro. O Projeto de Lei de 
Conversão nº 21, de 2013, foi lido no Senado Federal 
em 10 de setembro.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria.

Senador Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maio-

ria/PP – RJ. Para discutir. Sem revisão do orador.) – 
Srªs e Srs. Senadores, o PLV nº 21, brilhantemente 
relatado pelo Senador Gim Argello, trata de assuntos 
de natureza regional, administrativa e tributária com 
muita precisão e competência. Surpreendentemente, a 
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Câmara dos Deputados rejeitou artigo sobre o qual já 
havia consenso, que tratava da Timemania, deixando 
numa situação complexa as associações esportivas de 
futebol, que precisavam com essa possibilidade entrar 
num parcelamento, inclusive equilibrar suas finanças 
para pagar salários.

O Brasil corre o risco de chegar a 2014 com a plê-
iade de estádios e sem times de futebol. Considerando 
que o parcelamento de que trata o art. 23 não implica 
qualquer perda de receita para o Fisco e constitui um 
grande benefício para as entidades esportivas, apre-
sento destaque para reinclusão do art. 23, para o que 
peço o apoio das Srªs e dos Srs. Senadores.

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

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, eu sempre tenho no Senador Dornelles uma 
referência nesta Casa. O Senador Dornelles é um 
homem íntegro e do entendimento. Então eu queria 
fazer aqui um apelo ao Senador Dornelles, tendo em 
vista que essa Medida Provisória foi tão bem relatada, 
como ele disse, pelo Senador Gim Argello. Foram mais 
de 20 reuniões, audiências públicas, debates, partici-
pação de Senadores e Deputados, e essa matéria foi 
incorporada na Comissão Especial, mas a Câmara 
dos Deputados retirou essa questão da Timemania.

Eu quero fazer um apelo ao Senador Dornelles, 
porque estive esta semana numa discussão sobre 
essa matéria e há uma possibilidade concreta, obje-
tiva, de buscarmos um entendimento nessa questão 
que ele levanta como uma apresentação de destaque 
a essa matéria.

Como essa medida provisória chegou aqui já no 
último dia, colocado por V. Exª, dos sete dias para vo-
tarmos essa matéria, se nós não votarmos essa ma-
téria hoje, acontecendo a incorporação desse desta-
que, essa matéria retornará à Câmara dos Deputados 
e não haverá mais tempo para votarmos uma matéria 
tão importante e tão bem relatada pelo Senador Gim 
Argello, a Medida Provisória nº 615.

Portanto, Senador Dornelles, me comprometendo 
com V. Exª de defender essa matéria que V. Exª coloca 
neste momento, eu solicitaria a V. Exª, faria um apelo a 
V. Exª para não fazer esse destaque, retirar essa pos-
sibilidade do destaque para fazermos o entendimento 
dessa matéria em uma outra medida provisória que 
está tramitando já no Congresso Nacional e nas co-
missões especiais.

Portanto, eu faço esse apelo a V. Exª pedindo a 
compreensão e já, de antemão, pedindo desculpas a 
V. Exª por interceder no pedido que faço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, nobre Senador Dornelles, nobre Senador Gim 
Argello, Relator desta MP, na mesma linha, gostaría-
mos de fazer um apelo ao nosso eminente Senador 
Dornelles.

Creio que essa é uma matéria consensuada 
dentro do Senado da República. Foi exatamente por 
iniciativa do Senador Dornelles e com o apoiamento 
de diversos Líderes que o Relator Gim Argello fez uma 
articulação política gigantesca na MP nº 615, e aqui 
quero reconhecer o brilhantismo, a dedicação e o tra-
balho do Senador Gim Argello nessa matéria.

Fazemos um apelo ao nosso Senador Francisco 
Dornelles para que retire esse destaque, a fim de que 
possamos buscar uma solução consensuada também 
com o Governo para que possamos aprovar essa emen-
da numa próxima MP e, dessa maneira, podermos 
atender, primeiro, a manutenção e a sobrevivência da 
MP nº 615, que está com seu prazo de validade a ba-
ter as portas; segundo, encontrar uma solução justa, 
pertinente, a um dos problemas importantes para os 
times de futebol de massa, já inclusive anunciado por 
V. Exª, Presidente Renan, aqui no plenário desta Casa, 
pela Presidência do Senado, a respeito dos programas 
da Timemania, sem nenhum favor, nenhum favoreci-
mento com relação a novos parcelamentos ou novos 
pagamentos, a não ser o pagamento efetivo daquelas 
dívidas que já existem.

É esse apelo que gostaríamos de fazer ao Se-
nador Dornelles, na mesma linha do Senador Eunício 
Oliveira, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Se o Senador Dornelles con-
cordar com o encaminhamento proposto... Eu já tive 
inclusive a oportunidade de conversar com o Sena-
dor Dornelles sobre o assunto; tivemos em algumas 
oportunidades contatos com o Ministério da Fazenda; 
ontem mesmo de manhã conversamos com a Presi-
dente Dilma Rousseff; houve o entendimento equivo-
cado das Lideranças da Câmara dos Deputados e do 
próprio Governo, como consequência.

Essa proposta do Senador Dornelles é consentâ-
nea com o interesse do futebol brasileiro que vai reali-
zar no próximo ano uma Copa do Mundo. Nós estamos 
vivendo uma circunstância de estádios belíssimos, ca-
ríssimos, e os clubes de massa: Flamengo, Botafogo, 
Vasco, Fluminense estão excluídos da Timemania, que 
é um programa de estímulos aos clubes de futebol.

O que a proposta da Fazenda, do Senador Dor-
nelles, defendida por todos nós, faz é apenas reabrir o 
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prazo para a reinclusão desses times de futebol, sem 
problema nenhum para a Fazenda. Eles pagarão multa, 
recolherão todos os encargos. De modo que nós não 
poderemos condenar os clubes de futebol definitiva-
mente a ficarem fora desse programa da Timemania.

A Presidente foi muito sensível. Voltamos a falar 
com a Fazenda. Já falamos, o Senador Eunício, o Se-
nador Eduardo Braga, o Senador Dornelles, eu mes-
mo com o Senador Valdir Raupp, que é o Relator da 
próxima medida provisória, a 618 exatamente, e ele 
está admitindo de uma vez por todas resolver esse 
problema com o qual temos compromisso. E gosta-
ria, Senador Dornelles, de reafirmá-los aqui e agora, 
no momento em que nos preparamos para apreciar a 
medida provisória.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maio-
ria/PP – RJ) – Sr. Presidente, eu ouvi até emocionado 
as palavras do Senador Eunício Oliveira, do Senador 
Eduardo Braga, e o objetivo é colaborar. Em face do 
posicionamento dessas duas Lideranças, inclusive 
das palavras de V. Exª, quero retirar o meu destaque.

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

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Pela ordem, Sr. Presidente.

Só para agradecer ao Líder Dornelles pela com-
preensão. Fica aqui o compromisso de tratarmos essa 
matéria na compreensão que tem o Senador Dornelles 
e pelo que V. Exª expôs neste momento.

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

Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/

PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Só para agradecer ao Líder Dornelles pela com-

preensão, ficando um compromisso de tratarmos esta 
matéria, na compreensão que tem o Senador Dornelles 
e V. Exª expõe neste momento. 

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

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço. 

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Quero consultar a V. Exª. Eu também sou autor de al-
guns destaques à Medida Provisória 615. Consulto V. 
Exª sobre o melhor momento, o mais tempestivo, para 
que eu possa fazer a apresentação dos meus desta-
ques. Em que pese o Senador Gim Argello ter feito 
um trabalho de acolhimento em parte das emendas, 

essas emendas não foram acolhidas pela Câmara dos 
Deputados.

Então, eu quero consultar V. Exª sobre o melhor 
momento para que possa apresentar os meus des-
taques.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Até o encerramento da discus-
são, V. Exª pode apresentar destaques e retirar os des-
taques. Talvez seja esse o limite para que possamos 
fazer o entendimento com relação ao encaminhamento 
que V. Exª propõe. 

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Em que nível nós podemos tornar 
formal e verbalizada essa construção, a exemplo do 
que fez o Senador Dornelles? Porque Sr. Presidente, 
o setor sucroalcooleiro da Região da Sudene não foi 
contemplado. Foi contemplado somente o setor su-
croalcooleiro da Região Nordeste. E nós temos áreas 
bastantes deprimidas no Estado de Minas Gerais, no 
Vale do Jequitinhonha, assim como a Região Norte do 
meu Estado, que também foram alvos de uma estia-
gem dramática e perversa que produziu não apenas 
ao norte, mas ao sul do meu Estado, muitos prejuízos.

Então, há, evidentemente, disposição de que nós 
possamos contribuir, colaborar para a evolução desta 
MP, na medida em que haja possibilidade, na medida 
em que haja compromisso de nós conversarmos so-
bre um tratamento igualitário ao setor sucroalcooleiro 
do meu Estado, que também foi alcançado por essa 
estiagem perversa e dramática, e, de igual forma, o 
setor sucroalcooleiro da região do Vale do Jequitinho-
nha, que são áreas da região da Sudene. 

É inexplicável que somente a Região Nordeste, 
com toda a justiça, mérito e merecimento, possa ter 
sido acolhida, mas que o meu Estado possa sofrer, 
assim como a Região da Sudene do Vale do Jequiti-
nhonha, em Minas Gerais. 

Eu consulto V. Exª de que maneira podemos en-
caminhar também, com o nosso Líder Eduardo Braga, 
esse tipo de encaminhamento. Seria importante que nós 
também pudéssemos ter o mesmo nível de tratamento. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Durante a discussão, quando 
nós estivermos discutindo o destaque – eu louvo até V. 
Exª pela veemente e competente defesa dos interes-
ses da Região da Sudene –, mas qualquer alteração 
na medida provisória hoje, ela resultaria inútil, porque 
o prazo dessa medida provisória esgota na segunda-
-feira, dia 16, exatamente. Quer dizer, o que pode ficar 
aqui é um compromisso de que nós, prioritariamente, 
discutiremos as questões que V. Exª está, com vee-
mência, com competência, colocando.
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – É este o compromisso que quero de V. 
Exª, do meu Líder, do Senador Eunício Oliveira, e tam-
bém do Líder Eduardo Braga, o meu Líder, para que 
possamos criar esse ambiente, de modo a encaminhar 
esse pleito. O Espírito Santo não reivindica, assim como 
o Vale do Jequitinhonha, nada mais, nada menos do 
que o que a Região Nordeste foi contemplada.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM. Sem revisão do orador.) – Agradeço a V. Exª.

Sr. Presidente, tendo sido citado pelo nosso ilustre 
Senador Ricardo Ferraço, quero aqui manifestar o en-
tendimento que todos temos da justeza da reivindicação 
apresentada pelo eminente Senador Ricardo Ferraço.

Ainda hoje, pela manhã, estávamos reunidos na 
Casa Civil da Presidência da República com o Sena-
dor Eunício, com o Senador Pimentel, com o Senador 
Valdir Raupp, com Líderes da Câmara dos Deputa-
dos, tratando exatamente de itens que dizem respeito 
a subvenções e compensações ao Nordeste, à região 
da Sudene, com relação à seca existente.

Portanto, quero aqui dizer ao nosso ilustre Se-
nador Ricardo Ferraço que continuamos envidando 
esforços junto ao Governo, junto às ações que a Pre-
sidenta Dilma vem fazendo, para que nós possamos 
consolidar e ampliar, com justeza, essas áreas.

No entanto, na MP 615, é importante destacar que 
é uma matéria suprimida pela Câmara dos Deputados 
e que nós, neste momento, não temos instrumentos 
para poder atender, na MP 615, o pleito apresentado.

Mas fica aqui o reconhecimento da justeza do 
pleito e o trabalho que queremos fazer no sentido de 
que possamos atender nas próximas discussões que 
estamos levando a cabo nas medidas provisórias, Sr. 
Presidente.

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

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
também o Senador Ricardo Ferraço solicitou à Lide-
rança do PMDB nesta questão, eu concordo da justeza 
da solicitação do Senador Ricardo Ferraço.

Hoje, pela manhã, tratamos de várias outras ques-
tões e, nessas questões – fui relator da Medida Provi-
sória nº 610 –, nós defendemos sempre a inclusão do 
Semiárido e de toda a área da Sudene. Portanto, quanto 
à solicitação do Senador Ricardo Ferraço, é mais do 
que justo o posicionamento colocado aqui no Plenário. 

A matéria que tinha sido incluída na Comissão 
Especial, infelizmente, foi suprimida na Câmara dos 
Deputados. Como essa matéria foi suprimida na Câ-
mara dos Deputados, não temos como destacá-la nem 
como emendá-la aqui. 

Por esse motivo, eu, coloco-me à disposição do 
Senador Ricardo Ferraço. Compreendo a justeza dessa 
solicitação e, ainda, tratando de outras questões em 
relação à Medida Provisória 610, sugiro incluí-la em 
outra medida provisória e me proponho, junto com ele, 
de per si, buscar incorporar também a abrangência de 
toda a área da Sudene. 

Eu ia fazer um apelo ao Senador Ricardo Ferraço, 
mas, tendo em vista que se trata de matéria suprimida, 
embora votada pela Comissão Especial do Senado e 
da Câmara, entendo que não há como ser destacada. 
Mas quero ombrear-me com os sentimentos dele em 
relação à justeza da proposta que ele faz hoje.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Consulto o Senador Ricardo 
Ferraço se concorda com o encaminhamento proposto 
pelo Líder Eduardo Braga e pelo Líder Eunício Oliveira.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Sem revisão do orador.) – Presidente, 
primeiro quero cumprimentar o Senador Gim Argello, 
que foi o Relator da matéria, agradecer-lhe, pois ele 
acolheu esses pleitos, entendendo a necessidade de 
incorporar essas regiões que foram gravemente atin-
gidas por uma perversa estiagem no seu ciclo, em seu 
regime de chuvas.

Segundo, evidentemente, meu papel e meu esfor-
ço são no sentido de colaborar. Foi feito um apelo pelo 
meu Líder, Senador Eunício, e pelo Senador Eduardo 
Braga. Com base nisso, vamos retirar o destaque e 
aguardar que possamos, em outra oportunidade, dis-
cutir essa matéria de modo a atender às demandas 
do meu Estado, Espírito Santo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª
Eu queria só comunicar à Casa – esse foi o es-

forço que nós fizemos junto com os dos Líderes par-
tidários – que hoje vamos ter votações importantís-
simas. Vamos votar duas medidas provisórias que 
estão trancando a pauta. Na sequência, vamos votar 
a Proposta de Emenda à Constituição que tem como 
primeiro subscritor o Senador Jarbas Vasconcelos e, 
em seguida, vamos votar uma Proposta de Emenda à 
Constituição chamada PEC da Música. Então, é impor-
tante que nós possamos avançar na sessão.
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Concedo a palavra ao Senador Gim Argello, Re-
lator da medida Provisória.

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

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

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) – Antes mesmo de o Relator Gim Argello se 
pronunciar e começarmos a discussão da medida 
provisória, eu só queria fazer um registro aqui no ple-
nário da Casa.

A Presidenta da República sancionou hoje o PLV 
nº 20, que se converteu na Lei nº 12.859, de 2013. 
Essa lei prorroga a vigência das áreas de livre comér-
cio da Amazônia até 2024, tema que foi aprovado pelo 
Congresso Nacional – pelo Plenário da Câmara e, há 
duas semanas, foi aprovado pelo Plenário do Senado. 

Ao fazer este registro, quero cumprimentar, em 
especial, o esforço do conjunto de Senadores da Ama-
zônia, que fizeram toda a mobilização necessária para 
que fosse aprovada, para que fosse acatada a medida 
pelo Relator Walter Pinheiro. Em especial, quero cum-
primentar o Senador José Sarney, da Bancada do meu 
Estado, e, em especialíssimo, cumprimentar o Senador 
Romero Jucá, que foi importante, decisivo, nos esfor-
ços junto ao Ministério da Fazenda para que a sanção 
ocorresse. Em estrito senso, quero cumprimentar toda 
a Bancada da Amazônia, todos os colegas Senadores 
de Roraima, Senador Mozarildo, Senadores de Ron-
dônia, do Acre. Essa mobilização foi fundamental e 
decisiva para que essa conquista fosse viabilizada e 
todas as áreas de livre comércio da Amazônia tives-
sem seu prazo prorrogado até 2024.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos o registro a V. 
Exª, lembrando que essa foi mais uma matéria apro-
vada pelo Senado Federal naquele chamado esforço 
concentrado que nós realizamos logo após as mani-
festações de junho.

Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Como 

Relator. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Pre-
sidente.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, é com muito 
orgulho que venho aqui hoje relatar matéria tão im-
portante: a Medida Provisória nº 615. Antes de entrar 
propriamente no relatório, porém, vou fazer breves 
comentários, Sr. Presidente.

Primeiro: dizer que, da mesma forma que o último 
assunto levantado pelo nobre Senador Randolfe Ro-
drigues, a pedido de todos os Senadores da área da 
Amazônia, também nessa medida provisória estamos 

abrindo e alongando o prazo para o vencimento das 
ZPEs (Zonas de Processamento de Exportação) por 
mais dois anos para que possam ser instaladas – pe-
dido de todos os Senadores da Amazônia, e faço cita-
ção especial aqui ao Senador Randolfe e ao Senador 
Mozarildo Cavalcanti. Foi atendido, então, esse pleito.

Sr. Presidente, a Medida Provisória nº 615, de 17 
de maio de 2013, foi enviada ao Congresso Nacional 
contendo quinze artigos e se subdividiu em três temas: 
subvenção econômica a produtores de cana de açú-
car e etanol; arranjos de pagamento; e utilização de 
créditos de Itaipu a favor da conta de desenvolvimento 
energético. Portanto, três temas totalmente diferentes.

A urgência e a relevância das propostas relativas 
à cultura de cana-de-açúcar e à produção de etanol 
foram justificadas pela necessidade de minimização 
dos efeitos das diversidades climáticas e de possibi-
litar renovação e implantação de novos canaviais e 
para minimizar as grandes oscilações de preços e de 
ofertas verificadas nos períodos de safra e de entres-
safra, Sr. Presidente.

Para o bloco relativo aos arranjos de pagamen-
tos, a urgência e a relevância foram justificadas com 
base na rápida expansão desses itens e no constan-
te surgimento de inovações. Segundo o Executivo, a 
urgência da emissão de títulos da dívida pública em 
favor da CDE decorreu da necessidade de imediata 
autorização legislativa, para que os pagamentos da 
CDE possam ser feitos a partir de junho deste ano. A 
relevância se baseou no novo modelo do setor elétrico, 
que busca redução das tarifas. 

Encerrando o prazo regimental no dia 27 de maio 
de 2013, foram apresentadas 104 emendas à Medida 
Provisória nº 615, de 2013. 

A Comissão Mista alterou a redação, oferecendo 
parecer que foi aprovado em sessão de 3 de setembro 
de 2013. A matéria, então levada ao exame da Câmara 
dos Deputados, continha diversas alterações em rela-
ção ao texto original e algumas inclusões. Em sessão 
de 9 de setembro de 2013, a Câmara dos Deputados 
aprovou o texto do parecer da Comissão Mista promo-
vendo algumas supressões, resultando na versão final 
que ora oferecemos à votação nesta Casa.

Em síntese, após as supressões promovidas pela 
Câmara dos Deputados, o texto resultante é o seguinte:

Das subvenções para o setor sucroalcooleiro do 
Nordeste e da renegociação de dívidas. 

Autorização para que as subvenções das uni-
dades produtoras de etanol combustível na safra 
2011/2012 fossem também concedidas a sindicatos 
de produtores regularmente constituídos. Emendas 
de vários Srs. Parlamentares.
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Regra uniforme para a subvenção econômica de 
que trata a MP: aplicação irregular ou desvio de recur-
sos sujeitará o infrator à devolução em dobro do valor 
recebido, atualizado monetariamente, sem prejuízo das 
demais penalidades previstas em lei, Sr. Presidente.

Por meio da inclusão dos arts. 35, 36 e 37, que 
preveem alteração de regras da contribuição sobre 
comercialização de cana-de-açúcar para manutenção 
da representação do setor de 1,5% para 0,5% sobre o 
preço de comercialização. Emenda essa também de 
autoria de vários Srs. Parlamentares, Deputado Arnal-
do Jardim e vários outros produtores.

Da regulamentação dos arranjos dos pagamen-
tos, Srs. Senadores e Srªs Senadoras. 

Afora pequenas alterações de forma que não tra-
zem efeito substantivo à normatização anterior, temos 
as seguintes alterações nessa sessão. 

No inciso IV do art. 6º, foi suprimida a menção à 
economia popular. Na versão original, esse parágrafo 
previa que os arranjos de pagamento que não forem 
capazes de oferecer risco à economia popular e ao 
normal funcionamento das transações de pagamento 
de varejo não seriam sujeitos à normatização na medi-
da provisória. Depois da mudança, o critério de risco à 
economia popular deixa de ser utilizado para distinção. 

b) O texto original previa os princípios e objeti-
vos que regeriam os arranjos de pagamento. Na ver-
são aprovada pela Comissão Mista, os princípios e 
objetivos serão observados de acordo “conforme pa-
râmetros a serem estabelecidos pelo Banco Central 
do Brasil, observadas as diretrizes do Conselho Mo-
netário Nacional”.

c) No art. 8º foi incluído parágrafo único que prevê 
o Sistema de Pagamentos e Transferência de Valores 
Monetários por meio de Dispositivos Móveis (STDM), 
“como parte integrante do SPB, consiste no conjunto 
formado pelos arranjos de pagamento que disciplinam 
a prestação dos serviços de pagamento de que trata 
o art. 6º, III, baseado na utilização de dispositivo mó-
vel, em rede de telefonia móvel, e pelas instituições 
de pagamento que a eles aderirem”.

Esse artigo foi incorporado a pedido do nobre 
Senador Walter Pinheiro, importantíssimo para a ban-
carização. Para vocês terem ideia, esse Sistema, esse 
novo arranjo de pagamento está bancarizando na casa 
de R$1 trilhão. Todos os cartões de crédito do Brasil 
passam a ser agora fiscalizados pelo Banco Central 
do Brasil.

d) Foi incluído art. 14, para permitir que o Banco 
Central do Brasil acolha depósitos em benefício de 
entidades não financeiras integrantes do Sistema de 
Pagamentos Brasileiro. A ideia é permitir que as ins-
tituições não financeiras que operem nos arranjos de 

pagamento possam ter depósitos no Banco Central 
do Brasil.

3. Do aporte de títulos para a CDE
Nesta matéria não houve alteração.
4. Outras matérias
A partir do art. 17, todos os dispositivos são ino-

vações em relação à redação original da MPV n° 615, 
de 2013.

O art. 17 reabre até 31 de dezembro de 2013 o 
prazo para a adesão aos parcelamentos extraordiná-
rios instituídos pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 
2009 – conhecido como “Refis da Crise”, que foi votado 
por esta Casa muitas vezes, com a concordância de 
todos; então, estamos reabrindo com a concordância, 
é bom que se diga a todos os Srs. e Srªs Parlamenta-
res, com a concordância do Ministério da Fazenda e 
do Palácio do Planalto – e pela Lei nº 12.249, de 11 
de junho de 2010.

O art. 18 prevê que o Banco do Brasil será con-
tratado para atuar na gestão de recursos, obras e ser-
viços de engenharia relacionados ao desenvolvimento 
de projetos, modernização, ampliação, construção ou 
reforma da rede integrada e especializada para aten-
dimento da mulher em situação de violência, podendo 
realizar essas atividades sem licitação. Texto também 
encaminhado, analisado e discutido com todos os 
Parlamentares, por todos os membros da Comissão 
e pelo Governo.

O art. 19 prevê que as farmácias terão, obriga-
toriamente, a assistência de farmacêutico que seja 
responsável técnico, inscrito no Conselho Regional 
de Farmácia, na forma da lei, e que as farmácias de 
manipulação poderão centralizar em um mesmo labo-
ratório a produção de receitas.

Essa demanda foi feita por várias categorias, com 
emendas de vários parlamentares. Facilita, inclusive, 
a fiscalização. 

Os arts. 20 e 21 preveem a postergação do prazo 
de vigência das autorizações para funcionamento das 
ZPEs criadas a partir de 23 de julho de 2007.

Emendas dos Srs. Parlamentares, principalmente 
dos Srs. Senadores. 

O art. 22 inclui o MDIC e a ANTT na composição 
do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Solicitação 
feita pelo MDIC, tendo em vista que esse Ministério 
passou a gerir o Inovar – Auto. Trata-se de uma matéria 
importantíssima, pedindo o direito de ter conselho lá. 

Os arts. 23 e 24 do PLV alteram a Lei n° 12.682, 
de 9 de julho de 2012, que dispõe sobre a elabora-
ção e o arquivamento de documentos em meios ele-
tromagnéticos, e o Decreto n° 70.235, de 6 de março 
de 1972, mudando os procedimentos de digitalização 
e de tramitação de processos digitalizados no âmbito 
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do Sistema Financeiro Nacional e do Processo Admi-
nistrativo Fiscal. Assim, os documentos digitalizados 
passam a ter o mesmo valor legal que o documento 
original, desde que observada a norma infralegal a ser 
expedida pelo Conselho Monetário Nacional ou o ato 
da administração tributária.

O art. 25, Srªs e Srs. Parlamentares, permite que 
todas as instituições autorizadas a operar no mercado 
de câmbio possam realizar operações de entrada e 
saída de divisas, o que beneficia as corretoras e dis-
tribuidoras de câmbio, que prescindirão de um banco 
para realizar tais operações. Emenda do nobre Sena-
dor Dornelles. 

Aproveito para fazer um parêntese, Sr. Presidente, 
para dizer que aceitamos também as outras emendas 
do Senador Dornelles, como a que trata da Timema-
nia, que foi retirada pela Câmara Federal. Aceitamos, 
também, emendas do nobre Senador Ricardo Ferraço, 
que colocou e lutou pela área da SUDENE, para que 
pudesse também fazer parte a cana-de-açúcar. 

Também aceitamos emenda do Senador Sérgio 
Souza, do Paraná, que também foi retirada na Câmara 
Federal. Só para fazer justiça a esses parlamentares 
que lutaram para colocarem suas emendas lá. 

O art. 26 altera a redação do art. 7º, da Lei n° 
10.865, de 30 de abril de 2004, que estabelece a base 
de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP-Importa-
ção e da COFINS-Importação. Foi retirada a parte do 
texto que determinava o acréscimo na base de cálculo 
das contribuições do valor do Imposto sobre Opera-
ções Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) incidente 
no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias 
contribuições. Assim, a base de cálculo fica restrita 
ao valor aduaneiro, como preceitua a Constituição 
Federal. A medida tem base em recente decisão do 
Supremo Tribunal Federal, que, em sede de controle 
difuso, ou seja, sem efeito geral, entendeu a inconsti-
tucionalidade dessa sistemática – adequação ao texto 
da Câmara Federal. 

O art. 27 prevê que as autorizações para pres-
tação de serviços de táxi sejam transmitidas aos her-
deiros, pelo prazo da autorização original, desde que 
satisfeitos os requisitos do Poder Público local.

Eu gostaria, sobre o artigo dos táxis, o art. 27, 
que estou fazendo resumidamente, de agradecer aqui 
a dezenas de Senadores que ajudaram nisso. 

Queria agradecer ao Senador Renan Calheiros; ao 
Senador Eunício Oliveira; ao Senador Eduardo Braga, 
que tanto ajudou nesse texto; ao Senador Benedito; 
ao nobre Senador Paulo Paim, que muito ajudou nes-
te texto dos taxistas também; ao Senador Mozarildo 

Cavalcanti, que muito ajudou neste texto dos taxistas; 
aos Senadores Alfredo Nascimento, Eduardo Amorim, 
Blairo Maggi e Eduardo Lopes, que muito nos ajuda-
ram na elaboração deste texto dos taxistas; ao Sena-
dor Armando Monteiro, que muito ajudou no texto dos 
taxistas; a todos aqueles que pediram e colaboraram; 
ao Senador Jayme Campos, que muito nos cobrou o 
texto dos taxistas; ao Senador João Durval; ao Senador 
Antonio Carlos Rodrigues, que deu uma colaboração 
importante no texto que se refere aos taxistas deste 
Brasil; à nobre Senadora Lúcia Vânia, que me pediu 
muitas vezes pelos taxistas.

Então, digo a vocês que o texto dos taxistas foi 
atendido mais uma vez aqui e agora com o compro-
misso formal da Senhora Presidente da República de 
não haver veto, o que é muito importante. Então, não 
vai haver veto nessa matéria, nenhuma dessas maté-
rias colocadas na MP vai sofrer veto, especialmente 
a que trata dos taxistas deste País.

Também foi retirado na Câmara – vou aproveitar 
para fazer essa citação para dar tranquilidade para to-
dos – a parte em que se falava do direito de sucessão, 
Senador Aloysio, da parte em que se falava de bancas 
de feira, de bancas de jornal e de quiosques. O que é? 
Não estamos no mérito da concessão, autorização ou 
permissão que as prefeituras podem dar; o que nós 
dissemos naquele texto é que, da mesma forma quan-
do uma prefeitura dá uma permissão, concessão ou 
autorização para uma banca de jornal e a concessão, 
como a de táxi, for pelo prazo de 10 anos ou 20 anos, 
aquele prazo que estiver já com aquele concessioná-
rio que vier a falecer – se for de dez anos, já executou 
cinco anos, e ele falecer –, o restante daquele prazo 
da concessão, da autorização ou da permissão – é só 
no direito sucessório – pode ser da família, deve ser 
da família. Normalmente, são pequenos comerciantes, 
como é o caso de taxistas, que merecem e precisam 
da manutenção da sua família. Não faz sentido, no 
caso dos taxistas, como nesses outros casos tirados 
na Câmara. Tenho o compromisso da Senhora Presi-
dente da República, compromisso dos Ministros e de 
todos os Líderes do Governo de que nós vamos vo-
tar isso em uma próxima medida provisória, para que 
também possamos dar essa tranquilidade, do mesmo 
jeito que nós estamos dando para os taxistas hoje, 
também para os donos de quiosque, de banca de jor-
nal e de bancas de feiras deste País. Então, é muito 
importante que se diga isso. E que o texto dos taxistas 
não sofrerá veto algum.

Queria agradecer também à colaboração do Se-
nador Cafeteira, que nos ajudou muito na elaboração 
desse texto dos táxis.
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Gostaria de falar também, porque me pediu e me 
ligou hoje para falar do apoiamento dele, do Ministro 
Crivella, e do Senador Lindbergh Farias.

O art. 28 dá porte de arma aos agentes peniten-
ciários e aos agentes de escolta fora do local de traba-
lho. É o porte de arma dos agentes penitenciários, que 
já foi aprovado aqui e que agora vai ser novamente, 
se Deus quiser.

Os arts. 29 a 34 têm como objetivo corrigir distor-
ções na incidência da Contribuição para o PIS/Pasep 
e da Cofins sobre receitas auferidas pelos agentes 
intervenientes na cadeia de produção e de comercia-
lização da soja e dos seus subprodutos, bem como 
organizar e simplificar a tributação das operações co-
merciais ocorridas nesse setor econômico. A receita 
decorrente da venda de soja in natura, farelo, farinha 
e óleo refinado de soja, independentemente da des-
tinação a ser dada pelos adquirentes, é desonerada 
das referidas contribuições por meio de suspensão de 
incidência ou de redução a zero das alíquotas.

Gostaria de dizer que essa matéria foi precedida 
de mais de 11 reuniões. Eu queria agradecer ao Minis-
tério da Fazenda, à Casa Civil, ao Ministro Mantega, ao 
Dyogo, Secretário-Executivo do Ministério da Fazen-
da, Ministra Gleisi Hoffmann, ao Ivo, a todos aqueles 
que ajudaram a Ministra Gleisi, a todos aqueles que 
ajudaram a construir esse texto da soja.

É concedido crédito presumido calculado com 
base na receita de venda no mercado interno ou de 
exportação de farinha, farelo e óleo de soja, margarina, 
lecitina de soja, rações para cães e gatos e biodiesel. 
A concessão do referido crédito presumido visa, exclu-
sivamente, compensar a antiga concessão de crédito 
presumido na aquisição de soja utilizada como insumo 
em sua produção, e os percentuais foram estabelecidos 
na proporção necessária para manter nessa nova sis-
temática de apuração o mesmo valor de creditamento 
que os agentes obtinham na sistemática antiga. Então, 
nós estamos resolvendo definitivamente, com todas 
as associações de soja e produtores do País, essa 
questão da soja.

Ainda no art. 33 foi inserida norma interpretativa. 
Isso porque o art. 8º da Lei n° 10.925, de 23 de julho 
de 2004, concede crédito presumido da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financia-
mento da Seguridade Social (Cofins) às pessoas ju-
rídicas, nobre Senador Romero Jucá, que produzam 
mercadorias de origem animal ou vegetal destinadas 
à alimentação humana ou animal, quando adquirirem 
insumos de pessoas físicas. 

Em relação ao inciso I do §3º do art. 8º, que es-
tabelece um crédito presumido de 60% das alíquotas 
fixadas em lei, incidente sobre as aquisições, no que 

respeita a carnes, peixes, leite, ovos, gorduras, óleos, 
etc., há dúvida acerca da sua extensão, o que vem ge-
rando insegurança jurídica. O artigo incluído esclarece 
que o crédito presumido mencionado abrange todos 
os insumos utilizados nos produtos referidos, para não 
deixar dúvida alguma.

Os arts. 35, 36, 37 e 38, nobre Líder do Governo 
Eduardo Braga, já foram tratados no primeiro bloco.

Pelo art. 39 do PLV, os débitos para com a Fa-
zenda Nacional relativos à contribuição para o Progra-
ma de Integração Social (PIS) e à Contribuição para 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), de que 
trata o Capítulo I, da Lei n° 9.718, de 27 de novembro 
de 1998, devidos por instituições financeiras e compa-
nhias seguradoras, vencidos até 31 de dezembro de 
2012, poderão ser pagos ou parcelados da forma que 
especifica, que é o Refis, um outro Refis.

De modo semelhante, o art. 40 do PLV dispõe 
que débitos para com a Fazenda Nacional, relativos ao 
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) 
e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 
decorrentes da aplicação do art. 74 da Medida Provi-
sória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, vencidos 
até 31 de dezembro de 2012, poderão ser pagos ou 
parcelados. 

Era uma discussão do STJ equilibrada sobre o 
momento da apuração do lucro. Textos esses negocia-
dos, também – gostaria de colocar para todos vocês 
–, com o Ministério da Fazenda, com a Casa Civil e 
com a concordância de todo o Governo.

O art. 41 do PLV altera o §1º do art. 37 da Lei n° 
11.196, de 21 de novembro de 2005, para prorrogar, 
de 31 de dezembro de 2013 para 31 de dezembro de 
2018, o incentivo da depreciação acelerada de bens 
novos do ativo imobilizado adquiridos ou construídos 
por empresas concessionárias, permissionárias e au-
torizadas de geração de energia elétrica.

O art. 42 é cláusula de vigência, e o art. 43, de 
revogação.

O processo de negociação, Presidente Renan 
Calheiros, talvez não tenha levado ao texto ideal, mas 
o esforço e dedicação nos guiaram ao texto possível. 
Esta medida provisória tem condições de melhorar a 
vida dos produtores nordestinos, de refinanciar dívidas 
tributárias de empresas e, sobretudo, de dar melhores 
condições de vida aos cidadãos, com inovações impor-
tantes para eficiência do País no âmbito dos arranjos 
de pagamentos, que passam a ser absorvidos dentro 
de nossa legislação.

Digo isso porque teve emendas de várias Srªs e 
Srs. Senadores. Vejo aqui o Senador Walter Pinheiro, 
que muito colaborou com esse texto dos arranjos de 
pagamento, aceitando uma emenda de V. Exª. Todos 
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os Srs. e Srªs Senadoras colaboraram... Bancarização 
que era um texto da medida provisória e que foi muito 
bem aceito.

Digo isso porque vários temas foram colocados. 
Toda essa discussão foi feita na Comissão, com a pre-
sença de todos os membros da Comissão, e foi votado 
por unanimidade. Foi para a Câmara, onde foram feitos 
alguns destaques, destaques esses que não atende-
ram medidas que eu aceitei no caso do nobre Senador 
Dornelles e do nobre Senador Ricardo Ferraço, que foi 
retirado lá, e também o texto a que fiz referência aqui 
agora, que tinha sido de minha autoria, que eram os 
quiosques, bancas e bancas de jornal, mas que nós 
vamos voltar numa próxima medida provisória.

Sr. Presidente, esse é o nosso parecer.
Gostaria de agradecer, Presidente Renan Ca-

lheiros, a V. Exª e a todos os parlamentares. Esse é o 
nosso parecer, pela aprovação.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Gim, o Sr. Renan 
Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Romero Jucá, 
2º Vice-Presidente.

Durante o discurso do Sr. Gim, o Sr. Romero 
Jucá, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan 
Calheiros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Em votação os pressupostos 
de relevância, urgência, adequação financeira e orça-
mentária da medida provisória.

Os Senadores e as Senadoras que os aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Discussão do projeto de lei de conversão e da 

medida provisória.
Eu concedo a palavra ao Senador Aloysio Nunes 

Ferreira, como primeiro orador inscrito. Em seguida da-
rei, a palavra ao Senador Blairo Maggi e ao Senador 
Randolfe Rodrigues.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-

noria/PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, prestei atenção na 
leitura, Sr. Presidente, que V. Exª fez da ementa dessa 
medida provisória. Confesso que fiquei condoído com 
o esforço físico que V. Exª fez para conseguir ler essa 
emenda quilométrica, que ocupa mais de uma página 
dos nossos Avulsos. Pensei até em lhe oferecer um 
copo d’água, para lhe permitir fôlego. Mas esse é o 
resultado da maneira como o Parlamento trabalha as 
medidas provisórias.

A medida provisória, todos sabemos, só se justifi-
ca em casos excepcionais de urgência e de relevância 
extremas, que demandam soluções que não podem 
esperar pelos trâmites normais do processo legislativo.

A medida provisória está para as demais proposi-
ções, projetos de lei, como um trem expresso está para 
um trem convencional, porque a medida provisória salta 
etapas. Ela não passa pelas comissões temáticas. Ela 
tem o exame concentrado numa comissão especial, 
que é uma comissão mista. E o Senado e a Câmara 
deliberam premidos por prazos absolutamente rigoro-
sos, que condicionam a sua eficácia, diferentemente 
do que ocorre com os projetos de lei.

Acontece, Sr. Presidente, que a esse trem de alta 
velocidade costumam-se agregar outros vagões, que 
não têm a característica de urgência nem de relevân-
cia e que não guardam, normalmente, a menor nem a 
mais longínqua relação com a matéria da medida ori-
ginal. Por isso mesmo, são elaborados esses projetos 
de lei de conversão na mais absoluta ilegalidade e na 
mais escancarada inconstitucionalidade. Esses vagões 
que se atrelam ao trem de alta velocidade acabam, no 
seu conjunto, por ter a feição de um verdadeiro trem 
da alegria. E é disso que se trata, um trem da alegria.

É claro que tudo aquilo que o Relator colocou na 
medida provisória surgiu de emendas parlamentares. 
O Relator Gim Argello é um facilitador, é um homem 
que ouve, que discute, que tem bom trânsito no Gover-
no. E os Deputados e Senadores se aproveitam desse 
expediente para legislar. E ainda dizem: “Olha, se não 
for assim, nós não legislamos”.

É a confissão mais constrangedora da miséria 
política que vivemos, da miséria política a que foi re-
duzido o Poder Legislativo no Brasil. É a expressão 
da degradação institucional que nós estamos vivendo. 

Essa medida provisória começou com três arti-
gos. Artigos que não guardavam entre eles pertinência 
temática– em confronto com a Lei Complementar nº 
95, de 1998 . Um deles tratava da subvenção extraor-
dinária aos produtores, fornecedores e dependentes 
de cana-de-açúcar e etanol do Nordeste, que foram 
afetados pela seca. Esta, sim, era uma medida que se 
revestia da mais inequívoca urgência e relevância, mas, 
agregados a ela, já vieram do Executivo dois corpos 
estranhos. Um que confere atribuições ao Banco Cen-
tral para disciplinar as operações de cartão de crédito, 
nada a ver com o etanol do Nordeste, rigorosamen-
te nada a ver; mas, não contente com isso, o próprio 
Governo ainda introduziu outro tema, que é mais um 
daqueles expedientes mediante o qual o Governo cos-
tuma maquiar a situação fiscal dramática do nosso 
País, com artigo que permite a emissão de títulos do 
Tesouro rastreados em recebíveis de Itaipu – não sei 
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quando virão, nem quantos virão, mas permite emissão 
de títulos do Tesouro sem que essa emissão, o volume 
dessa emissão seja contabilizado como déficit público.

Agora o projeto começa a tramitar, e aí vêm as 
emendas. Nós assistimos, agora há pouco no plenário, 
quando o Senador Gim Argello se referiu a uma pro-
vidência que adotou, relativa a benefícios fiscais para 
o setor da soja; e um Senador, lá ao fundo, disse: “E 
o café? Por que o café ficou fora?” Aí vem o Senador 
Dornelles e coloca o tema da Timemania. Se incluiu, na 
medida provisória, um artigo que trata de manipulação 
de medicamentos por farmácia, por que não a Time-
mania? E, se o Governo incluiu, na medida provisória, 
um artigo relativo a competência do Banco Central para 
disciplinar operações de cartão de crédito, por que não 
atender à reivindicação do nosso Senador Ferraço a 
respeito de se conceder aos produtores de cana do 
seu Estado o mesmo benefício que se concedeu aos 
produtores do Nordeste?

Mas o Senador Gim Argello vai muito além des-
ses pontos, porque toma decisões ao acolher emen-
das que tratam de temas controvertidos, temas que 
mereceriam exame detalhado, acurado do Congresso 
Nacional, como matéria já vete da, nesta legislatura.

Me refiro, por exemplo, à reabertura de prazos e 
condições para adesão ao Refis. Muita gente – inclu-
sive eu – se pergunta: “Por que tantas novas aberturas 
para o Refis se há, de um lado, uma situação fiscal 
dramática no País, e, de outro lado, contribuintes que 
são pontuais no cumprimento de suas obrigações? Por 
que dar, permanentemente, novas chances àqueles 
que não pagam seus tributos em dia?”

Depois vem também bondade para um setor que 
não precisa de bondade, que são os bancos e as se-
guradoras. Parcelamento para bancos e seguradoras 
de dívidas do PIS e da COFINS vencidas até o dia 
31 de dezembro de 2012. Será que os bancos e as 
seguradoras merecem, no Congresso Nacional, essa 
ajudazinha?

E, em seguida, vem autorização para o Banco do 
Brasil contratar subsidiárias para o desenvolvimento 
de projetos de ampliação, de construção, de equipa-
mentos, sem licitação. “Ah, mas é para atendimento 
a mulheres em situação de violência. Aí pode, sem 
licitação.” É isso que está na medida provisória que 
nós vamos votar.

Já me referi ao PIS/PASEP na cadeia da produ-
ção e comercialização de soja e de seus subprodutos. 
Examinando esse artigo em si mesmo, evidentemen-
te, eu não teria nada a me opor. Como não teria nada 
a me opor em relação à maioria deles. Eu sou contra 
essa salada russa! Eu sou contra transformar o pro-

cesso legislativo numa verdadeira feira, que é o que 
está acontecendo. É o que está acontecendo.

O que tem a ver, por exemplo, autorização para 
corretores e distribuidores operarem o ingresso de 
moeda nacional e estrangeira com a permissão para 
agentes penitenciários portarem arma fora do serviço? 
O que tem a ver uma coisa com outra, Srs. Senadores? 

Em sã consciência, é possível votar uma coisa 
dessas? Como seria possível votar também um artigo 
de uma matéria de iniciativa parlamentar alterando a 
composição do Contran, matéria flagrantemente in-
constitucional, porque infringe a regra de competência 
exclusiva da Presidência da República, para dar início 
à tramitação desse tipo de proposição? 

Eu poderia ir muito adiante nessa coleção de 
bondades, mas vou ficar por aqui. Quero dizer a V. Exªs 
que, quando a medida provisória chegou ao Congresso, 
apresentei emenda para suprimir do seu texto a parte 
relativa à emissão de títulos lastreados nos recebíveis 
de Itaipu e outra emenda supressiva para retirar da 
medida provisória, por não entendê-la urgente, a dis-
ciplina pelo Banco Central de operações de cartão de 
crédito, que poderia ser perfeitamente tratada por um 
projeto de lei, inclusive tenho um projeto de lei sobre 
isso, tramitando no Congresso Nacional.

Procurei concentrar a deliberação sobre o primei-
ro item, que, inegavelmente, é meritório e que merecia 
essa providência do Executivo e do Congresso, aquele 
que diz respeito à situação dramática dos produtores 
de cana e do etanol do Nordeste, vitimados pela seca. 
Infelizmente, essas duas emendas, que seriam sanea-
doras, foram rejeitadas, não foram admitidas, em provei-
to a essa verdadeira árvore de Natal, maravilhosa, tão 
bem enfeitada que foi produzida pela Comissão Mista.

Quero dizer ao meu querido amigo Gim Argello 
que não há nisso nada de pessoal. Coloco-me contra 
o processo. É meu direito, minha obrigação, de par-
lamentar votar de acordo com a Constituição. Tenho 
esse direito público subjetivo de não votar infringindo 
a Constituição! Tenho o direito público subjetivo de 
não deixar que as deliberações desta Casa fiquem 
simplesmente concentradas numa Comissão Mista e 
que dependam dos entendimentos do relator com as 
autoridades do Governo, e nós sejamos aqui obriga-
dos a dizer amém a isso.

Eu não vou dizer amém, vou votar contra! Vou 
votar contra! Mais uma vez, vou votar contra esse mé-
todo arrevesado, esse método estranho, esse método 
inconstitucional que o Senado adotou para legislar.

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

Maioria/PMDB – AL) – Eu quero, com muita satisfação, 
registrar, no Senado Federal, a presença dos alunos 
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do curso de ensino médio do Instituto Adventista Brasil 
Central, de Abadiânia, Goiás.

Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Como 

Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito 
obrigado. Eu gostaria de fazer alguns registros, antes de 
fazer o relatório, de forma rápida, pois temos matérias 
importantes. Eu me esqueci de fazer algumas citações 
que para mim foram muito caras, muito importantes, 
no correr dessa medida provisória, em especial do 
assunto dos taxistas. Queria aqui, de forma especial, 
agradecer ao Líder, Eunício Oliveira, que foi um par-
ceiro de todas as horas, ombreado para resolver essa 
questão dos taxistas, que fortaleceu essa matéria, como 
V. Exª, Sr. Presidente Renan Calheiros. Essa matéria 
já foi vetada três vezes e agora, fruto da negociação, 
com a presença de vocês, vai ser aprovada. 

Então, gostaria de deixar esse registro, agrade-
cendo ao senhor, Senador Renan Calheiros, ao Sena-
dor Eunício Oliveira pela participação tão influente, e 
agradecer aos taxistas que se encontram aqui, dizen-
do o meu muito obrigado por terem acreditado. Esses 
outros tópicos todos nós vamos vencer. 

Agora, gostaria de dizer também que, como foi 
feito o compromisso, Senador Eunício Oliveira, como 
foi feito o compromisso do nobre Senador Eduardo Bra-
ga, que tanto nos ajudou, o Líder do Governo, Eduardo 
Braga, a quem tenho de agradecer, de forma especial...

(Soa a campainha.)
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – ... 

com referência aos taxistas, esse compromisso que 
V. Exªs fizeram com o Senador Ricardo Ferraço, pela 
área da Sudene... Eu não poderia deixar de dizer aqui 
dos Senadores que também me apertaram muito para 
que eu incluísse também a área a Sudene, como o no-
bre Senador Aécio Neves, que me ajudou no quesito 
dos táxis, pediu pelos taxistas deste País e também 
me pediu que colocasse na área da Sudene, porque 
atende à região do Vale do Jequitinhonha e de outros 
vales. Ele fez questão, me pediu muito e eu incluí. Foi 
retirado na Câmara. Como foi o pleito que discutimos 
agora, como já há o compromisso do nobre Líder do 
PMDB, Senador Eunício Oliveira, do Líder do Gover-
no, Senador Eduardo Braga, de numa próxima medida 
incluir, eu também faço esse compromisso, porque...

(Soa a campainha.)

O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – ... 
já tinha entendido que era uma questão de justiça, Sr. 
Presidente. 

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – 
MG) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aécio Neves.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – 
MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Uma rápi-
da manifestação, Sr. Presidente. Eu conversava com o 
Relator da matéria, Senador Gim Argello. É inadmissí-
vel, inconcebível, mas, mais do que isso, incompreen-
sível que tenha havido na Câmara, segundo algumas 
lideranças do PSDB, por uma ação do Governo, não 
tenho como afirmar, a exclusão dos Municípios que 
compõem a Sudene desse benefício de subvenção 
extraordinária para os fornecedores independentes de 
cana-de-açúcar. O que foi aprovado permite esse bene-
fício para aqueles produtores independentes, Senador 
Benedito, do Nordeste, o que é absolutamente justo. 
Estamos falando dos micro, dos pequenos produto-
res de cana-de-açúcar, e exclui, sem qualquer razão, 
aqueles outros Municípios que não são no Nordeste, 
mas compõem a Sudene. Se compõem a Sudene é 
exatamente pelo fato de o povo viver na mesma situ-
ação. Eu me refiro ao Município do norte mineiro, do 
Jequitinhonha e do Mucuri e a alguns Municípios do 
norte do Espírito Santo. Esses ficaram de fora. 

Só em Minas Gerais, Senador Gim Argello, são 
cerca de 70 mil pequenos agricultores, agricultores fa-
miliares que produzem numa área de cerca de 30 mil 
hectares, nada expressivo. Retirar esse benefício des-
ses produtores significa tirar-lhes a mínima condição 
de sobrevivência. Este, sim, é um assunto que deve ser 
tratado nessa medida provisória, porque tem conexão 
com o tema. É uma matéria afim, como temos defendi-
do historicamente nesta Casa, não é um contrabando. 

Portanto, quero aqui rogar aos Líderes partidários 
e ao Senador Gim Argello para que possamos corri-
gir esse equívoco e permitir que todos os Municípios 
abrangidos pela Sudene possam ter este benefício 
para os plantadores de cana-de-açúcar que os Muni-
cípios do Nordeste, muito correta e justamente, estão 
tendo, Sr. Presidente.

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

Concedo a palavra ao Senador Blairo Maggi, em 
seguida, ao Senador Randolfe Rodrigues.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, quero cumprimentar o nosso Senador Gim 
Argello pela relatoria da PEC nº 615, na qual ele teve 
muita paciência, muita dedicação, muito trabalho. Fo-
ram inúmeras reuniões que o Senador Gim teve para 
poder chegar aonde chegamos, com um volume de 
matérias dentro dessa PEC nº 615. 

Sei que não é o que todos nós gostaríamos que 
fosse, sei que a grande maioria dos nossos colegas 
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Senadores e Senadoras defendem que as medidas 
provisórias cheguem aqui enxutas e que o tema seja 
específico. Mas, infelizmente, o processo aqui no Se-
nado, no Congresso Nacional, não acontece da forma 
como nós gostaríamos; ele acontece da forma como 
vem acontecendo. De repente, você se vê na situação 
de ter que trazer 20, 30 itens para dentro de uma me-
dida provisória e tantas coisas vão ficando para trás, 
não é, Senador Gim, que não se consegue resolver.

Para não ficar decorrendo sobre outros assuntos, 
já que certamente outros Parlamentares falarão, vou 
me deter sobre dois deles, que são de extrema im-
portância. Um, que diz respeito a uma questão social, 
que tem aqui os taxistas representantes nas nossas 
galerias, em que o Senador Gim Argello achou uma 
solução na qual eu nunca havia pensado, mas que 
tem uma correlação com a questão social muito gran-
de. No momento em que o detentor de uma licença 
dessas, o detentor de uma concessão pública, como 
é a questão dos taxistas, ou de outros serviços, que 
poderemos, no futuro, trazer para o mesmo pensamen-
to, ele morre, ele desaparece, desaparece também, 
naquele momento, a fonte de renda da família. Além 
de perder o ente querido perde a capacidade de gerar 
renda e fica com os compromissos assumidos já por 
muito tempo, como a prestação do carro, muitas vezes 
a prestação do próprio bem que foi comprado ou da 
concessão que foi comprada do Município, do Estado 
ou de quem de direito for.

Então, Senador Gim, essa sua atitude corrige 
não só neste momento a questão dos taxistas, mas 
cria uma nova possibilidade para muitas coisas no 
futuro, porque é claro, morreu, perdeu. Perdeu quem 
morreu, porque a família continua, os filhos estão aí e 
as pessoas, como já disse, perdem a capacidade de 
gerar renda e se desestruturam. Com toda certeza, é 
muito mais prejuízo para a sociedade não deixar que 
essa concessão continue até o final do seu vencimen-
to, porque a proposta não é a hereditariedade, não é 
passar de pai para filho, mas sim que seja cumprido o 
tempo integral daquela concessão do dia que a pessoa 
faleceu até o dia que vence. 

Quero cumprimentar V. Exª, Senador Gim, por 
essa iniciativa, sei que tem aquiescência do Planalto 
para levar adiante, sei que não será vetada e, portanto, 
todos nós poderemos comemorar nos nossos Estados, 
porque quem de nós não conhece um taxista, alguém 
de uma banca de revista, quem não conhece... E aliás 
temos não só taxistas mas temos táxi, que não ser-
ve para você, Senador Pedro. Enfim, temos aqui um 
sem-número de pessoas no Brasil inteiro que, a partir 
da aprovação hoje no Senado Federal, têm uma outra 
perspectiva para sua família.

Outro aspecto que quero destacar – esse diz 
respeito ao Estado de Mato Grosso, diz respeito às 
atividades agrícolas, principalmente da indústria de 
esmagamento de soja no Brasil e toda sua cadeia, 
porque há muito tempo viemos numa guerra e numa 
batalha surda entre produtores, esmagadores de soja, 
fabricantes de ração, consumidores através dos integra-
dos com aves, suínos bovinos, uma grande confusão 
que tínhamos nessa questão tributária.

O Senador Gim aceitou mediar esse assunto, fo-
ram 11 reuniões com segmentos da Abiove, da Anec, 
da Aprosoja, com produtores do Brasil inteiro, fabrican-
tes de margarinas, de biodiesel, todo mundo envolvido 
no mesmo sistema.

E o Governo, a partir do momento em que ele 
retirou o ICMS da cesta básica do óleo, da margarina 
e de seus derivados, deixou penduradas as indústrias 
e os produtores que não tinham mais o direito de rece-
ber o crédito presumido sobre o PIS/Cofins. Então, o 
que era para ser um benefício para as famílias e para 
a sociedade brasileira acabou sendo um peso, porque 
não havia mais a possibilidade da compensação do PIS 
e do Cofins e isso foi para o preço das mercadorias. 

O Senador Gim Argello entendeu esse processo, 
negociou com a Fazenda, lá com o Diogo, com o Mi-
nistro, e chegamos a um entendimento, o de podermos 
ter hoje a possibilidade de as empresas esmagadoras 
trazerem, dentro da cadeia do processo industrial, os 
créditos do PIS e Cofins e serem compensados com 
crédito presumido, mas, mais do que isso, Sr. Presiden-
te, a possibilidade de monetizar esses créditos. Por-
que as empresas esmagadoras brasileiras que vinham 
perdendo a competitividade no mercado internacional 
tinham um lucro fictício; você tem um lucro, você tem 
um crédito, mas você não consegue pegar esse dinhei-
ro nunca, é como ter uma propriedade na Lua, é como 
ter alguma coisa que você não consegue atingir. Essa 
medida provisória negociada ou esse assunto nego-
ciado dentro da medida provisória aqui relatada pelo 
Senador Gim Argello coloca a ordem nesse assunto, e 
mais, Senador Gim, coloca ordem no segmento inteiro. 
Neste momento não estamos discutindo só o crédito 
presumido do exportador, do industrial, mas sim de 
toda a cadeia, desde o produtor até o consumidor final. 

Então, quero aqui render minhas homenagens ao 
Senador Gim Argello. Acompanhei de perto, através 
da Abiove, das associações, porque era um assunto 
muito importante, tanto é que o Governo, através do 
Ministro Guido Mantega, do Diogo e de todos aqueles 
do Ministério que negociaram essa questão, tiveram o 
bom senso de chegar à conclusão de que não poderí-
amos mais seguir adiante com o modelo que tínhamos. 
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Então, Senador Gim, parabéns! Vence V. Exª por 
ter colocado essa questão dentro da medida provisória... 

(Soa a campainha.)

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT) – ... e vence o setor industrial brasileiro, que 
passa a ser mais forte e mais competitivo no mundo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Randolfe Rodrigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP. Para discutir. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, no ato de nossa posse aqui 
assumimos um compromisso de respeitar as leis e a 
Constituição. É por isso, em nome desse compromisso, 
que quero arguir o debate desta medida provisória. Ao 
debatermos aqui o procedimento legislativo, temos um 
rito a cumprir, um rito previsto na Constituição da Re-
pública: o de que nós nos comprometemos a cumpri-la 
no nosso juramento de posse aqui no Senado, cumprir 
a Constituição e também cumprir as leis. 

Para o cumprimento de leis existe um rito a ser 
cumprido. O rito está previsto também numa lei, a Lei 
Complementar nº 95. Essa lei, a Lei Complementar nº 
95, reza que, para a elaboração de leis, é necessário 
um procedimento definido como pertinência temática, 
ou seja, para a elaboração de leis é necessário que as 
leis, para serem elaboradas, tenham pertinência em 
relação aos temas que são arguidos e apresentados.

Sr. Presidente, essa medida provisória, originaria-
mente, veio do Executivo com 16 artigos, nós estamos 
a apreciá-la agora com 43 artigos. Aqui e acolá, nós 
levantamos talvez os bons temas que foram tratados 
aqui e trazidos, como por exemplo em relação aos 
taxistas, mas também há outros temas não tão bons, 
que foram trazidos para a medida provisória, que é 
necessário serem lembrados.

O art. 44 da medida provisória, por exemplo, diz 
o seguinte:

Os débitos para com a Fazenda Nacional re-
lativos à contribuição para o Programa de In-
tegração Social (PIS) e à Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), 
de que trata o Capítulo I, da Lei nº 9.718, [...] de-
vidos por instituições financeiras e companhias 
seguradoras [instituições financeiras! Bancos!], 
vencidos até 31 de dezembro de 2012, poderão 
ser pagos [...] da seguinte forma: Pagos à vista, 
com redução de 100% das multas de mora e 
de ofício, de 80% das multas isoladas.

Ora, qual produtor brasileiro que não queria uma 
dedução dessas? Qual trabalhador do dia a dia, que 

não tem um empréstimo em banco, que não queria 
uma facilidade dessa? Qual o trabalhador brasileiro que 
trabalha diuturnamente, que tira o suor do seu rosto, 
que não queria uma facilidade dessa de dedução das 
suas dívidas com a Fazenda Nacional?

Qual é o brasileiro que paga Imposto de Renda, 
que retém 27% de sua receita na fonte no Imposto de 
Renda, e não gostaria dessa mamata que os bancos 
e seguradoras de serviço estão tendo de desconto de 
multas de até 80%? De desconto de juros integrais 
de 100%?

E vai mais. O inciso II diz: “parcelado em até 60 
prestações, sendo 20% de entrada e o restante em 
parcelas mensais com redução de 80%”. Significa, Sr. 
Presidente, R$700 bilhões de prejuízo para o cofre do 
Estado brasileiro – R$700 bilhões de prejuízo – em 
nome dos bancos, das seguradoras.

Eu não quero acreditar que, mesmo aprovada a 
medida provisória, a Presidente da República não vá 
vetar um absurdo desses. É por essa razão que tem 
que ser dito isto, que também está na medida provisó-
ria: um favor desse tamanho a banco, à seguradora, ao 
sistema financeiro. Não sei em nome de que se coloca 
um jabuti desses, mas, como se diz, jabuti em cima da 
árvore, ou foi enchente, ou foi mão de gente. Colocar 
um jabuti desse tamanho nessa medida provisória não 
tem razoabilidade e justificativa.

Sr. Presidente, para concluir, cito outro ponto. 
Nesses 43 novos artigos inclusos também há a con-
tratação, Senador Pedro Taques, através do Banco do 
Brasil, através do regime diferenciado de contratação. 
Ora, o que é o regime de...

(Interrupção do som)

(Soa a campainha.)

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – ... flexibilizar licitações?

Sr. Presidente, para concluir. Ainda há pouco de-
batemos o assunto na reunião de Líderes, e faço a V. 
Exª o apelo que o Senador Aloysio fez nessa reunião. 
Há uma divergência sobre qual foi o prazo, de fato, de 
vinda dessa medida provisória. E há um acordo tácito.

V. Exª, por várias vezes, citou o prazo de sete dias 
para a vinda de medidas provisórias, e a última mais 
notadamente que V. Exª destacou foi em relação à MP 
dos Portos, salientando que essa era a última vez que 
uma medida provisória vinha no prazo de sete dias. 
Há uma divergência sobre o prazo dessa medida, mas 
precisamos superar as divergências em relação a isso.

Eu acho, Presidente, que, enquanto a Câma-
ra dos Deputados não toma a coragem necessária 
que esta Casa tomou e vota a proposta de emenda à 
Constituição, relatada pelo Senador Aécio Neves, que 
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disciplina o rito de medidas provisórias, é necessário 
que V. Exª tome uma iniciativa disciplinando o prazo 
em que medidas provisórias devem vir para esta Casa 
e disciplinando, por meio de resolução, que não seja 
menor, de fato, do que sete dias. Eu creio que essa 
é uma medida importante e necessária a ser tomada 
por V. Exª.

Digo isso a despeito da controvérsia e da dúvi-
da que haja em relação ao prazo dessa medida pro-
visória. E, para que não restem dúvidas, eu creio que 
a melhor medida seria uma resolução a ser tomada 
pela Mesa Diretora desta Casa. É uma sugestão que 
apresento a V. Exª.

Por fim, eu creio que é necessário destacar que 
essa medida traz – é óbvio – alguns aspectos a serem 
destacados e aplaudidos, mas traz também contraban-
dos como este que devem ser observados.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Antonio Carlos Rodrigues. Em seguida, vou conceder a 
palavra ao Senador Wellington Dias, à Senadora Lúcia 
Vânia, que está ali a pedir insistentemente, à Senadora 
Vanessa Grazziotin, ao Senador Paulo Paim.

Mais uma vez quero lembrar à Casa uma coisa 
que já tive oportunidade de defender aqui. Nós vamos 
ter hoje quatro votações importantes e muitas votações 
nominais. Nós vamos votar as duas medidas provisó-
rias – esta é a apenas a primeira – e duas propostas 
de emendas à Constituição.

Se nós não simplificarmos o debate, sem prejuízo 
do mérito, do conteúdo dele, nós não vamos chegar 
ao final como pretendemos.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem.

Nós havíamos feito um acordo de procedimentos 
que apenas encaminharíamos a matéria no momento 
oportuno e não faríamos a discussão.

V. Exª mudou o posicionamento, atendendo a 
solicitações? É isso?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – É isso.

Senador Antonio Carlos Rodrigues.
O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Blo-

co União e Força/PR – SP) – Eu só quero agradecer 
a visita dos Vereadores da cidade de Ribeirão Preto, 
Walter Gomes, Capela Novas e Evaldo Giló.

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

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/

PDT – MT) – Há outros Senadores na frente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Lúcia Vânia.

Senadora Lúcia Vânia, com a palavra, V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/

PDT – MT) – Mas eu estou inscrito, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Está.
Temos inscritos a Senadora Vanessa, o Sena-

dor Pedro Taques, o Senador Paulo Paim, o Senador 
Wellington Dias...

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – .... Senador Sérgio Souza e 
Senador Benedito.

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO. 
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, está em apreciação o Projeto 
de Lei de Conversão nº 21, de 2013, proveniente da 
Medida Provisória nº 615, de 2013, que, dentre outros 
assuntos – aliás, uma gama enorme de assuntos –, 
autoriza o pagamento de subvenção econômica aos 
produtores da safra 2011/2012 de cana-de-açúcar e 
etanol que especifica, e o financiamento da renovação 
e a implantação de canaviais com equalização da taxa 
de juros e dá outras providências.

O benefício concedido ao setor sucroalcooleiro 
é bem-vindo – principalmente para o meu Estado, o 
Estado de Goiás – no intuito de reduzir a volatilidade 
do preço do etanol e contribuir para a estabilidade da 
oferta do produto. Trata-se de uma subvenção ao agro-
negócio que beneficiará cerca de 18 mil produtores de 
cana-de-açúcar.

Mas eu não poderia, Sr. Presidente, deixar de 
evidenciar também aqui uma medida que foi adotada 
pelo Senador Gim Argello e que teve o apoio do Se-
nador Renan Calheiros, uma luta de muito tempo em 
favor dos taxistas brasileiros.

Quero, Sr. Presidente, cumprimentar V. Exª e o 
Senador Gim Argello pela sensibilidade e outros tantos 
Senadores que colaboraram para que pudéssemos, 
hoje, votar a possibilidade de transferir, por herança, o 
direito de exploração do serviço de táxi aos familiares 
do titular durante o período da concessão. É uma me-
dida bem-vinda, que dá segurança a muitas famílias 
para o caso não desejado de perda de um ente querido 
que tenha no serviço de táxi sua atividade profissional.

Por outro lado, quero também aqui evidenciar 
neste projeto a possibilidade de a Secretaria de Polí-
ticas para as Mulheres, da Presidência da República, 
contratar o Banco do Brasil para gerir os recursos da 
rede de proteção às mulheres vítimas da violência. 
Parece-me que esse gesto é extremamente meritório.
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A violência contra as mulheres é um dos maio-
res flagelos deste País, e medidas que venham ao 
encontro do problema, pelo menos para minimizá-lo, 
são bem-vindas.

Portanto, quero aqui encerrar minhas palavras 
dizendo do meu apoio à medida provisória, princi-
palmente a esses três temas fundamentais; primeiro, 
para o desenvolvimento do nosso País, a resolução 
do problema do etanol; segundo, o gesto social em 
relação aos taxistas; e, por fim, essa medida que vem 
beneficiar o combate à violência contra as mulheres.

Portanto, sou favorável a medida provisória e 
cumprimento, com muita ênfase, o Relator dessa ma-
téria, Senador Gim Argello, que pôde, com sua sensi-
bilidade, sua dedicação, fazer um excelente trabalho 
em favor deste País.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Benedito de Lira.

Com a palavra V. Exª para discutir a matéria.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP 

– AL. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, gostaria 
de cumprimentar o Senador Gim Argello pelo esforço 
que fez para conciliar esta medida provisória, que, re-
almente, traz em seu bojo as mais diversas matérias.

Vou me ater apenas, Sr. Presidente, a três tópi-
cos da medida provisória.

A Região Nordeste é uma região diferenciada das 
outras regiões do País. É uma região onde as dificulda-
des são enormes. Ao longo da história das duas Casas 
do Congresso Nacional, sempre temos trabalhado no 
sentido de encontrar soluções que minimizassem as 
dificuldades maiores do Nordeste brasileiro.

Ultimamente, o Nordeste foi acometido da pior 
seca já registrada nos últimos 50 anos, e houve dizi-
mação não só dos produtos agrícolas, mas também 
dos rebanhos. Há um segmento produtivo no Nordes-
te que em outras épocas tinha subsídio para fazer o 
contraponto entre quem produz cana no Nordeste e 
quem produz cana no Sul e no Sudeste. Realmente, 
esse subsídio deixou de acontecer ao longo de alguns 
anos e gerou uma dificuldade enorme para o setor 
produtivo do açúcar e do álcool.

O meu Estado de Alagoas tinha um dos maiores 
parques industriais açucareiros do Brasil. Alagoas e 
Pernambuco lideravam na Região Nordeste e brigavam 
com São Paulo. O tempo conseguiu, gradativamente, 
ir desmotivando, ou desmobilizando, essas indústrias. 
Das cerca de 40 usinas em Alagoas, Pimentel, hoje 
nós estamos resumidos a aproximadamente 26 usinas, 
pelas dificuldades que nos foram impostas, pelas difi-

culdades de produção, pelas dificuldades decorrentes 
do clima e por não ter o governo uma política agrícola 
direcionada para esse setor.

Recentemente, a Presidenta Dilma... E esta me-
dida provisória traz um subsídio para tentar minimizar 
essas dificuldades. Acredito que logo mais estaremos 
aprovando que cada fornecedor de cana receberá até 
R$12,00 por tonelada ao longo do tempo. Já deveria 
ter acontecido isso, mas infelizmente parou no tempo.

Quanto à indústria que produz o álcool, o etanol. 
O Presidente Lula saiu como um caixeiro viajante pelo 
mundo inteiro vendendo o etanol, e como nós temos 
aqui uma forma de fazer álcool muito mais barata do 
que as observadas em outros países, nós imagina-
mos, Senador Presidente, que nós nos tornaríamos 
exportadores, em grande quantidade, de álcool para o 
mundo. Não seríamos como a Opep em relação ao pe-
tróleo, mas era esse tipo de energia que nós teríamos 
que produzir. Infelizmente, as coisas não aconteceram 
como estava previsto: houve um declínio considerável 
na produção e nós importamos o álcool, o etanol.

Isso não é compatível com a extensão territorial 
que nós temos neste País, mesmo com todas as difi-
culdades que enfrentamos. Nós temos regiões que têm 
capacidade de produzir, e bem. É o caso, por exemplo, 
do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul.

Infelizmente, esse setor não recebeu os incentivos 
necessários. O Governo ou o Ministério da Agricultura 
poderia fazer uma política agrícola para desenvolver 
essa atividade, que gera tanto emprego para o homem 
do campo quanto a indústria automobilística sediada 
em São Paulo, Senador Pimentel, que atende ao em-
prego urbano. Se todas as usinas fecharem, nós va-
mos ter problemas sérios nas cidades, porque, com o 
pessoal do campo, haverá o êxodo rural.

Então, nesta oportunidade, eu queria cumprimen-
tar a Presidenta Dilma por ter aumentado o valor da 
tonelada de cana de R$5,00 para R$12,00 e cumpri-
mentar o Senador Gim Argello pela sua paciência por 
ter conseguido conciliar esses interesses.

Quanto aos taxistas, esta foi uma ação extraor-
dinária para dar sustentabilidade e segurança à fa-
mília do taxista. Eu queria cumprimentar a todos os 
Senadores que, direta ou indiretamente, participaram 
desse processo.

Por último, Sr. Presidente, quando aconteceu a 
seca brava no Nordeste, ela não atingiu apenas o Se-
miárido, ela atingiu praticamente todas as regiões de 
cada Estado do Nordeste brasileiro. Alguns Municípios 
não decretaram emergência – como o Estado não de-
cretou, o Município também não decretou. Por conta 
disso, lá no nosso querido e pequeno Estado de Ala-
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goas, mais de 40 Municípios estão fora dos benefícios 
recebidos por aqueles que são atingidos pela seca.

É interessante, Presidente, que nós possamos 
fazer uma ação para viabilizar esses Municípios que 
estão fora dos benefícios desta medida provisória, 
para que eles possam ser incluídos amanhã, a fim de 
que não tenhamos no mesmo Estado duas situações: 
um tem e outro não tem. As mesmas consequências 
aconteceram para esses Municípios que estão fora 
do Semiárido, mas que estão dentro do perímetro da 
Sudene. Então, a seca foi abrangente.

Por essa razão, eu queria fazer este registro e 
convocar todos nós do Estado de Alagoas para que 
possamos fazer uma ação junto à Presidenta da Re-
pública para, numa outra medida provisória, podermos 
incluir esses Municípios, não só de Alagoas, mas de ou-
tros Estados que também convivem com a seca, como 
o norte de Minas Gerais, como o Estado de Espírito 
Santo, mas especialmente os Estados do Nordeste.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Go-

verno/PT – PI. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, serei breve. Aliás, quero sugerir que 
possamos ter a contagem do tempo regimental para 
ver se conseguimos concluir a votação.

Mas eu não poderia deixar aqui também de pa-
rabenizar todos os que participaram desse processo 
de negociação. Aqui, vários Parlamentares estivemos 
envolvidos para poder construir alternativas para vá-
rios pontos. Por isso que o projeto tem vários assun-
tos, vários temas.

Eu queria aqui, Sr. Presidente, destacar a impor-
tância do entendimento que tivemos em relação a essa 
área do etanol, na Região Nordeste, com R$12,00, por 
tonelada, limitada a 10 mil – foi o acordo que fizemos 
e hoje é cumprido –, assim como o valor de R$20,00, 
por litro de etanol. Isso atende a muitos produtores, 
tenho certeza, no Estado de Alagoas e lá no meu que-
rido Estado do Piauí, com o Grupo Olho d’Água, que 
também tem vários pequenos e médios produtores 
que atuam nessa área.

Destaco aqui o entendimento para viabilizar-
mos uma solução e, também, o trabalho do Relator, 
Senador Gim Argello, que, junto comigo e com outros 
Senadores, trabalhamos para essa situação da luta 
dos taxistas, que nos permitiu aqui esse atendimento.

Aqui mesmo, em sessão de que participou a Pre-
sidenta Dilma, V. Exª anunciou a necessidade de termos 
a lei que protege a mulher vítima de violência. E temos 

a condição, nesta lei, de uma solução. Enfim, eu cito 
alguns dos temas principais, importantes, destacados.

Por isso, recomendamos a aprovação do projeto.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora 
Vanessa Grazziotin.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM. Para discutir. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores, companheiros e companheiras. Sr. Presidente, 
já se vão inúmeros pronunciamentos que avaliam o 
conteúdo da medida provisória.

Sem dúvida nenhuma, é uma medida provisória 
extremamente meritória. Como falou aqui o Senador 
Randolfe, uma medida provisória que chegou com 16 
artigos e está sendo votada, neste momento, com 43 
artigos. Ou seja, voltamos, mais uma vez, àquele ve-
lho e antigo debate dos contrabandos que as medidas 
provisórias aceitam; contrabandos que são inseridos 
na Câmara dos Deputados e depois complementados 
aqui no Senado Federal.

Mais uma vez, mais uma vez, Sr. Presidente, pela 
falta de votação da regulamentação do rito de votação 
das medidas provisórias, nós, Senadores e Senadoras, 
somos obrigados a votar a medida provisória como 
está. Porque qualquer mudança, qualquer emenda – 
e gostaria enormemente de ter o direito de apresentar 
emendas – fará com que a medida provisória retorne à 
Câmara dos Deputados, perdendo a validade.

É lamentável, Sr. Presidente. Acho que mais uma 
vez apelamos à Câmara dos Deputados para que vote 
uma matéria que aqui já foi votada, que estabelece um 
rito, um prazo para a apreciação na Câmara dos Depu-
tados e um prazo para o Senado. O prazo da Câmara 
é muito maior que o prazo do Senado.

Sr. Presidente, de tudo o que foi incluído através 
de emendas, eu destacaria uma, por ser meritória e 
por ser um pleito de todos nós. É um projeto de V. Exª 
que garante a transmissão da concessão dos taxistas 
para os familiares. Nós votamos algumas vezes esse 
projeto de lei, nós o votamos algumas vezes, mas a 
Presidenta vetou esse projeto de lei. E tenho certeza 
de que – e V. Exª melhor do que todos nós sabe – pelo 
não domínio da matéria vetou, mas há o compromisso 
dela com a aprovação e com o não veto, diante de V. 
Exª e diante dos taxistas do Brasil inteiro. Então há de 
se separar esse fato.

Mas há outras questões, Sr. Presidente, em que 
não houve um debate mais profundo e tampouco a 
possibilidade de emendamento por parte das Srªs e 
dos Srs. Senadores. É difícil. Não é a primeira vez, 
Senador Casildo. Várias vezes eu tenho subido a esta 
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tribuna para expressar minha opinião. Mas, no final, 
vou votar a favor, porque sou a favor dos taxistas; por-
que sou a favor do que se determina aqui em relação 
à subvenção para a safra de cana-de-açúcar e etanol 
dos anos de 2011 e 2012. Se não votarmos a favor 
agora, a medida cai, e perdem todos esses segmentos 
importantes para a economia do Brasil.

Dentre todas as emendas colocadas – e aqui foi 
dito que existem muitas coisas que são complicadas 
de se compreender –, particularmente, gostaria de me 
manifestar sobre uma matéria: o art. 20.

O art. 20, Presidente Renan Calheiros, trata de 
farmácias e drogarias. Sou uma profissional da farmá-
cia, sou farmacêutica. A lei que determina não apenas 
a regulamentação da profissão, mas a regulamenta-
ção da atividade de produção de medicamentos ou 
manipulação de medicamentos, que são duas coi-
sas distintas, complementarmente diferentes, traz um 
conjunto de normas, de regras, que não estão sendo 
todas observadas a partir da emenda que foi acatada 
pelo Sr. Relator.

Diz o seguinte o §2º:

É permitida a centralização total da manipula-
ção em apenas um dos estabelecimentos de 
uma mesma empresa, inclusive a captação de 
receitas contendo prescrições magistrais e ofi-
cinais entre farmácias e drogarias, desde que 
em filiais pertencentes a uma mesma empresa.

Vejam, farmácia não pode comercializar produ-
tos magistrais, produtos manipulados. E nem tem au-
torização para isso; nem para manipular e nem para 
comercializar produtos manipulados.

Qual a diferença de um medicamento que sai 
de uma indústria para um medicamento manipulado 
em uma farmácia, magistral ou oficinal? A diferença 
é que o medicamento manipulado é individual, é diri-
gido exclusivamente a um paciente, e a manipulação 
fica exatamente ali onde o medicamento é dispensado.

O que se propõe com essa emenda é criar in-
dústrias com critérios muito mais frouxos do que têm 
as indústrias de medicamentos no País hoje. Isso co-
loca em risco a produção de medicamentos no Brasil.

Então, Sr. Presidente, eu lamento muito. Não po-
deria deixar de subir a esta tribuna. Como profissional 
da saúde, como farmacêutica, não poderia deixar de 
registrar essa questão, porque depois fica difícil jus-
tificar: “Mas a senhora votou a favor da medida pro-
visória.” Eu voto a favor da medida provisória. Agora, 
discordo de alguns itens e, em particular, deste item, 
que é danoso para a saúde pública, que é danoso para 
o segmento de produção. Muito danoso.

Mas eu não tenho dúvida: essa matéria, como 
tantas outras, mais adiante pode ter correção. O pró-
prio Relator da matéria – eu conversei com o Relator 
da matéria, Senador Gim – disse que corrigirá. Vamos 
corrigir numa próxima emenda. Essa matéria tem que 
ser corrigida, Senador; para o bem da saúde pública. 
E olha que eu tenho muitos amigos que são proprie-
tários – alguns de farmácias, outros de drogarias. Mas 
eles, antes de tudo, são profissionais e têm o senso 
da responsabilidade que essa medida não alcança em 
momento nenhum.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/

PMDB – SC) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Antes de conceder a palavra a 
V. Exª, eu prorrogo a sessão, de ofício, para que nós 
possamos concluir a nossa Ordem do Dia.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/

PMDB – SC. Para discutir. Sem revisão do orador.) – 
Serei breve, Sr. Presidente. Não há dúvida de que essa 
matéria, essa MP, tem algumas questões fundamentais 
que devemos apoiar. É o caso do etanol, das regiões 
prejudicadas do Semiárido, é a questão dos taxistas. 
São alguns pontos extraordinários.

Agora, há algumas coisas. Escutei o Senador 
Randolfe Rodrigues falar sobre a securitização de va-
lores extraordinários que os bancos e as seguradoras 
acabaram perdendo na Justiça, porque não queriam 
recolher a Cofins, ou achavam que não deviam a Co-
fins, e a Justiça acabou culminando em que tinham que 
recolher em torno de R$70 bilhões, mais ou menos. E, 
aí, fizeram a composição de dar uma entrada de 20%, 
e o saldo ficaria em 59 meses, 60 meses, 5 anos, para 
pagar o principal, mas sem atualizar.

Eu fico pensando, cá comigo, se fosse um contri-
buinte comum que achasse que não devesse a notifica-
ção e fosse questionar em juízo. Se perdesse, duvido 
que o Fisco federal ou estadual, com um contribuinte 
comum, ia perdoar, dizer: “Olha, paga só o principal e 
deixa a multa, deixa os juros, deixa mais isso, deixa 
mais aquilo, nós vamos deixar de fora.” Isso seria muito 
difícil. Então, eu fico a pensar que é alguma coisa que, 
para entrar na cabeça dos contribuintes, no geral, no 
Brasil, não é fácil. Isso é uma questão de contribuintes 
privilegiados na sociedade. Isso não é fácil.

Justifica-se, mais ainda, para culminar, que a pro-
posta que eu tenho tramitando no Senado, quando fui 
relator da Defesa Civil, de as companhias de seguros 
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contribuírem com 1% do prêmio para a Defesa Civil 
no Brasil. Eu acho que vale a pena insistirmos nisso. 
Vejo, e cada vez me convenço mais, que se justificaria. 
Por isso, eu não poderia deixar de expor aqui o meu 
ponto de vista em relação a uma matéria como essa, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Sena-
dor Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, vou usar um minuto para ajudar, porque os 
taxistas querem a votação.

Quero fazer uma homenagem simbólica a V. Exª 
e ao Gim Argello, os dois principais que trabalharam 
matéria vetada duas vezes. Com certeza, não será 
uma terceira, pelo entendimento feito. Mas faço uma 
homenagem aos taxistas do Rio Grande do Sul, que 
se cotizaram para ajudar a delegação que está aqui, 
principalmente a de Minas, para que aqui estivesse.

Então, parabéns, taxistas! Parabéns a V. Exª!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos ao Senador Pau-
lo Paim.

Concedo a palavra ao Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/

PDT – MT. Para discutir. Sem revisão do orador.)– Sr. 
Presidente, existe um peemedebista, Presidente do 
PMDB licenciado, chamado Michel Temer, Vice-Presi-
dente da República. Ele tem um livro, Elementos do Di-
reito Constitucional. Nesse livro, ele trata das chamadas 
caudas legais, rabos da lei, ou contrabando legislativo.

Eu vou seguir o Presidente do PMDB, o Profes-
sor de Direito Constitucional Michel Temer, e dizer que 
esta Medida Provisória, com todo o respeito, é uma 
medida provisória inconstitucional. É a chamada in-
constitucionalidade desvairada, inconstitucionalidade 
chapada, porque existem muitos temas que não es-
tavam no momento da edição. Eu quero expressar ao 
Senador Gim Argello o meu respeito. A questão dos 
taxistas merece, sim, aprovação. Eu entendo que é 
meritório. Agora, nós não podemos nos valer de uma 
ética consequencial. Os fins não justificam os meios. 
Por isso existe o processo legislativo, o devido proces-
so legislativo constitucional. Não é possível medidas 
provisórias dessa ordem.

Sr. Presidente, olha que coincidência. Hoje, 11 
de setembro, é a data da promulgação da emenda que 
alterou o art. 62 da Constituição para alterar o rito das 
medidas provisórias. No aniversário da promulgação, 
nós estamos aqui cometendo uma inconstitucionalida-
de. Com todo o respeito aqui, nós estamos padecendo 

da cumplicidade legislativa. Nós estamos concordando 
com o enfraquecimento do Poder Legislativo.

Aqui eu tenho um estudo – e já vou encerrar, Sr. 
Presidente, porque nós temos outros temas a serem 
votados: “Processo Legislativo Heterodoxo: a multipli-
cação de temas em Medidas Provisórias”, uma tese 
recente, aqui da UnB, de um pesquisador chamado 
Carlos Cabral. Ele diz o seguinte: 

Das 468 medidas provisórias apresentadas e 
transformadas em normas jurídicas entre 11 
de setembro de 2001 e 31 de dezembro de 
2011, 112 (24%) já foram editadas com mais 
de um tema ao final da tramitação; 143 des-
tas proposições (31%) foram aprovadas pelo 
Congresso com duas ou mais matérias. 

Isso é um absurdo! Eu quero dizer que muitos 
dos temas, Senador Gim, são temas relevantes, sim, 
mas não são urgentes. 

Portanto, eu fico com o Presidente do PMDB, o 
Professor de Direito Constitucional Michel Temer, que 
fala das chamadas caudas legais ou contrabandos 
legislativos. Para o cidadão bem simples saber, lá do 
Estado de Mato Grosso, aqui nós temos rabo da lei, 
parece um cometa, foi juntando a esta lei – a medida 
provisória, que é uma espécie de lei –, juntando a ela 
vários temas absolutamente inconstitucionais.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira, Se-
nador Sérgio Souza e Senador Eduardo Amorim.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Senador Inácio Arruda, por obséquio.

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

Eu queria só lembrar aos Srs. Senadores que nós 
hoje temos uma votação importante, que é, sobretudo, 
uma resposta do Senado ao que aconteceu no Parla-
mento, não exatamente nesta Casa, nos últimos dias, 
a PEC 18, subscrita pelo Senador Jarbas Vasconcelos.

Nós estamos votando a primeira medida provisó-
ria, vamos ter uma segunda, e, depois, nós vamos ter 
a votação dessa PEC. Se nós mantivermos a média 
de discussão, certamente, nós vamos ter muita dificul-
dade para votar essa matéria hoje.

Portanto, eu faço, mais uma vez, um apelo. Nós 
tínhamos combinado um procedimento.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Nós fizemos um acordo de Liderança, Presidente, 
para que essas duas medidas...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Já não foi cumprido o acordo.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Sim, mas V. Exª estava lá, Senador.
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Sabe como acaba? Nem a medida do Jarbas é 
votada, nem a medida da música também. Nós esta-
mos caminhando exatamente para isso. Esta matéria 
está mais do que debatida, mais do que acordada. Não 
existe necessidade de nós protelarmos até meia-noite.

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

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Presidente, eu estou inscrito e gostaria muito 
de falar, inclusive porque V. Exª, o Senador Gim, tan-
tos outros e eu trabalhamos muito nessa questão dos 
taxistas. Até que enfim resolvemos essa questão na 
MP 615. Mas eu abro mão da minha inscrição por duas 
coisas: nós precisamos votar a PEC do Senador Jarbas 
e a chamada PEC da Música, ainda hoje. Foi este o 
compromisso. Então, eu abro mão da minha inscrição. 
Na hora do encaminhamento, vou apenas encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Sérgio Souza, com a 
palavra V. Exª.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB – 
PR. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, eu queria, inicialmente, 
elogiar o trabalho do Senador Gim Argello nesta Me-
dida Provisória nº 615.

Não é fácil ser Relator de medida provisória. Re-
cebe centenas de emendas, emendas diversas, de 
assuntos totalmente diferentes, que já estiveram em 
outras medidas provisórias. Medidas que caíram, me-
didas que foram vetadas, como é o caso dos taxistas, 
como é o caso de tantos assuntos.

Agora, não foi o Senador Gim Argello que ino-
vou, colocando outros assuntos que não conseguem 
ter o seu trâmite no Congresso Nacional da forma 
como deveria ser. O Senador Gim Argello conversou 
com os membros da Comissão Mista, conversou com 
o Governo, conversou com os Senadores e construiu 
um relatório. Inclusive, Senador Gim, eu gostaria de 
agradecer a V. Exª por ter colocado o Paraná, que so-
freu, e muito, nos últimos anos por conta da seca que 
atingiu diretamente o setor sucroalcooleiro. Houve as 
geadas, que mataram canaviais inteiros no Paraná. O 
Paraná já fechou mais de 13 indústrias do setor sucro-
alcooleiro e vai fechar mais umas 15 até o final do ano 
de 2014, ou seja, está perdendo espaço para outras 
culturas e está deixando de gerar milhares e milhares 
de empregos. 

Esse era um compromisso que nós tínhamos e 
que V. Exª, Senador Gim Argello, assumiu conosco, 
cumpriu e deixou na Medida Provisória, que foi reti-
rado na Câmara. Igualmente aconteceu com a Sude-
ne, Senador Ferraço, região que também foi atingida 
pela seca. 

Eu gostaria de ouvir do Líder do Governo o mes-
mo compromisso assumido com o Senador Ferraço, 
tratarmos esse tema numa outra medida provisória, 
incluindo novamente o Paraná, que teve essas perdas 
todas, o setor sucroalcooleiro. Essa era uma medida do 
setor sucroalcooleiro, não era nenhum penduricalho, 
não era nenhuma medida diversa daquela tratada na 
Medida Provisória. Era uma emenda analisada pelos 
membros da Comissão Mista e acatada na Comissão, 
retirada estranhamente na Câmara dos Deputados. 

E, para que não volte esta Medida Provisória e 
prejudique outros setores, nós reconhecemos a impor-
tância de não fazermos aqui um destaque para atra-
palhar a tramitação desta Medida Provisória, vamos 
colocá-lo em outras que virão na sequência. 

Era essa a minha colocação, Sr. Presidente. Aten-
dendo ao compromisso de agilizarmos a tramitação 
dos processos hoje, encerro aqui a minha explanação. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Eduardo Amorim. 

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/
PSC – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, quero aqui parabenizar o Relator, o Líder 
do nosso Bloco União e Força, pela relatoria, que, de 
forma exaustiva, conversou com todos os Parlamen-
tares da Comissão Mista. Talvez, por esse motivo, Sr. 
Presidente, o tempo agora seja tão exíguo, porque o 
Senador Gim Argello permitiu esse diálogo, essa con-
versa e o debate, com certeza, naquela Comissão.

Justiça está sendo feita para todas as famílias 
de taxistas neste País, neste momento, através da 
sua relatoria e, aqui, com certeza, com a chancela do 
Congresso Nacional. 

Parabéns ao Relator, ao Líder Gim Argello. 
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/

PCdoB – CE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Sena-
dor Inácio Arruda. 

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, eu vou falar para desistir de falar.

Primeiro, nós estamos apresentando uma emen-
da à Constituição pela qual a todas as medidas pro-
visórias, quando forem editadas, todas as matérias 
correlatas que estejam tramitando, no Senado e na 
Câmara, automaticamente ficam apensadas, para se 
poder já resolver parte desse problema.

Porque os Senadores e Deputados ficam aqui 
legislando, às vezes vem uma medida provisória, atro-
pela o Senador, atropela o Deputado, atropela as ini-
ciativas. E você ainda vai ser impedido agora de fazer 
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as emendas, com esse discurso aqui de que você não 
pode, de que é matéria que não é do mesmo teor, etc.? 
Não. Automaticamente, tudo o que estiver aqui já fica 
atrelado à medida provisória, porque se evita até que 
o Presidente tenha dissabores em relação ao que vai 
ser juntado à medida provisória.

Segundo, reforçar a batalha que foi desenvolvida 
aqui. Eu acho que a área de biocombustíveis, no Bra-
sil, tem discutido a questão do etanol. A questão dos 
produtores de cana do Nordeste é muito importante 
para o setor produtivo da nossa região. Portanto, nós 
não podemos deixar de fazer esse destaque.

E, por último, uma batalha travada aqui pelos ta-
xistas no Brasil inteiro. Não é uma questão lá do Es-
tado do Ceará, nem é do Rio de Janeiro. Eu defendo, 
evidentemente, o meu Estado, o povo do meu Esta-
do. Mas não é uma questão só do Ceará, não é uma 
questão só de Fortaleza. É uma questão de Manaus, 
é aqui do Distrito Federal, é lá do Estado do Senador 
Valadares, é da Bahia, é lá do Pará, é do Amazonas, 
é de São Paulo, é do Rio de Janeiro. Então é um bem 
de produção, na verdade, de uma economia que se 
desenvolve no Brasil a partir da atividade desses pro-
fissionais.

Acho que houve um trabalho incansável do Se-
nador Renan Calheiros, do Líder do Governo e, pos-
so dizer aqui, das duas Casas, porque é uma matéria 
votada nas duas Casas, Senador Eduardo Braga, no 
Senado e na Câmara, mas também a ação do Relator, 
que soube encontrar com o Governo a saída e a al-
ternativa correta para não ferir a municipalidade. Acho 
que foi engenhosa a saída encontrada. 

Por isso estão de parabéns o Sr. Relator, o Pre-
sidente e o Líder do Governo, que trabalharam para 
garantir que essa matéria não fosse mais vetada. En-
tão, Sr. Presidente, parabéns e muito obrigado.

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

Votação dos pressupostos constitucionais.
Encerrada a discussão.
Já votamos os pressupostos constitucionais.
Encerrada a discussão.
Há um destaque sobre a mesa, do Senador Aé-

cio Neves, destaque para votação em separado nº 9. 

Nós consideramos...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-

noria/PSDB – SP) – Pela ordem. V. Exª vai submeter 
à votação, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – É que ele não se encontra em 
plenário e o mérito do pedido de destaque é o mesmo 
que foi levantado há pouco, aqui, pelo Senador Ricar-
do Ferraço, que, inclusive, retirou o requerimento de 
destaque, em função de um compromisso de que essa 
matéria seria levada para o Governo Federal, que é 
estender os benefícios da Medida Provisória para a 
região da Sudene.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Sr. Presidente, eu confio nas ges-
tões que o Líder do Governo se comprometeu a fazer, 
porque, realmente, é algo absolutamente justo, correto 
e tem a mais íntima conexão com a essência dessa 
Medida Provisória, com a disposição mais meritória 
dessa Medida Provisória, que é exatamente aquela 
que beneficia os produtores de etanol e de cana do 
Nordeste.

O Nordeste é parte da Sudene. Então, é mais do 
que normal que toda essa área seja beneficiada por 
essa providência.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Sena-
dor Aloysio.

Votação do projeto de lei de conversão, que tem 
preferência regimental, nos termos do texto aprovado 
e encaminhado pela Câmara dos Deputados.

As Senadoras e os Senadores que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o projeto de lei de conversão, nos ter-
mos do texto aprovado e encaminhado pela Câmara. 

Ficam prejudicadas as medidas provisórias e as 
emendas a ela apresentadas, com voto contrário do 
Senador Aloysio Nunes Ferreira.

Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Dire-
tora, oferecendo a redação final da matéria, que será 
publicado na forma regimental.

É lido o seguinte: 
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Discussão da redação final. 
(Pausa.)

Não havendo quem queira discutir redação final, 
declaramos encerrada a discussão da redação final.

Passamos à votação da redação final.
Os Senadores e as Senadoras que aprovam a re-

dação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) –Item 2 da pauta.

MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 616, DE 2013

Discussão, em turno único, da Medida Provi-
sória nº 616, de 2013, que abre crédito extra-
ordinário em favor de Operações Oficiais de 
Crédito no valor de dois bilhões, novecentos 
e trinta e dois milhões, cento e vinte e cinco 
mil, trezentos e quarenta e seis reais, para os 
fins que especifica.
O parecer sob nº 28, de 2013, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relator: Senador Casildo Maldaner, 
(PMDB/SC); que teve como Relator Revisor 
a Deputada Nilda Gondim (PMDB/PB), é fa-
vorável à Medida Provisória, nos termos do 
Projeto de Lei de Conversão nº 19, de 2013, 
que oferece; e pela inadmissão das emendas 
oferecidas perante a Comissão Mista composta 
para apreciar a Medida Provisória.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta alguns esclarecimentos. 

Foram apresentadas à Medida Provisória seis 
emendas. A Medida Provisória foi aprovada na Câmara 
dos Deputados no dia 28 de agosto, restando prejudi-
cado o Projeto de Lei de Conversão. 

O prazo de vigência, de 60 dias, foi prorrogado 
por igual período pelo Presidente da Mesa do Con-
gresso Nacional. 

A Medida Provisória nº 616 foi lida no Senado 
no dia 30 de agosto.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria.

Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner, 
relator da matéria.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Como Relator. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, caros Colegas, quero apenas destacar a 
importância desta Medida Provisória. Ela praticamente 
destaca destina 2 bilhões, 900 e poucos milhões de 
reais ao Fies, quer dizer, para financiar os estudantes 
carentes, de universidades particulares, a se forma-
rem na vida ou mesmo para espichar o pagamento 
ou acertar coisas passadas. Em resumo, é para ir ao 
encontro dos estudantes que muito precisam. Acho 
que chega em bom momento para ajudar. Essa é a 
grande medida, a grande finalidade, Sr. Presidente, 
desta Medida Provisória de nº 616. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, para ser 
breve e ajudar na decisão das matérias que estão em 
pauta hoje. Esse é o raciocínio.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Em votação os pressupostos 
constitucionais de urgência, relevância e adequação 
financeira e orçamentária da Medida Provisória.

As Senadoras e os Senadores que os aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovados.
Discussão da medida provisória e do projeto de 

lei de conversão. 
Não havendo quem queira discutir a Medida Pro-

visória, declaramos encerrada a discussão. (Pausa.)
Votação da medida provisória, sem prejuízo das 

emendas.
As Senadoras e os Senadores que a aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Votação, em globo, das Emendas nºs 1 a 6, com 

parecer pela inadmissão da Comissão Mista de Pla-
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

As Senadoras e os Senadores que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação. Fica prejudicado o 

Projeto de Lei de Conversão nº 19, de 2013. 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Item 3 da pauta.

Item 8:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 Nº 18, DE 2013 

(Calendário Especial –  
Requerimento nº 953, de 2013)

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 18, de 2013, tendo 
como primeiro signatário o Senador Jarbas 
Vasconcelos, que altera o art. 55 da Consti-
tuição Federal para tornar automática a perda 
do mandato de parlamentar nas hipóteses de 
improbidade administrativa ou de condenação 
por crime contra a Administração Pública.
O Parecer nº 920, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que teve 
como Relator o Senador Eduardo Braga, é 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
deliberativa ordinária do dia 10 de setembro.

Passa-se à votação.
De acordo com o disposto no art. 60, § 2º, da 

Constituição, combinado com o art. 288, inciso II, do 
Regimento Interno, a matéria depende, para sua apro-
vação, do voto favorável de três quintos da composição 
da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo 
eletrônico. 

Votação da Emenda nº 1, substitutivo que tem 
preferência regimental. 

Concedo a palavra, em primeiro lugar, ao Sena-
dor Eduardo Braga, que foi o Relator da proposta de 
emenda à Constituição na Comissão de Constituição e 
Justiça. Em seguida, darei a palavra ao Senador Jarbas 
Vasconcelos, que é o primeiro subscritor da proposta 
de emenda à Constituição.

Com a palavra, o Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – 

AM. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Presidente 
Renan Calheiros, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, em 
primeiro lugar, quero estabelecer aqui, mais uma vez, 
o reconhecimento ao trabalho feito não apenas pelo 
Senador Jarbas Vasconcelos, autor desta proposta de 
emenda à Constituição, mas também pelos Senadores 
e Senadoras da Comissão de Constituição e Justiça, 
destacadamente, o Senador Aloysio Nunes Ferreira, 
Senador Pedro Taques, Senador Antonio Carlos Ro-
drigues, Senador Rodrigo Rollemberg, Senador Ran-
dolfe Rodrigues, que nos ajudaram neste debate e na 
construção do aprimoramento da PEC 18, através da 
apresentação desse substitutivo.

Esse substitutivo, Sr. Presidente, buscou primeiro 
pacificar toda a legislação que trata a matéria; segun-
do, deixar claro que a perda automática de mandato 
significava para a Mesa do Senado e para a Mesa da 
Câmara a obrigatoriedade de cumprir a decisão judicial 
quando a pena, de acordo com o art. 92 do Código Pe-
nal, fosse superior a quatro anos, assim assegurando 
que não se repetiria mais isso em nenhum momento 
no Congresso Nacional, muito menos nas assembleias 
legislativas e nas câmara municipais, que a partir daí 
terão o parâmetro da Constituição da República com 
relação à perda de mandato por decisão transitada 
em julgada.

Portanto, creio que este é um marco histórico no 
Senado da República, um marco histórico no Congres-
so Nacional. E, como dissemos aqui no encerramento 
do debate, da discussão no primeiro período do nosso 
ano legislativo, deste período legislativo, exatamente 
estamos votando, já em setembro, esse substitutivo 
que garante transparência, garante comprometimen-
to com o voto aberto para a cassação de mandatos, 
porque nesse substitutivo também se estabelece voto 
aberto para os casos em que os plenários do Senado 
e da Câmara tiverem que se manifestar pela cassação 
dos mandatos.

Portanto, quero, mais uma vez aqui, reconhecer 
o esforço dos Srs. Senadores, das Srªs Senadoras e 
dizer da importância da aprovação desta PEC para a 
sociedade brasileira, para a democracia brasileira e 
para o Congresso Nacional, Sr. Presidente, mais uma 
vez destacando o mérito da iniciativa do Senador Jar-
bas Vasconcelos na apresentação desta Proposta de 
Emenda Constitucional.

Por isso, peço aos Srs. Senadores e às Srªs Se-
nadoras do Plenário do Senado a aprovação do subs-
titutivo, para que possamos dar mais um exemplo do 
comprometimento com a transparência, com a ética e 
a não conivência na impunidade daqueles que tiverem 
condenação transitada em julgado com pena superior 
a quatro anos, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Jarbas Vasconcelos.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Inscreva-me para falar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – V. Exª já está inscrito, Senador 
Mário Couto.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maio-
ria/PMDB – PE. Para encaminhar. Com revisão do 
orador.) – Sr. Presidente Renan Calheiros, Srªs e Srs. 
Senadores, a PEC 18/2013, depois de uma tramitação 
um tanto tumultuada, deixa de ser de minha autoria, 
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senador Jarbas Vasconcelos, para ser uma proposta 
do Senado Federal, daqueles que a subscreveram, da-
queles que a apoiaram na Comissão de Constituição 
e Justiça e, evidentemente, daqueles que se manifes-
taram favoráveis ao longo do tempo. 

É uma medida oportuna, que foi batizada de 
“PEC dos Mensaleiros” não contra partido A ou B ou 
contra grupos políticos, mas porque essa discussão 
surgiu durante o processo do mensalão, que ainda 
não foi concluído. 

Na época, tanto o Ex-Presidente da Câmara dos 
Deputados, Marcos Maia, como o atual, Henrique Edu-
ardo Alves, julgavam ser da Câmara a competência 
para cassar mandato de Deputados condenados pelo 
Supremo Tribunal Federal, enquanto o Supremo dizia 
ser competente para tal.

Por isso apresentei a PEC 18, que é simples, é 
de uma clareza muito grande. Ela determina que De-
putados e Senadores condenados, em última instância, 
pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, a Corte maior 
do País, por improbidade administrativa ou crimes con-
tra a administração pública, perca, automaticamente, 
o mandato parlamentar, não cabendo a Câmara ou ao 
Senado decidir sobre o assunto. Esse foi o objetivo: di-
rimir dúvidas e acabar com interpretações divergentes. 
Quero pedir a compreensão dos colegas, dos compa-
nheiros, das Senadoras, porquanto é quórum qualifi-
cado, precisamos de 49 votos favoráveis a matéria. 

Ainda temos a PEC da Música para ser votada e 
muitas pessoas estão aqui aguardando essa votação. 
Eu pediria que fôssemos breves nessa discussão. A 
matéria é muito simples, muitos já se manifestaram. 

Quero agradecer ao relator da matéria, senador 
Eduardo Braga, que teve paciência de ouvir, de con-
versar, às vezes de suportar desentendimentos aqui 
no Plenário e na Comissão de Constituição e Justiça, 
mas levou a bom termo o resultado final.

Sr.Presidente, quero agradecer à Mesa, agrade-
cer a V. Exª a iniciativa de ter colocado a matéria em 
votação, ao colégio de lideres e aos companheiros que 
estão aqui dizendo que essa emenda deixa de ser mi-
nha para ser uma emenda de todo o Senado Federal.

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

Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Sena-
dor José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – 
RN. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu vou procurar ser rápido e pegar do 
ponto em que o Senador Jarbas Vasconcellos, que 
na verdade é o autor, é o dono da iniciativa, do ponto 
em que ele parou.

Na verdade essa Proposta de Emenda à Cons-
tituição, a PEC nº 18, passou a ser, depois da insis-
tência que o Senador Jarbas Vasconcellos emprestou 
à apreciação da matéria, passou a ser de um colégio 
de líderes.

Eu tive a oportunidade de, com V. Exª, por diver-
sas vezes, provocar a inclusão na pauta, votação na 
Comissão de Constituição e Justiça, votação do ca-
lendário, até que nós votássemos aqui. O mérito é do 
Senador Jarbas Vasconcellos, mas é uma iniciativa do 
Congresso Nacional.

Na verdade, na verdade, não é uma prestação 
de contas à sociedade, é uma prestação de contas ao 
próprio Congresso Nacional.

Não é admissível, por hipótese alguma, que um 
condenado por improbidade administrativa, ou seja, 
crime contra o patrimônio público e a administração 
pública, ou um condenado a pena de mais de quatro 
anos pela prática de crime continue pertencendo aos 
quadros do Congresso Nacional, seja Câmara, seja 
Senado.

Não é possível que o caso do Deputado Donadon 
se repita. E, em grande medida, a velocidade com que 
estamos votando uma matéria que já vem de bastante 
tempo, a PEC nº 18, Senador Jarbas Vasconcellos, é 
muito produto da consciência do Congresso Nacional 
de que não pode conviver com o caso Donadon.

Eu acho que neste momento o Congresso Na-
cional está se purificando, está adotando uma postura 
correta, lúcida e transparente de retirar da sua convi-
vência aqueles que estejam condenados por crime 
com pena de mais do que quatro anos ou crime de 
improbidade administrativa.

Com a minha homenagem, cumprimentos espe-
ciais à Casa e ao Senador Jarbas Vasconcellos.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Sr. Presidente, Mario Couto.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Inácio Arruda, e ainda temos inscritos, inicialmente, 
Mário Couto, Antonio Carlos Valadares, Rodrigo Rol-
lemberg e Wellington Dias.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Sr. Presidente, eu pediria a V. Exª para acelerar 
as votações, que pudesse abrir o painel enquanto nós 
daríamos a nossa opinião a respeito da matéria que 
está sendo votada.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Se não houver objeção da Casa...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Não há, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos determinar à Se-
cretaria-Geral da Mesa que abra o painel. Por favor, 
Drª Cláudia.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente...

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

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Para encaminhar. Sem revisão do ora-
dor.) – Encaminho o voto da nossa legenda, o Partido 
Comunista do Brasil, em apoio à proposta de emenda 
à Constituição do Senador Jarbas Vasconcelos, para 
que a gente possa resolver esse problema de uma vez 
por todas. Decidido na última instância que algum par-
lamentar perde os seus direitos, na verdade, políticos, 
ele não poderá se manter, evidentemente, dentro do 
Congresso Nacional.

Então, nós estamos plenamente de acordo, fa-
voráveis, e vamos votar.

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

Maioria/PMDB – AL) – Pela ordem, Senador Aloysio 
Nunes.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP. Para encaminhar. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, o PSDB vota com entusias-
mo, inteiramente unido, a favor da emenda do nobre 
Senador Jarbas Vasconcelos.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) 
– O Partido dos Trabalhadores também, Sr. Presidente, 
recomenda o voto “sim”, acompanhando aqui a emen-
da do Senador Jarbas Vasconcelos.

O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – 
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Gim Argello.

O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado.

O Bloco União e Força, composto pelo PTB, PR, 
PSC e PRB, vota favoravelmente à PEC do nobre Se-
nador Jarbas Vasconcelos, parabenizando-o e achan-
do que o Senado está fazendo um belo papel, que é 
uma PEC importante de que o Brasil tanto precisava.

Parabenizo o Senador Jarbas Vasconcelos.
O voto do Bloco União e Força é favorável, é 

voto “sim”.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 

Governo/PSB – DF. Para encaminhar. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, a Liderança do PSB também 
quer se pronunciar favoravelmente a essa proposta de 
emenda à Constituição. 

Queremos cumprimentar o autor dessa matéria, 
Senador Jarbas Vasconcelos, e também o Relator, 
Senador Eduardo Braga, que, ouvindo contribuições 
de diversos Senadores, aperfeiçoou-a. 

Nós não poderíamos ficar com um texto con-
traditório, que permitisse dúvidas em relação a uma 
questão tão importante. Eu tenho dito que o mesmo 
Congresso Nacional que aprovou a Lei da Ficha Lim-
pa, que deixa muito claro que uma pessoa condenada 
em segunda instância, por um órgão colegiado, não 
pode sequer ser candidato, seria contraditório se não 
declarasse a perda imediata do mandato de uma pes-
soa condenada, em julgamento transitado em julgado 
no Supremo Tribunal Federal, por crimes de improbi-
dade administrativa.

Portanto, eu cumprimento o Senado, entendo que 
este é um passo importante que estamos dando no 
sentido de fazer com que a Constituição Federal dia-
logue fortemente com a vontade popular de melhorar 
a qualidade da política no Brasil.

Assim, a manifestação do Partido Socialista Bra-
sileiro é favorável à Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 18. 

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e 
Força/PTB – PE) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Sr. Presidente Renan...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.

Antes...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Pre-
sidente Renan, inicialmente eu quero encaminhar pela 
oposição o voto “sim” e quero dizer à Nação brasileira, 
Presidente, que jamais possa se repetir o que acon-
teceu na Câmara dos Deputados. Imagine, Brasil, um 
homem preso, condenado e ser reconstituído a poder 
exercer a sua função de Deputado. Oxalá a Nação 
brasileira possa jamais observar uma situação seme-
lhante a essa. 

Por isso, Senador Jarbas Vasconcelos, quero 
aqui lhe parabenizar. Gostaria de usar a tribuna, mas, 
infelizmente, vou evitar usá-la, em respeito aos artis-
tas músicos brasileiros que estão aqui esperando a 
sua votação.

Gostaria de ir à tribuna, mas quero, antecipada-
mente, parabenizar o Senado por essas atitudes e, mais 
ainda, anunciar à Nação brasileira que, possivelmente 
– meu querido Líder do Governo, Senador Eduardo –, 
na terça-feira, estaremos votando, se Deus quiser, o 
voto aberto e vamos mostrar, mais uma vez, à Nação 
brasileira que nós, do Senado, estamos contribuindo 
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para a moralidade desta Nação e do Parlamento bra-
sileiro, tão desacreditado neste momento.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Sr. Presidente, pelo PMDB.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e 
Força/PTB – PE) – Sr. Presidente...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – (Fora do microfone) ... para que se pudesse votar 
a próxima matéria. 

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

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 

– CE) – Só para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e 

Força/PTB – PE) – Sr. Presidente...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 

– CE) – Para encaminhar pelo PMDB, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Armando Monteiro.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e 

Força/PTB – PE. Para encaminhar. Sem revisão do 
orador.) – Eu queria me congratular com o Senador 
Jarbas Vasconcelos por essa iniciativa que contribui 
para o aperfeiçoamento institucional do País. E quero 
não apenas me congratular pelo mérito dessa iniciativa 
e do projeto, mas pela tenacidade do Senador Jarbas, 
que, com a sua autoridade política e, sobretudo, com 
as credenciais que tem como homem público, pôde 
vencer as dificuldades que se colocaram na tramita-
ção dessa proposta.

Portanto, eu me congratulo com o Senador Jar-
bas e com esta Casa por esta que será, tenho certe-
za, uma conquista importante do Congresso Nacional.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Sr. Presidente, para encaminhar pelo PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira, com 
a palavra, V. Exª.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós estamos vo-
tando a PEC nº 18, de autoria do nosso companheiro 
de partido, o Senador Jarbas Vasconcelos. 

Sr. Presidente, essa matéria, essa PEC é uma 
PEC que é moralizadora, que dá a oportunidade do 
avanço da democracia brasileira e dá moralidade na 
política.

Portanto, eu, como Líder do PMDB, não poderia 
deixar aqui de me congratular com o Senador Jarbas 
Vasconcelos, primeiro, pela iniciativa da apresentação 
da matéria; segundo, pela tenacidade com ele defendeu, 

não apenas hoje com o clamor das ruas, mas sempre 
defendeu nesta Casa esses princípios. 

Portanto, a posição do PMDB é de parabenizar 
o Senador Jarbas Vasconcelos, de parabenizar esta 
Casa, de parabenizar V. Exª por ter incluído essa maté-
ria também na Ordem do Dia, dando preferência para 
que essa matéria fosse votada.

Parabenizo o Senador Jarbas Vasconcelos e o 
Senado da República.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Antonio Carlos Va-
ladares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco 
Apoio Governo/PSB – SE. Para encaminhar. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, eu quero manifestar 
o meu mais integral apoio a essa iniciativa do Senador 
Jarbas Vasconcelos, que, em boa hora, entendeu que 
a sociedade brasileira não podia suportar uma incon-
gruência tal qual aquela cometida pela Câmara dos 
Deputados, pela qual um parlamentar condenado pelo 
Poder Judiciário, com os direitos políticos cassados, 
pudesse exercer na cadeia um mandato em nome do 
povo do seu Estado.

Esta PEC determina que, após a sentença penal 
condenatória transitada em julgado, não há mais re-
médio. O Poder Judiciário apenas comunica ao Poder 
Legislativo a sua decisão, e o Poder legislativo, através 
da Mesa, decreta automaticamente a perda do man-
dato de alguém que tenha cometido improbidade ad-
ministrativa ou de um político que tenha cometido um 
crime com perda de seus direitos políticos e que tenha 
cometido desvio de conduta na Administração Pública.

Por isso, o Senado Federal age na direção do 
desejo da sociedade brasileira de um comportamento 
adequado do parlamentar. Aquele que tem o compor-
tamento inadequado é julgado, se cometer um crime, 
pelo órgão competente, que é o Poder Judiciário. Mas, 
se ele tiver uma conduta retilínea, se for ético no seu 
procedimento, se for um político cumpridor dos seus 
deveres para com a sociedade e seus eleitores, ele 
tem todo o direito de ser julgado pelo povo, tem todo 
o direito de ser julgado pelas urnas. Mas, no caso do 
criminoso, o único remédio, como eu disse, Sr. Presi-
dente, é a cassação de mandato.

E agora V. Exª vai colocar a PEC do Voto Aberto, 
que é mais uma obra legislativa que veio ao encontro 
do desejo da sociedade brasileira.

Meus parabéns à Mesa do Senado Federal e ao 
autor desta PEC, que representa a síntese do desejo 
desta Casa.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Cristovam Buarque.
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio 
Governo/PDT – DF. Para encaminhar.Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, é apenas para cumprimentar 
o Senador Jarbas Vasconcelos e dizer que esta é uma 
das medidas que nós votamos aqui em que a gente se 
pergunta como é que se esperou tanto tempo. Isso já 
deveria estar na Constituição desde que ela foi elabora-
da. Mas, felizmente, tivemos a percepção pelo Senador 
Jarbas Vasconcelos, sua capacidade de articulação, 
sua combatividade, e hoje estamos fazendo aqui algo 
atrasado, de muito tempo, mas finalmente sendo feito.

Parabéns, Senador Jarbas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-

no/PT – BA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) 
– Senador Renan, eu quero também me somar aqui 
às iniciativas e, ao mesmo tempo, louvar a atitude do 
Senador Jarbas Vasconcelos e reafirmar algo que 
é fundamental, inclusive porque, neste momento, o 
próprio Supremo começa a discutir e a interpretar a 
aplicação imediata daquilo, Senador Jarbas, que está 
previsto no art. 15 da nossa Constituição.

Acho que, em bom momento a gente vem com 
esta emenda à Constituição, o que, de certa forma, traz 
para o plenário das duas Casas – aqui, obviamente, 
falamos pelo Senado – uma medida, Senador Cyro, 
que nos colocará longe de duas coisas que eu tenho 
levantado: todas as vezes que o Plenário julga alguém 
a partir de denúncias ou até de apurações externas, a 
gente não tem condição, amiúde, de ter contato com 
as provas; então, nós podemos cometer dois crimes: 
um é o de absolvição de um culpado; o outro, a con-
denação de um inocente.

Esta é a medida correta, porque remete o tema 
para os foros apropriados. Quando uma matéria chega 
à última instância, transitada em julgado, é porque ela 
passou em todas as suas fases de apuração e culminou 
com a fase da justiça, feita por alguém que, ao longo 
da sua carreira, é talhado e treinado para avaliar exata-
mente esse tipo de crime e promover esse julgamento.

Portanto, justa a matéria, correta a matéria, que 
põe nos rumos a ação e a própria questão das atitu-
des e do funcionamento da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP. Para encaminhar. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, eu também quero cumprimentar 
o Senador Jarbas Vasconcelos pela determinação e 
clarividência. S. Exª nos mostrou como essa propos-
ta de emenda à Constituição dirime uma porção de 

problemas e, certamente, eleva o grau de justiça em 
nosso País. 

É importante ressaltar que o pleno direito de de-
fesa precisa ser completamente observado.

O Supremo Tribunal Federal, na tarde de hoje, por 
4 x 2, por enquanto, em resultado que se complemen-
tará amanhã, está com uma maioria a favor do direito 
de novo julgamento por parte daqueles que estão na 
Ação Penal 470. 

É importante que nós venhamos a conhecer isso 
no momento em que estamos votando a PEC do Sena-
dor Jarbas Vasconcelos, à qual eu voto favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Waldemir Moka, Se-
nador Luiz Henrique e Senador Randolfe Rodrigues.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Presidente, por favor: Lídice da Mata.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Taques, Sena-
dora Lídice da Mata.

Eu queria fazer um apelo aos Srs. Senadores 
para que sintetizassem as suas manifestações porque, 
se não houver objeção da Casa, nós vamos fazer hoje 
mesmo a votação do segundo turno.

Com a palavra o Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB 

– MS. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Se-
nador Renan, vou ser o mais objetivo possível.

Quero dizer que não há nada que me agrade mais 
do que votar, seja pela justiça dessa PEC, seja para 
fazer justiça à história de um homem. Nada é mais pa-
recido com Jarbas Vasconcelos do que essa emenda. 
É um homem que enfrentou, com muita tenacidade, um 
regime de exceção, um homem que foi governador de 
seu Estado, que é respeitado e tem autoridade moral. 
Tudo isso é que fez com que essa PEC chegasse a 
esta Casa, a este momento de ser votada. 

Eu quero aqui, Sr. Presidente, render as minhas 
homenagens e dizer: Senador Jarbas Vasconcelos, a 
votação dessa matéria faz justiça à sua história e à 
grandeza política que V. Exª sempre representou em 
nosso Partido.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Luiz Henrique.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB 
– SC. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, chegamos aqui ao Congresso Nacional 
juntos em 1975. De lá para cá, caminhamos juntos, 
caminhamos juntos no grupo Autêntico do MDB, ca-
minhamos juntos nas lutas pela redemocratização do 
País. Para ser sintético, como V. Exª solicitou, eu diria 
que o nome do Senador Jarbas Vasconcelos é coe-
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rência, e esse projeto evidencia a coerência desse 
grande brasileiro.

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

Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-

verno/PCdoB – AM. Para encaminhar. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente.

Eu também quero aqui cumprimentar o Senador 
Jarbas Vasconcelos, assim como o Relator desse proje-
to de emenda à Constituição, o Senador Eduardo Braga. 

Penso que nós aqui do Senado, Sr. Presidente, 
podemos dizer que estamos fazendo o dever de casa. 
O Estado brasileiro e a própria sociedade exigem mu-
danças na estrutura política de nosso País. Creio que 
a PEC que estamos votando agora é mais uma das 
tantas matérias que já votamos para garantir não só 
mais transparência ao Poder Legislativo, mas uma 
proximidade maior do Parlamento com o povo brasi-
leiro. Creio que, se essa PEC tivesse sido aprovada 
antes, talvez a Presidência da Câmara dos Deputados 
tivesse sentido maior segurança em não permitir que 
a matéria relativa a um Deputado fosse colocada em 
votação no plenário, e nós não tivéssemos assistido a 
um constrangimento. Se, para a população brasileira, 
foi um grande constrangimento o fato da não cassação 
de um Deputado que tem cerceado o seu direito de 
liberdade, para aqueles que militam na política brasi-
leira, o constrangimento foi muito maior.

Assim, quero apenas cumprimentar o Senador 
Jarbas Vasconcelos pela proposta apresentada, Se-
nador. Hoje, quem ganha com essa votação, sem dú-
vida nenhuma, é o Brasil, é a democracia. Parabéns, 
Senador.

Obrigada, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Taques. 
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/

PDT – MT. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) 
– Presidente, muito rapidamente, parabenizo o Sena-
dor Jarbas Vasconcelos e o Relator Eduardo Braga 
por esse avanço na Constituição, para que possamos 
firmar o art. 15, inciso III, da Constituição, que diz que, 
em existindo a condenação criminal com trânsito em 
julgado, não há que se falar em direitos políticos, pois 
ocorre a suspensão. Não é razoável que um cidadão 
possa exercer um mandato com os direitos políticos 
suspensos, que é o caso também da condenação por 
improbidade administrativa. 

Nessa proposta de emenda, em sendo aprova-
da – e tenho certeza de que será –, nós estamos aqui 
na restauração da função legislativa, demonstrando a 
independência. O Supremo Tribunal Federal, ao con-

denar, transitou em julgado, não há que se falar em 
participação do Poder Legislativo. 

Parabéns ao Senador Jarbas. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/

PR – MT. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) 
– Presidente, também é só para cumprimentar o Se-
nador Jarbas pela propositura dessa PEC, que vai 
fazer muito bem para o País e que vai enriquecer o 
currículo desse homem que vem lutando na política 
há tantos anos; e também o Senador Eduardo Braga 
pela relatoria. Assim, nós vamos caminhando e cons-
truindo um Parlamento melhor, mais justo e também 
que nos expõe menos nas condições em que, muitas 
vezes, nos encontramos aqui, no Senado e no Con-
gresso Nacional. Então, parabéns ao Senador Jarbas. 

Vamos em frente. Mais mudanças virão por aí. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

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

MG. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, é apenas uma intervenção bastante rápida, 
pois todos queremos a votação desta matéria, até por-
que temos outras na sequência tão importantes como 
esta, em especial a PEC da Música, que queremos ver 
votada ainda hoje. Está aqui o Deputado Otavio Leite, 
um batalhador histórico dessa causa.

É apenas para dizer da oportunidade da proposta 
do Senador Jarbas Vasconcelos, que exime o Congres-
so Nacional, Câmara e Senado, de constrangimentos 
pelos quais nós temos passado ultimamente.

O texto é absolutamente claro. No momento em 
que nós falamos, em matéria criminal, de condenado 
em última instância sem possibilidade de qualquer re-
curso, não há sequer a necessidade de manifestação 
desta Casa. O que nós estamos fazendo é algo que 
não precisaria sequer estar sendo discutido aqui por 
tão óbvio que me parece ser.

Portanto, a minha palavra é apenas no sentido de 
acelerarmos esta votação, votarmos a proposta do Se-
nador Jarbas Vasconcelos e, a partir daí, respeitarmos 
aquilo que é fundamental numa democracia: a autono-
mia e a independência entre os Poderes. Uma decisão 
transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal é 
uma decisão a ser cumprida, independentemente de 
quem seja o objeto dessa decisão.

Portanto, o nosso voto será favorável.
Esperamos que possamos rapidamente vencer 

essa etapa e iniciarmos a votação de outras matérias.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/

PRB – RJ) – Pela ordem, Presidente.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Sr. Presidente.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB 
– RR) – Sr. Presidente, eu queria me inscrever rapi-
damente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP. Para encaminhar. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, primeiro saúdo esta pro-
posta de emenda à Constituição, que põe fim a uma 
excrescência existente no ordenamento constitucional.

A Constituição, no seu art. 15, coloca que obvia-
mente aquele com sentença condenatória transitada 
em julgado não é mais portador de direitos políticos, 
mas não diz claramente, no texto da Constituição, que 
este, por óbvio que deveria ser, não pode mais exercer 
o mandato político. É essa excrescência que tem la-
mentavelmente dado guarida para que recentemente, 
por exemplo, a Câmara dos Deputados tenha, ao votar, 
mantido nos seus quadros um presidiário.

Esta emenda constitucional, Sr. Presidente, das 
70 emendas constitucionais que alteram o nosso tex-
to constitucional, é, sem dúvida alguma, a das mais 
republicanas que nós já tivemos.

Essa emenda constitucional, Sr. Presidente, ficará 
mais conhecida como Emenda Jarbas Vasconcelos do 
que, meu querido Jarbas, como Emenda nº 18. Nada 
mais justo do que mostrar a história desse homem. 
Tivemos grandes mártires da luta contra a ditadura. 
Alguns, inclusive, emprestaram sua vida na luta con-
tra ditadura; outros, na resistência civil, também em-
prestaram a vida na luta contra a ditadura. Esta Casa 
comporta dois: Pedro Simon e Jarbas Vasconcelos. 
Quiseram, o povo do Amapá e o destino, me conceder 
a honra de conviver com esses dois. Jarbas Vasconce-
los é alguém que, desde a infância, admirava, em Per-
nambuco, onde nasci. Quis o destino brindar, aqui no 
Congresso Nacional, Jarbas Vasconcelos com a apro-
vação dessa emenda constitucional. Que essa emenda 
constitucional, como tantas outras que o Plenário do 
Senado aprova, não durma nas gavetas e porões da 
Câmara dos Deputados. Que a Câmara dos Deputados 
vote com a mesma celeridade essa emenda constitu-
cional. É, sem dúvida nenhuma, a mais republicana 
das emendas constitucionais, das 70 alterações que 
temos desde 1988, em nosso texto constitucional. Ela 
ficará em homenagem ao papel republicano de defe-
sa da democracia, de conquista da democracia e de 
conquista dos valores republicanos que esse homem 
público, Jarbas Vasconcelos, empreendeu em defe-
sa do Brasil. Que fique, sem dúvida nenhuma, com o 
nome de Emenda Jarbas Vasconcelos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) –Senadora Lídice da Mata.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) 
– Presidente, falarei rapidamente, já que a Liderança 
do meu Partido se pronunciou, para parabenizar o Se-
nador Jarbas Vasconcelos e o Senado Federal pela 
decisão de hoje.

Parabenizo o Senador não apenas pela apresen-
tação e pelo conteúdo da emenda apresentada, mas 
principalmente – o que todos nós testemunhamos – 
pela tenacidade em sua luta para fazê-la vitoriosa hoje. 

Portanto, a emenda que aprovaremos agora for-
talecerá a democracia brasileira e nos protegerá de 
decisões equivocadas, como a que a Câmara tomou. 
Faz, portanto, dessa maneira, uma trajetória coeren-
te com a luta democrática, que foi a vida do Senador 
Jarbas Vasconcelos. Que é a vida, melhor dizendo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes. 

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, quero, na mesma linha de todos os 
Senadores que me antecederam, parabenizar o nosso 
Senador Jarbas Vasconcelos – como foi citado também, 
agora, pela Senadora Lídice da Mata – pela tenacidade 
na luta em defender o seu pensamento, em defender 
aquilo em que realmente ele acredita.

E quero reforçar também que, nessa questão do 
voto aberto para a cassação de mandato, é exatamente 
isso que nós defendemos. E hoje, na CCJ, inclusive, eu 
pedi vista do projeto, a PEC que veio da Câmara, que 
tratava o voto aberto em todas as instâncias. Mas, ali, 
nós mantivemos a posição de defender o voto aberto 
para a cassação de mandato e o voto secreto para 
as demais – na indicação de autoridades, na eleição 
da Mesa.

Então, parabenizo o Senador Jarbas Vasconcelos, 
que vai na mesma linha daquilo em que nós cremos e 
daquilo que defendemos também.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Pre-
sidente, na mesma linha dos Senadores que me an-
tecederam, quero parabenizar o Senador Jarbas Vas-
concelos, autor da PEC que estamos agora votando.

O Senador Jarbas Vasconcelos é um exemplo de 
político e de homem a ser seguido por todos nós, pela 
sua determinação, pela sua coerência e pela sua his-
tória de vida. Então, nós estamos, hoje, aprovando a 
PEC que define, de uma vez por todas, a cassação, a 
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perda de mandato daqueles que tiverem o seu processo 
transitado em julgado, como já define a Constituição.

Então, eu quero parabenizá-lo, Senador Jarbas 
Vasconcelos, pela PEC de V. Exª, que será aprovada, 
tenho certeza, aqui, por unanimidade.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apenas para re-
gistrar, parabenizar o Senador Jarbas Vasconcelos, 
dizer que, assim que o Senador Jarbas Vasconcelos 
deu entrada nesse projeto de emenda à Constituição, 
eu fiz questão de vir ao plenário, fiz um discurso des-
sa tribuna apoiando o projeto no primeiro momento, 
porque entendo que essa é uma posição afirmativa 
do Congresso e, muito mais do que isso, é um avan-
ço para a democracia. Portanto, voto favoravelmente.

Espero que, rapidamente, a Câmara dos Depu-
tados possa votar essa matéria também, numa trami-
tação rápida, como estamos fazendo. E, novamente, 
parabenizo o Senador Jarbas Vasconcelos pela inicia-
tiva, Sr. Presidente.

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

Maioria/PMDB – AL) – Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO. 

Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria também de 
aqui homenagear o autor dessa proposta de emenda à 
Constituição, Senador Jarbas Vasconcelos, e dizer da 
minha alegria de poder votar uma matéria como essa 
que vem ao encontro da sociedade brasileira, daquilo 
que a sociedade brasileira anseia.

Quero dizer que essa PEC traz segurança jurídica, 
dirime dúvidas e, ao mesmo tempo, faz com que esta 
Casa cumpra o princípio constitucional da moralida-
de. Essa emenda só foi possível pela tenacidade, pela 
trajetória, pela história e pelo histórico político com-
prometido com este País de um Senador que merece 
desta Casa todo o respeito e toda a nossa admiração. 

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB 

– GO. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – 
Presidente Renan, Srªs e Srs. Senadores, Senador 
Jarbas Vasconcelos, o senhor é motivo de orgulho 
aqui no Senado, quando resgata a moralidade que 
achávamos que jamais iria acontecer. A sua PEC, re-
pito, como falou o Senador Randolfe, realmente não 

vai ser conhecida como a PEC 18, e, sim, como a PEC 
Jarbas Vasconcelos.

Em nome de todos nós, muito obrigado, Senador.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PSD – 

TO) – Presidente, pela ordem. Para encaminhar, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Kátia Abreu.

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PSD – TO. 
Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Eu gos-
taria apenas de parabenizar o Senado Federal. Ainda 
não deram o resultado, mas pelos cumprimentos aqui 
dos colegas Senadores, é esperada a vitória e a aprova-
ção unânime da PEC do Senador Jarbas Vasconcelos.

Enfim, nós, com a aprovação dessa PEC, vamos 
evitar que outro vexame possa acontecer no Congres-
so Nacional, como ocorreu na Câmara, alguns dias 
atrás, onde um Deputado condenado conseguiu a sua 
liberação pelo Plenário daquela Casa. Mas eu acre-
dito que isso será corrigido também pela Câmara dos 
Deputados, acatando essa decisão, como acataram, 
e vai se tornar um passado.

Ordem judicial se cumpre. Não se discute ordem 
judicial. Se o Supremo Tribunal Federal determinou a 
cassação de um indivíduo que tem um mandato parla-
mentar, esse mandato tem que ser finalizado na hora 
e ao final do processo transitado em julgado.

Parabéns, Jarbas Vasconcelos, nosso querido 
Senador, e todos os colegas Senadores.

Obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – 

MT. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, eu também não pode-
ria deixar de me manifestar aqui e de cumprimentar o 
Senador Jarbas Vasconcelos pela louvável iniciativa 
de promover essa PEC 18, porque certamente nós 
estamos restaurando a dignidade e, acima de tudo, 
a credibilidade deste Poder diante da opinião pública 
brasileira.

Dessa maneira, o Senador Jarbas Vasconcelos 
está de parabéns, mas V. Exª também, Senador Re-
nan, está de parabéns por colocar esta matéria de 
relevância e importância para o Brasil em votação na 
noite de hoje aqui, no Senado Federal.

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

Nós vamos encerrar a votação e proclamar o 
resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) –SIM, 69; NÃO, 1 voto.

Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovada a Proposta de Emen-

da à Constituição nº 18, de 2013, Substitutivo, em 
primeiro turno.

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

Eu quero mais uma vez cumprimentar, em nome 
do Senado Federal, o Senador Jarbas Vasconcelos. A 
tramitação dessa Proposta de Emenda à Constituição 
foi, sobretudo, uma oportunidade que o Parlamento teve 
para se redimir daquela traumática sessão que pretendeu 
confirmar uma decisão do Supremo Tribunal Federal.

Não tem sentido – eu já disse aqui isso na se-
mana que passou –, não tem sentido, absolutamente 
nenhum sentido que, depois de uma decisão da ins-
tância máxima da Justiça, nós tenhamos uma sessão 
para confirmar essa decisão que transitou em julgado 
e que, inclusive, cassou os direitos políticos.

De modo que eu quero cumprimentar o Senador 
Jarbas Vasconcelos, a todos os Senadores, e vamos 
fazer imediatamente a votação do segundo turno.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maio-
ria/PMDB – AL) – Senador Antonio Carlos Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco 
Apoio Governo/PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, no painel apareceu só um 
voto contra: o do Senador João Alberto, do Estado do 
Maranhão, do PMDB. Pode ter havido um engano. En-
tão estou avisando somente a ele, que é o Presidente 
do Conselho de Ética do Senado...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos ter, no segundo 
turno...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco 
Apoio Governo/PSB – SE) – Pode ter havido um en-
gano. Então ele corrige no segundo turno.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos ter no segundo turno...

Senador João Alberto.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/

PMDB – MA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
entendo um pouco diferente. Eu não tiro a minha prerro-
gativa de examinar, mesmo que o Tribunal tenha achado 
por bem cassar um Parlamentar. Eu acho que é um direito 
nosso ouvirmos o Parlamentar e dar a nossa opinião. Daí a 
minha discordância. É um direito meu. Eu acho que nós não 
devemos entregar o nosso direito a quem quer que seja.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Há, sobre a mesa, o parecer 
para o segundo turno, que vai à publicação:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Tendo sido aprovado calendá-
rio especial, passa-se à apreciação da proposta, em 
segundo turno.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a matéria, de-

claramos encerrada a discussão.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/

PR – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Concederei a palavra já a V. Exª.
Passamos à votação.
Votação, em segundo turno, da Proposta de 

Emenda à Constituição nº 18.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
tive que ir ao Serviço Médico, mas quero registrar o 
meu voto “sim”, cumprimentando o Senador Jarbas 
Vasconcelos e o Relator.

Nós acabamos de resgatar uma dívida com a 
sociedade brasileira e de apagar um pouco essa es-
crita nociva que ficou a respeito da não cassação do 
Donadon, o que envergonhou e arrastou todos nós 
para a vala comum.

De maneira que eu cumprimento o Senador Jar-
bas e peço a V. Exª que faça o registro do meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará, com satis-
fação, a manifestação de V. Exª.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já po-
dem votar.

Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – 

AC. Sem revisão do orador.) – Eu só queria, Presidente 
Renan, cumprimentar V. Exª por colocar na pauta esta 
PEC do Senador Jarbas Vasconcelos, que encontra o 
melhor caminho para enfrentar essa insegurança ju-
rídica que o País vivia e vive quando de uma situação 

extrema como a condenação transitada em julgado de 
um Parlamentar.

A Constituição estabelece algo, e o Supremo es-
tava contra o entendimento. Do ano passado para cá, 
tivemos duas posições do Supremo sobre o mesmo 
tema, uma em dezembro, outra recente.

Acho que o Senador Jarbas nos ajuda a dar 
transparência e segurança jurídica, porque é óbvio 
que é incompatível o exercício parlamentar de alguém 
condenado na última instância, já que temos foro pri-
vilegiado, com o processo transitado em julgado, nos 
casos que a PEC trata.

Então, eu queria cumprimentar o autor da propos-
ta e todos que a relataram, que agilizaram o processo.

Essa atitude do Senado é a melhor resposta que 
podermos dar aos anseios da sociedade em relação 
a julgamento de cassação de mandato parlamentar. 
E não acho mais adequado o caminho que a Câma-
ra pegou, tanto é que espero, quando apreciarmos a 
matéria aqui, também dar a minha opinião.

Cumprimento V. Exª por ter pautado esta PEC, 
que é da maior importância para o País, para o Esta-
do brasileiro.

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

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Eu peço aos Senadores que estão em outras de-

pendências da Casa que, por favor, venham ao plenário.
Consulto os Srs. Líderes se podermos encerrar 

a votação.
Senador Lindbergh Farias.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA) – Encerrar a votação, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Eu queria registrar, com muita 
satisfação, as presenças honrosas, no Senado Federal, 
de artistas consagrados da música brasileira: Falcão, 
Rosemary, Nando Cordel. É uma honra muito grande 
tê-los aqui no Senado Federal.

Nós vamos encerrar a votação e proclamar o 
resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – SIM, 61; NÃO, 1 voto.

Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovada, em segundo turno, a 

Proposta de Emenda à Constituição nº 18, que teve 
como primeiro subscritor o Senador Jarbas Vasconcelos.

Eu aproveito a oportunidade e faço um apelo à Câ-
mara dos Deputados, para que dê consequência à trami-
tação dessa importante reforma na Constituição Federal.

A proposta vai à Câmara dos Deputados.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/

PMDB – SC) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/

PMDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Apenas para constar o meu voto favorável também 
nesta votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifes-
tação de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Item 12 da pauta...

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB – 
PB) – Presidente Renan, Senador Cícero, aqui na ponta.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Cícero Lucena, com 
a palavra V. Exª.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB 
– PB. Sem revisão do orador.) – É para registrar tam-
bém, Sr. Presidente – a corrida foi grande, mas não 
deu para chegar a tempo do voto –, o meu voto “sim’, 
repetindo o primeiro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifesta-
ção de V. Exª no segundo turno, com os cumprimentos, 
porque em todos os momentos V. Exª trabalhou para 
que nós pudéssemos, hoje, votar essa importantíssi-
ma matéria.

Item 12 da pauta,Proposta de Emenda à Cons-
tituição 123...

Quero também, com muita satisfação, registrar 
aqui as presenças honrosas do Fagner, do Digão do 
Raimundos, e de outros artistas renomados da músi-
ca brasileira.

Item 12:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
123, DE 2011 

(Calendário Especial –  
Requerimento nº 1.048, de 2013)

Terceira 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 Ota-
vio Leite, que acrescenta a alínea “e” ao inciso 
VI do art. 150 da Constituição Federal, instituin-
do imunidade tributária sobre os fonogramas e 
videofonogramas musicais produzidos no Brasil 
contendo obras musicais ou literomusicais de au-
tores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas 
por artistas brasileiros bem como os suportes 
materiais ou arquivos digitais que os contenham.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM) – Sr. Presidente, para discutir.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga para 
discutir.

... que tem como primeiro signatário o Deputado 
Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso VI do 
art. 150 da Constituição Federal, instituindo imunidade 
tributária sobre os fonogramas e videofonogramas mu-
sicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou 
literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral 
interpretadas por artistas brasileiros bem como os su-
portes materiais ou arquivos digitais que os contenham.

O Parecer 484, de 2012, da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, que teve como Relator o 
Senador Eunício Oliveira, é favorável, com a Emenda nº 

1 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, de 
redação, com o voto vencido do Senador Eduardo Braga.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Darei já a palavra a V. Exª.

Na sessão deliberativa de 10 de setembro, foi 
lida a Emenda nº 2, de Plenário, que foi ao exame da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania pela rejeição da Emenda 
nº 2, de Plenário, que teve como Relator o Senador 
Inácio Arruda, que será publicada na forma regimental.

É lido o seguinte:
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O SR. WILDER MORAIS (Bloco Minoria/DEM – 
GO) – Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Há, sobre a mesa, uma outra 
emenda, que será lida pelo Senador Inácio Arruda.

O SR. WILDER MORAIS (Bloco Minoria/DEM – 
GO) – Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Eu darei a palavra pela ordem 

já, já a V. Exª, Senador Wilder Morais.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/

PCdoB – CE) – 
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Srªs e Srs. Senadores, Emenda, de Plenário nº 
3, de 2012, à Proposta de Emenda à Constituição nº 
123, de 2011.

O art. 1º da PEC nº 123, de 2011, passa a vi-
gorar com a seguinte redação:
Art. 1º O inciso VI do art. 150, da Constituição Fe-
deral passa a vigorar, acrescido da seguinte alínea: 
Art. 150  .........................................................  
VI –  ...............................................................
 e) Os Fonogramas e Videofonogramas musi-
cais, produzidos no Brasil, contendo obras mu-

sicais ou literomusicais de autores brasileiros 

e/ou obras em geral interpretadas por artistas 

brasileiros, bem como os suportes materiais ou 

arquivos digitais que os contenham, salvo na 

etapa de replicação industrial de mídias ópticas 

de leitura a laser e a sua respectiva distribuição.

Emenda da Senadora Vanessa Grazziotin e ou-

tros Senadores.

É a seguinte a Emenda, na íntegra:
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Vanessa Grazziotin, 
pela ordem.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM. Pela ordem. Sem revisão da 
oradora.) – Gostaria de fazer uma pergunta a V. Exª 
e, ao mesmo tempo, já me inscrever para debater a 
matéria. A pergunta é: que sessão de debate é essa 
que estamos realizando hoje?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Essa seria, pelo calendário nor-
mal, a terceira sessão; mas, pelo calendário especial 
que aprovamos, e foi o procedimento que adotamos 
na votação da Proposta de Emenda à Constituição 
anterior, da PEC 18, essa é de encerramento da dis-
cussão e da votação.

Vou conceder a palavra ao Senador Eduardo 
Braga, para discutir a matéria; em seguida, vou con-
ceder a palavra ao Senador Eunício Oliveira, para que 
possa emitir um parecer sobre a emenda à Comissão 
de Constituição e Justiça...

O SR. WILDER MORAIS (Bloco Minoria/DEM – 
GO) – Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – ... e a outra emenda recebida 
hoje.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM) – Sr. Presidente.

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

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, primeiramente, pediria 
a atenção de V. Exª, porque, na minha discussão, Sr. 
Presidente, vou apresentar...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga, com 
a aquiescência, só um minutinho. Queria dizer ao Se-
nador Wilder... Com a palavra, V. Exª.

O SR. WILDER MORAIS (Bloco Minoria/DEM – 
GO) – Só para registrar meu voto “sim”, no segundo 
turno da PEC.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa, com a aquiescência 
do Senador Eduardo Braga, registrará a manifesta-
ção de V. Exª, na votação da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 18.

Com a palavra, V. Exª.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 

– AM. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-

sidente, pediria a atenção de V. Exª e da Secretaria da 
Mesa, porque V. Exª, ainda há pouco, respondendo uma 
indagação da Senadora Vanessa Grazziotin, informou 
exatamente aquilo que aconteceu no dia de ontem, a 
exceção de registrar ao Plenário desta Casa – e aqui 
tenho cópia de nota taquigráfica da sessão de ontem 
– quando da aprovação e da apresentação do acordo 
para o calendário especial. Dizia o Senador Eduardo 
Braga na sessão de ontem:

Sr. Presidente, reforçando a colocação de V. 
Exª desde a última discussão que tivemos 
aqui no plenário sobre a matéria, fizemos um 
esforço na busca da construção de um texto 
de emenda que pudesse viabilizar a votação 
da PEC da Música e, assim, assegurar os in-
centivos à cultura nacional, Sr. Presidente, aos 
artistas nacionais, aos músicos brasileiros, aos 
compositores, cantores e, ao mesmo tempo, 
fortalecer a indústria brasileira. Creio que che-
gamos a um texto bastante acordado com os 
Srs. Senadores. O texto está sendo apresen-
tado e, portanto, estaríamos aptos a fazer, no 
dia de amanhã, a terceira, a quarta e a quinta 
discussão da matéria para que pudéssemos 
votá-la. Faço um apelo para que possamos 
votar diante do entendimento, com a emenda 
apresentada, e possamos, portanto, beneficiar 
tanto a cultura nacional, os artistas nacionais 
e, ao mesmo tempo, preservar os empregos 
brasileiros na produção dos nossos compo-
nentes e mídias de suporte, bem como arqui-
vos digitais à PEC da Música, Sr. Presidente.

V. Exª, Sr. Presidente, logo a seguir, usando da 
palavra, agradece inclusive a participação que apre-
sentamos ontem a esta Casa, e o Senador Wellington 
Dias pede para reafirmar que estava a favor, portanto, 
da construção de um acordo. Foi esse acordo, Sr. Pre-
sidente, baseado nessa propositura, que viabilizou a 
construção do calendário especial.

Ora, Sr. Presidente, por que venho à tribuna 
neste momento para discutir, em função da emenda 
já apresentada, e com parecer contrário do nobre Se-
nador Inácio Arruda, apresentado hoje na Comissão 
de Constituição e Justiça, quando, lamentavelmente, 
não pude estar presente porque encontrava-me no Pa-
lácio do Planalto em companhia de outros Senadores, 
discutindo matéria de interesse nacional, como a Me-
dida Provisória 610, em que houve vetos, e a Medida 
Provisória nº 618, com a presença do Líder do meu 
Partido, Senador Eunício Oliveira, do Presidente em 
exercício do nosso Partido, Senador Valdir Raupp, e 
outros Senadores que lá estavam presentes, como o 



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 62485 

Senador José Pimentel, dentre outros. Ao chegar à 
Comissão de Constituição e Justiça, haviam votado 
a emenda que apresentamos com parecer contrário.

Sr. Presidente, neste momento, quero dizer que, 
como foi lido ainda há pouco, nós não estamos ape-
nas, ao apresentar a aprovação da PEC, votando a 
imunidade tributária para o conteúdo e para os nossos 
artistas; nós estamos votando imunidade também para 
suportes ou os arquivos digitais que os contenham. No 
mundo moderno, estamos dizendo que estamos dan-
do imunidade tributária a suportes como, por exemplo, 
o IPhone, o IPad, o BlackBerry, todos eles com sua 
produção no Brasil recentemente iniciada, com baixo 
conteúdo local, que passariam a ter imunidades tribu-
tárias. Não em vantagem para o nosso artista, não em 
vantagem para o nosso conteúdo nacional da cultura, 
mas em vantagem para aqueles que produzem, com 
baixo conteúdo local e com baixa geração de emprego 
e renda, suporte e arquivo digital, Senadora Lúcia Vânia.

Portanto, o que hoje representa a emenda que 
apresentamos? Estamos estendendo. Se queremos dar 
lucratividade e apoio aos nossos artistas e à cultura na-
cional, temos que reconhecer suas principais atividades, 
seja na emenda apresentada pela Senadora Vanessa, 
seja na emenda apresentada por este Senador que vos 
fala. Nós buscamos o quê? Nós buscamos assegurar 
melhor remuneração, melhor competitividade, melhor 
conteúdo para a cultura nacional e, ao mesmo tempo, 
garantir emprego e renda para os nossos trabalhado-
res brasileiros e para os companheiros que nós aqui 
defendemos nesta Casa.

Peço, portanto, aos Srs. Senadores; peço, portan-
to aos Srs. Líderes; peço, portanto, às Srªs Senadoras 
apoio às nossas emendas, à emenda que apresentei, 
na qual esperamos receber apoio dos Srs. Senadores 
e das Srªs Senadoras, bem como à emenda apresen-
tada pela Senadora Vanessa, que acaba de ser lida.

Sr. Presidente, quero dizer a V. Exª que, como 
estamos na terceira sessão, se o acordo não for man-
tido, teremos que apresentar a V. Exª uma questão de 
ordem, porque não poderíamos ter tido parecer na Co-
missão de Constituição e Justiça sem que houvesse a 
quinta discussão da matéria no plenário desta Casa. 
Só aí ela poderia ir à CCJ para que pudesse receber 
parecer e ser votada. Caso contrário, Sr. Presidente, 
não teremos mais algo que é fundamental à função 
do Parlamento: o entendimento e o acordo no plená-
rio nesta Casa, conforme reproduzido ainda há pouco 
pela cópia taquigráfica aqui apresentada.

Portanto, faço um apelo aos Srs. Senadores, às 
Srªs Senadoras, à Presidência da Casa, às Lideranças 
partidárias, ao Relator para que se possa fazer uma 
avaliação sobre esse tema. E peço, portanto, apoia-

mento a V. Exª dizendo que, caso não haja essa com-
preensão, teremos apresentação de uma questão de 
ordem à Mesa para dirimir a matéria, Sr. Presidente.

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Sr. Presidente.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e 
Força/PR – AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Alfredo Nascimento.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União 
e Força/PR – AM) – Quero informar a V. Exª e ao Ple-
nário desta Casa que, não existindo entendimento, o 
Partido da República levantará uma questão de ordem 
cobrando o cumprimento do Regimento.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Quero deixar bem claro que as reuniões que V. 
Exª tem tido com os Líderes em seu gabinete mos-
tram um relacionamento em que se alia, se expõe e 
se debate toda uma agenda. V. Exª tem tido critérios 
e, sinceramente, Sr. Presidente, expresso que tem me 
deixado tranquilo em relação às decisões da Presidên-
cia deste Senado.

Hoje nós combinamos que iríamos votar esta 
matéria. V. Exª já pôs em discussão a matéria. Já ou 
não? Já colocou em discussão. Então, a matéria vai 
ter que ser votada.

O que se pode imaginar? Acho que há uma pre-
ocupação dos Senadores amazonenses. Acho que 
não podemos, neste momento, deixar de votar, porque 
houve um combinado entre os Líderes. O que se pode-
ria fazer? Interrompe-se a sessão por cinco minutos; 
chamam-se os Senadores do Amazonas; chamam-se 
os representantes dos músicos brasileiros, e vamos 
chegar a um entendimento para votar a matéria hoje, 
ou, então, se vota regularmente, e se ganha ou se 
perde pelo voto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Vanessa Grazziotin.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Go-
verno/PT – RJ) – Depois Senador Lindbergh, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Em seguida daremos a palavra 
ao Senador Lindbergh Farias.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/

PSDB – PB) – Cássio Cunha Lima pede inscrição.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM. Para discutir. Sem revisão da 
oradora.) – É para debater a matéria, Sr. Presidente, 
mas antes de entrar no mérito, eu me vejo obrigada a 
debater, rapidamente, a questão do encaminhamen-
to, por isso perguntei ao Presidente da Casa qual a 
sessão de discussão.

Não estamos na 5ª sessão, conforme determina 
o Regimento. Nós estamos na 3ª sessão. Entretanto, 
me foi comunicado o acordo, eu não estava em ple-
nário ontem, porque assim como o Senador Eduardo 
Braga teve compromisso de mandato, hoje, fora do 
Senado, ontem também, acompanhada de alguns Srs. 
Senadores, como o Senador Ricardo Ferraço que aqui 
se encontra, estávamos no Ministério da Justiça, em 
reunião com quatro Ministros. Por isso eu não estava 
aqui e nem presenciei o acordo.

O acordo passava por uma discussão, um debate 
da Emenda nº 2, apresentada pelo Senador Eduardo 
Braga, na Comissão de Constituição e Justiça. Não é 
verdade? E o que aconteceu hoje, Presidente Renan 
Calheiros, na Comissão de Constituição e Justiça? 
Confirmei agora com o Presidente da Comissão, Se-
nador Vital do Rêgo, que a conhecida PEC da música 
era um dos últimos itens da pauta. Pois então, o Se-
nador Inácio Arruda chega, sabendo da ausência do 
Senador Eduardo Braga, autor da Emenda, autor da 
Emenda, e pede inversão de pauta. Rapidamente, sem 
qualquer debate, a Emenda é votada, Senador Mário 
Couto, e a Emenda é rejeitada.

Aqui nesta Casa nós não falamos em democra-
cia. Aqui nesta Casa nós exercemos a democracia. 
Aqui nesta Casa nós temos respeito uns para com os 
outros e os que decidem são os nomes, o número que 
aquele painel expressa. Somos três representantes da 
cada Unidade da Federação.

O Senador Lindbergh sabe muito bem o que é 
passar pelo que estamos passando hoje. É óbvio que, 
feita a votação, vamos nos dobrar ao resultado dela, 
o que não se pode fazer jamais é passar por cima da 
minoria, seja ela oposição ao Governo ou não. E o que 
está acontecendo aqui hoje é passar por cima da mi-
noria, porque o Senador sequer teve a oportunidade 
de defender a sua emenda na reunião da Comissão 
de Constituição e Justiça. Não precisava disso – e vou 
imitar V. Exª, quando bate na mesa. Não precisava disso 
hoje, não precisava para aprovar a matéria, como não 
precisava também desse acordo, porque tenho certe-
za absoluta de que o Senador Eduardo Braga jamais 
faria um acordo de procedimento se ele soubesse que 
a Comissão de Constituição e Justiça negaria o direito 

a ele de defender os empregos do seu Estado. Pois foi 
isso o que aconteceu, Senhores.

Estou aqui, Sr. Presidente, não só para debater a 
matéria. Hoje, quando eu conversava com o Senador 
Inácio Arruda, do meu Partido, a quem respeito muito 
– mas quanto a essa matéria temos posições contrá-
rias –, aproximaram-se de nós vários artistas que aqui 
estão presentes.

Aproximaram-se de nós vários artistas que es-
tão aqui presentes, e, como o Presidente Renan falou, 
também tenho muito respeito. Escutei e escuto muito 
as músicas de quem está aqui e disse a eles: vamos 
fazer uma pesquisa, depois que a PEC for aprovada, 
em seis meses, e vamos ver qual foi o resultado do 
mercado, qual o percentual de diminuição da pirata-
ria. Depois de seis meses, com um ano, vamos fazer 
outra pesquisa e vamos ver qual o resultado da pirata-
ria. Depois de um ano, mais seis meses, vamos fazer 
outra pesquisa e vamos ver o resultado da pirataria, 
que não vai diminuir. 

Infelizmente digo isso. Já fui Presidente da Frente 
Parlamentar contra a Pirataria, Sr. Presidente. Lutei e 
luto muito contra isso porque isso não destrói apenas 
o direito autoral, isso destrói o emprego formal daque-
les que trabalhavam em lojas de CDs, que hoje não 
existem mais no Brasil. Cadê aquelas lojas nas ruas 
populares de todas as cidades? Não existem mais, 
elas fecharam. Os CDs são vendidos às escondidas 
pelos piratas, pelo pobre coitado desempregado que, 
para sobreviver, muitas vezes se obriga a vender um 
CD pirata que veio da mão de um bandido, que veio 
da mão de um marginal, Sr. Presidente. Não vai dimi-
nuir a pirataria. 

Mas, senhoras e senhores – eu gostaria de um 
minuto de atenção –, sabem o que eu ouvi do autor 
principal da matéria? “Não, Presidente Renan, a pira-
taria é besteira, não é para isso não, é besteira”. 

Está aqui a justificação da PEC. Essa redação 
que aqui está não foi escrita por mim, foi escrita pelos 
subscritores da PEC e diz o seguinte: “Diante da ava-
lanche cruel da pirataria e da realidade inexorável da 
rede mundial de computadores, precisamos aprovar a 
PEC”. E aí apresenta números da Associação Proteto-
ra dos Direitos Intelectuais e Fonográficos. E vai mais 
adiante, Sr. Presidente, e diz que essa PEC, aprova-
da, ou seja, a instituição de imunidade tributária para 
a produção e comercialização da música pode atenuar 
sensivelmente a barreira econômica que pesa sobre 
o produto original, tornando o produto mais acessível. 

Ora, talvez os artistas não saibam, mas os pro-
dutores sabem que o peso do imposto embutido no 
CD da música não é capaz de diminuir a pirataria. O 
peso do tributo não chega a 20%. Então, Senador Per-
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rella, digamos, um CD original a um custo de R$20,00. 
Vamos tirar os 20% dos impostos, que não são 20%, 
é menos hoje, vamos tirar R$4,00, o CD é R$16,00. 
Por quanto é que o pirata vende aquele mesmo CD? 
R$2,00? Dois CDs por R$5,00. É por quanto ele vende.

E mais senhores, e mais. Essa PEC, aprovada, 
garantindo a imunidade, sabe o que é que pode acon-
tecer, Presidente Renan? Não sou eu quem diz isso, 
mas os técnicos da Receita Federal: pode ampliar a 
pirataria. E por que pode ampliar a pirataria, Senador 
Benedito de Lira? Porque a Receita Federal do Brasil 
não vai querer fiscalizar um produto que tem imunidade 
tributária. E, se a Receita Federal do Brasil não fiscalizar 
um produto de imunidade tributária, o que acontece? 

O Senador Taques trabalhou muito no combate 
ao crime organizado e sabe que o crime da pirataria 
anda junto com o crime de tráfico de drogas, de tráfico 
de armas. O que vai acontecer? CDs virgens chegarão 
ainda mais do Paraguai, como chegam hoje. E eles são 
a base para a pirataria. Não são CDs produzidos na 
Zona Franca de Manaus e nem no Brasil, não.

Então, Sr. Presidente, não só pelas razões de 
mérito, mas principalmente, Presidente Renan, Sena-
dor Inácio Arruda, meu Líder, pelo que ocorreu hoje na 
Comissão de Constituição e Justiça e da forma como 
ocorreu, que não havia necessidade. O Senador Iná-
cio Arruda sabe disso. Os senhores e as senhoras têm 
maioria de votos aqui, como tiveram na Câmara dos 
Deputados. Aqui está o Deputado Marco Maia, ex-Pre-
sidente da Câmara. Vocês sabem que têm a maioria. 
Então, não precisa cercear aquilo que é de mais im-
portância para um Parlamentar, para todos nós. Não 
para mim, não para o Senador Alfredo Nascimento, não 
para o Senador Eduardo Braga, mas para todos nós. 
Aquilo que a gente tem de mais caro, que é a nossa 
voz, que é o direito à palavra, que é o direito a defen-
der as posições. E eu não estou aqui defendendo a 
minha posição. Estou aqui defendendo a posição de 
um Estado, porque isenção tributária já é praticada no 
Brasil hoje, só que é praticada lá no Estado do Ama-
zonas, na Zona Franca de Manaus.

Com a imunidade tributária aprovada, o que vai 
acontecer?

A isenção que hoje existe para a Amazônia Brasi-
leira, para o longínquo Estado do Amazonas, a cidade 
de Manaus, que dista 2 mil quilômetros da Capital Fe-
deral, sabe o que vai acontecer? A isenção vai conti-
nuar como hoje – o Senador Romero Jucá sabe disso 
–, mas em São Paulo, no Rio de Janeiro...

E o pobre, que é pobre, vai continuar mais pobre.
E o rico, que é rico, vai ficar ainda mais rico.
Então, Senadores, aqui encerrando, eu não gos-

taria Presidente Renan Calheiros, que nós três, Se-

nadores da Bancada do Amazonas, comprássemos 
uma briga com todos os demais. Acho que o acordo 
foi rompido hoje, pela manhã, quando inverteram a 
pauta, quando votaram a emenda de um Senador que 
não estava presente. Isso não acontece em nenhuma 
das comissões, Senador Lindbergh, Senador Moka, 
Presidente de comissão. Não se coloca – e eles nun-
ca fazem isso – matéria para votar com a ausência 
do autor, principalmente quando a matéria é delicada, 
como é esta matéria. 

Então, em nome disso, vamos cumprir o Regi-
mento. Só queremos isso e mais nada, Senador. Va-
mos cumprir porque não fomos nós que quebramos o 
acordo. O acordo foi quebrado, sim, quando cercearam 
o direito à palavra a um Senador. 

Concluo, pedindo a compreensão do Presidente 
da Casa e de todos os meus pares. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a interven-
ção...

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Go-
verno/PT – RJ) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – ...do Senador Eduardo Braga 
e da nossa querida Senadora Vanessa Grazziotin. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Presidente, Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Quero, com muita satisfação, 
registrar aqui a honrosa presença do Deputado Marco 
Maia, que foi Presidente da Câmara dos Deputados e 
um entusiasta pela tramitação desta importante matéria. 
E queria dizer que, ontem, ao votarmos o calendário 
especial, nós suprimimos etapas de tramitação pela 
votação de um requerimento de forma consensual, 
simbólica, que é a prática que temos adotado aqui, 
inclusive com relação à própria Proposta de Emenda 
à Constituição nº 18, que acabamos de votar em dois 
turnos, exatamente por conta do calendário especial.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM) – Mas, Sr. Presidente, esse acordo tem que ser 
consensual de todas as Lideranças. O Líder do PR não 
assinou esse requerimento. Não há consenso de todas 
as Lideranças. Havia um acordo, acordo que foi quebra-
do. Veja o requerimento que está à Mesa, do acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Não, não. É que nós apreciamos, 
na forma do art. 412 do Regimento Interno do Senado, 
que trata dos princípios gerais do processo legislativo 
e que, no seu inciso III, resguarda essa prática que te-
mos adotado sistematicamente pelo Senado Federal.
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O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM) – Desde que haja entendimento das Lideranças, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Desde que haja votação con-
sensual, que foi o que aconteceu.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM) – Mas diante do entendimento de acordo regis-
trado em ata.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Go-
verno/PT – RJ) – Sr. Presidente, V. Exª está certo, 
Presidente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Presidente, Presidente, Presidente...

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Go-
verno/PT – RJ) – Presidente Renan Calheiros, V. Exª 
está correto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Permita-me o direito de discutir, Presidente? Me 
permita o direito de...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O entendimento foi no sentido 
da tramitação, como o Regimento manda. Foi esse 
o entendimento. A matéria foi para a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania exatamente porque 
o calendário encerrou a discussão. 

Ao aprovarmos o calendário, ficou implícito, claro, 
precisamente claro que a matéria iria para a Comissão 
a fim receber um parecer sobre a emenda e a votação 
da emenda. O que aconteceu, não em função do acor-
do, mas em função do Regimento e de uma prática do 
Senado Federal.

De modo que eu quero fazer um apelo à Casa...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 

– AM) – Sr. Presidente, permita-me fazer um apelo a 
V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Sr. Presidente...

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM) – Nós estamos aqui com a pauta da sessão de 
hoje. Se V. Exª pegar a pauta, que é o documento re-
gimental, que amanhã poderá judicializar esta decisão, 
Sr. Presidente... Nós não queremos que isto aconteça. 
Esta é uma Casa que respeita os entendimentos, que 
respeita os acordos. E nós temos a cópia taquigráfica 
de ontem, Sr. Presidente. E mais a ata de hoje, o item 
12 da pauta: terceira sessão de discussão, Sr. Presi-
dente. Terceira sessão de discussão! Portanto, a ata, a 
pauta da sessão deliberativa da pauta de hoje, publicada 
pela Mesa do Senado, aqui está posta, Sr. Presidente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Sr. Presidente, me permita discutir a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Todos na Casa sabem do res-
peito, da consideração e da admiração que eu tenho 
pelo querido amigo Senador Eduardo Braga...

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM. Fora do microfone.) – É recíproco.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) 
– Sr. Presidente, para contraditar o Senador...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – ... que não é menor do que o 
que eu tenho pela Senadora Vanessa Grazziotin e pelo 
Senador... Mas o calendário especial suplanta essas 
etapas a que V. Exª faz alusão. 

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Go-
verno/PT – RJ) – Pela ordem, Sr. Presidente. Pela or-
dem, Sr. Presidente. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – 
PR) – Sr. Presidente, para contraditar o Senador Edu-
ardo Braga. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Eu quero discutir a matéria, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra, na 
forma das inscrições aqui.

Eu concedo a palavra ao Senador Lindbergh 
Farias. 

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Go-
verno/PT – MS. Fora do Microfone.) – Sr. Presidente, ...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) –Depois estão inscritos o Sr. 
Senador Cássio Cunha Lima, Lídice da Mata, Alvaro 
Dias, Pedro Taques, Mário Couto, Delcídio do Amaral 
e Eduardo Suplicy. Por enquanto.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Go-
verno/PT – RJ. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, primeiro parabenizar a decisão de 
V. Exª. Essa é uma matéria vencida. Essa PEC está 
tramitando há mais de sete anos, é de autoria do De-
putado Otavio Leite e de um conjunto e Deputados 
de todos os partidos. Está aqui também a Deputada 
Jandira Feghali. 

Eu queria fazer um apelo também aos Senadores 
do Estado do Amazonas. Os Senadores sabem que 
este Senador aqui, do Rio de Janeiro, tem defendido 
uma posição de muito equilíbrio em defesa da Zona 
Franca de Manaus. Os senhores sabem que vários se-
tores neste País se posicionam contra a Zona Franca 
de Manaus. E nós estamos tendo sempre uma postu-
ra equilibrada no Senado Federal em relação a esse 
tema, porque a gente acha importante a Zona Franca 
de Manaus para o desenvolvimento daquela região. 
Há pouco, houve a discussão da reforma do ICMS.
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Agora, eu queria chamar a atenção dos Senado-
res do Estado do Amazonas que eles podem levar ao 
isolamento da bandeira da Zona Franca. Não há como 
ficar contra todo o setor cultural do País, contra toda a 
produção musical do nosso País. Esta PEC é um sopro 
para a música brasileira, de renovação.

Então, faço o apelo aos Senadores do Estado do 
Amazonas: eu acho que, se ficarem com essa postura, 
vão levar a Zona Franca a uma posição de isolamen-
to na sociedade brasileira. Esta PEC, Sr. Presidente, 
é muito importante. Pode reduzir o preço de CDs e 
DVDs em até 25%. É um estímulo à produção musical 
no nosso País. E é um engano pensar que atinge a 
Zona Franca de Manaus. Não atinge a Zona Franca de 
Manaus. Está preservada a Zona Franca de Manaus, 
quando se coloca: “(...) salvo na etapa de replicação 
industrial de mídias ópticas de leitura a laser”. 

Quero dizer, Sr. Presidente, para concluir, que 
esse art. 150 já coloca isenção de impostos para li-
vros, jornais e periódicos. E a gente vê, claramente, 
aqui que não houve uma pirataria expressiva contra 
livros e periódicos. No caso da música, não. A inclusão 
dessa alínea “e” é fundamental.

Então, quero parabenizar V. Exª pela sua decisão. 
Na verdade, todos nós respeitamos os três Senadores 
do Estado do Amazonas, o nosso Líder do Governo 
Eduardo Braga, mas V. Exª acertou, porque este Se-
nado Federal tem que aprovar, no dia de hoje, esta 
PEC da Música. Esse é o imperativo para resgatar a 
nossa produção musical.

E volto a dizer, Sr. Presidente, e encerro dizendo 
que é um consenso. Se há um consenso entre todo 
o setor cultural do País, entre produtores e artistas, 
é esta PEC da Música. E acho que, hoje, o Senado 
Federal estará dando mais uma resposta positiva à 
sociedade brasileira.

Muito obrigado.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União 

e Força/PR – AM) – Sr. Presidente, pela ordem. Pre-
sidente, pela ordem. Pela ordem, Presidente. Senador 
Alfredo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Alfredo, pela ordem, 
concedo a palavra a V. Exª.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e 
Força/PR – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
– Presidente, eu quero fazer um registro.

O art. 412 do Regimento Interno desta Casa re-
gistra o seguinte:

A legitimidade da elaboração de norma legal 
é assegurada pela observância rigorosa das 
disposições regimentais, mediante os seguin-
tes princípios básicos:

No item 3 se registre o seguinte: “A impossibilida-
de de prevalência sobre norma regimental de acordo 
de lideranças ou decisão de Plenário, exceto quan-
do tomada por unanimidade, mediante voto nominal, 
resguardado o quórum mínimo de 3/5 dos votos dos 
membros da Casa”.

Quero registrar, Sr. Presidente, que, como Líder 
do Partido da República, eu não fui consultado. Por-
tanto, votada essa matéria, se nós não discutirmos a 
preservação dos empregos da Zona Franca de Manaus, 
o Partido da República vai judicializar essa questão. 

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

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª
Concedo a palavra ao Senador Cássio Cunha 

Lima.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) 

– Presidente, eu só queria contraditar esse argumento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Alvaro Dias, com a 
aquiescência do Senador Cássio Cunha Lima.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – 
PR. Sem revisão do orador.) – O Senador Cássio me 
permite.

Apenas quero dizer, Sr. Presidente, que o que o 
Senador Eduardo Braga deseja hoje é exatamente o 
oposto do que sempre praticou, em desatendimento 
aos pleitos da Oposição.

Eu me recordo, por exemplo, das PECs 75 e 53. A 
Oposição votou contrariamente a esse regime especial 
e foi derrotada. Portanto, na pior das hipóteses, o Se-
nador Eduardo Braga está provando do próprio veneno. 

Há uma jurisprudência estabelecida aqui. Há um 
precedente já consolidado, consagrado nesta Casa. 
Portanto, V. Exª está tão-somente cumprindo o que já 
está determinado como precedente, como jurisprudên-
cia regimental estabelecida no Senado Federal. Está 
agindo corretamente. Está procedendo da melhor for-
ma e tem o nosso apoio em relação a essa matéria.

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

Na forma do art. 14, ainda com a aquiescência 
do Senador Cássio Cunha L ima, concedo a palavra 
ao Senador Eduardo Braga.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Pela ordem, tem a palavra V. 
Exª, Senadora Vanessa Grazziotin, também com a 
aquiescência do Senador Cássio Cunha Lima..

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM.) – Posso, Senador?
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O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Claro.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-
verno/PCdoB – AM. Pela ordem. Sem revisão da ora-
dora.) – Presidente, quero encaminhar à Mesa aquilo 
que acaba de ser passado a mim e que acaba de ser 
publicado no Radar On-line da Veja, falando sobre a 
presença do cantor Falcão hoje aqui no Senado federal. 
Fala dos trajes típicos que, inclusive, marcam muito a 
figura dele e diz o seguinte:

Quando perguntado sobre a índole dos que 
apertaram sua mão nas últimas 24 horas, 
Falcão não alivia: ‘Cumprimentei muito mais 
corrupto do que gente honesta por aqui, mas 
sem constrangimento, aliás, quem tem de se 
constranger são eles. Eu sou um sujeito ho-
nesto e probo, que pago meus impostos, ao 
contrário da maioria desse pessoal. [Por Lauro 
Jardim, Radar da Veja.]

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Certamente o artista Falcão 
não foi o único citado em situação que não se confir-
ma pelo jornalista – respeitosamente eu o cito – Lauro 
Jardim. Ele está negando aí...

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Mas então, se isso foi uma 
publicação inverídica, Sr. Presidente, cabe à Presidên-
cia da Casa dirigir-se a Lauro Jardim para pedir-lhe 
que remeta uma explicação para esta Casa, porque 
eu também sou uma pessoa proba. Eu também sou 
uma pessoa proba, Sr. Presidente, como muitos daqui. 

Então, Sr. Presidente, eu peço que a Mesa tome 
providências.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós não podemos levar a fer-
ro e a fogo todas as citações do Lauro Jardim, com 
todo respeito.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM) – Sr. Presidente, eu creio que, pelo art. 14...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nem tampouco as do Falcão!

Com a palavra o Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/

PSDB – PB) – Sr. Presidente...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 

– AM) – Sr. Presidente, me perdoe...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Na forma do art. 14, tem a pa-
lavra o Senador Eduardo Braga.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM. Para uma explicação pessoal. Sem revisão do 
orador.) – Perdoe-me, Senador Cássio Cunha Lima, 

mas eu fui citado nominalmente pelo Senador Alvaro 
Dias, que, inclusive, disse que, em última análise, eu 
estaria provando do mesmo veneno. 

Sr. Presidente, quantas vezes o Senador Alvaro 
Dias, como Líder do PSDB, Senador Cássio Cunha 
Lima, não colocou para mim, como Líder do Governo, 
que não concordava com votações e com quebras de in-
terstícios aqui neste plenário? Posicionou-se assim com 
relação a medidas provisórias, com relação a PECs, 
e nós aquiescemos, Sr. Presidente! Quantas vezes? 

Agora mesmo, na votação da MP nº 61. O Sena-
dor Mário Couto levantou ontem que não deveríamos 
votar no dia de ontem a MP nº 615, porque ela não 
estava sequer distribuída nos avulsos, e deixamos para 
votá-la no dia de hoje. Portanto, Sr. Presidente, apenas 
para colocar que esta Casa é uma casa política, esta 
é uma casa política.

Agora, Sr. Presidente, V. Exª sabe do respeito que 
nutro por V. Exª, e não porque ocupa a cadeira de Presi-
dente desta Casa, mas pelo político e pelo parlamentar 
que V. Exª sempre foi, muitas vezes injustiçado neste 
País e sempre, por parte deste, dado o direito de V. Exª 
exercer amplamente as suas condições corretas para 
demonstrar não apenas para o Parlamento, mas para 
o povo brasileiro, as qualidades do Parlamentar que V. 
Exª é nesta Casa e que representa tão bem o Senado. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Art. 14, Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM) – Sr. Presidente, com todo respeito, com todo 
respeito à posição que V. Exª adotou ainda há pouco, 
a verdade dos fatos é que é muito fácil pedir desculpas 
no particular e tisnar a honra de quem não conhece em 
público, sem que haja uma retratação. Nós Senadores 
da República que estamos aqui trabalhando, que paga-
mos os nossos impostos, gostaríamos de ser respei-
tados como nós respeitamos a todos, Sr. Presidente. 
V. Exª, como Presidente da Casa, que representa a 
todos nós, sabe o quanto isso é importante, o quanto 
isso é necessário nesta Casa. 

Sr. Presidente, não quero aqui me valer de uma 
declaração infeliz, porque pode acontecer, mas esta 
Casa não pode estar a reboque do achincalhamento, 
porque o Senado da República, a que eu pertenço, em 
que eu pratico aqui o meu trabalho diuturnamente de 
forma absolutamente honesta, não me envergonha. 

Eu não cumprimentei o artista no dia de hoje. Se 
o tivesse cumprimentado, eu gostaria que ele soubesse 
que eu sou um homem probo e honrado tanto quanto 
ele, que pago meus impostos e que apresentei não a 
declaração de bens, mas a minha declaração de Im-
posto de Renda, quando tomei posse nesta Casa, com 
absoluta transparência. 
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E faço aqui um apelo aos Srs. Senadores e às 
Srªs Senadoras: que nós possamos mostrar para o 
povo brasileiro que nós nos respeitamos, que nós nos 
respeitamos acima de tudo. Para respeitar o povo bra-
sileiro, é preciso que nós nos respeitemos, que respei-
temos a todos nós. 

Por isso, Sr. Presidente, quero dizer aqui que 
refuto qualquer insinuação nessa direção em relação 
a mim e aos Senadores que eu conheço nesta Casa 
que são probos e honrados. Há sempre as exceções, 
claro que pode haver, mas é preciso que aquele que 
acusa prove. Esse é o ônus da prova. Caso contrário, 
Sr. Presidente, nós nos fazemos respeitar de forma 
nenhuma.

Com relação à colocação, repito e V. Exª sabe 
que, no Regimento, é assim: o nosso calendário espe-
cial, Sr. Presidente, só é possível quando há acordo e 
entendimento em torno disso. Esse entendimento foi 
quebrado pela postura adotada no dia de hoje. 

Há outros instrumentos regimentais que nós ire-
mos utilizar oportunamente, mas faço um apelo à cons-
ciência democrática de V. Exª, um homem que já foi, 
tantas vezes, injustiçado: que aqui, neste plenário, hoje, 
nós possamos dar ao Amazonas o mesmo direito que 
demos ao Rio de Janeiro na questão dos royalties, o 
mesmo direito que demos aos outros Estados, que é o 
de se debater, de se discutir, não fazendo o que acon-
teceu hoje na Comissão de Constituição e Justiça, em 
que fomos atropelados sem que eu tivesse o direito de 
defender a minha emenda, enquanto eu estava traba-
lhando para resolver problemas do Senado da Repú-
blica e de interesse do povo brasileiro, Sr. Presidente. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Art. 14, Presidente. Eu fui citado pelo Senador 
Eduardo. Eu fui citado e quero o direito do Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – V. Exª terá o direito do Regimen-
to. Eu queria só combinar para que V. Exª falasse logo 
em seguida ao Senador Cássio Cunha Lima.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Eu tenho certeza de que o Senador Cássio vai 
esperar 1 minuto da minha fala. Tenho certeza.

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB 
– PA. Para uma explicação pessoal. Sem revisão do 
orador.) – Presidente, eu acho que o artista que disse 
que tinha pegado na mão de não sei quantos corrup-
tos é um artista conhecido no Brasil como um artista 
que forma piadas. E isso é uma piada. Ora, quem é 
que se ofende com isso? Eu não me ofendi com isso, 
não. Eu achei graça. Aliás, antes de a Veja publicar, 

o nobre Senador Cícero já tinha me dito isso e eu caí 
na gargalhada. Então, eu não vejo nada de anormal.

Ó, o Lula, o Lula, e ninguém acha mal que o Lula 
já tenha dito que aqui tinha mais de 300 picaretas. Aí 
todo mundo riu do Lula; do Falcão, ninguém quer rir. 
Falcão, eu vou achar graça da sua piada: ah-ah, ah-
-ah, ah-ah!

Era só isso, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Cássio Cunha Lima.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu acredito que nós 
temos um tema maduro para ser votado, em primeiro 
lugar. Esta matéria tramita, há 7 anos, no Congresso. 
Quanto ao procedimento de votação – com todo o 
respeito aos representantes do Amazonas, aos dois 
Senadores e à Senadora – é um procedimento abso-
lutamente usual, legítimo, regimental.

Agora, podemos, Líder Eduardo Braga, propor a 
V. Exª, neste instante, um acordo: que tenha sido esta 
a última sessão em que a minoria desta Casa seja 
atropelada. Sente-se atropelado? Nós da oposição 
somos massacrados aqui todo o tempo, a toda hora, 
a cada instante.

Eu comentava com o Senador Alvaro Dias: la-
mentavelmente, está provando do próprio veneno. E 
é ruim para o Parlamento quando chegamos a este 
ponto, quando as minorias são massacradas pela 
maioria que se forma.

Portanto, fica preliminarmente uma proposta, e 
proponho ao Líder do Governo, nesta Casa: que tenha 
sido esta a última sessão em que a minoria é atrope-
lada, quando o contraditório, o debate mais maduro, 
não possa ser feito.

Porque o que aconteceu na CCJ, hoje, acontece 
todo santo dia. Portanto, esse não é um argumento 
que possa me sensibilizar. Não me sensibiliza mesmo, 
porque é usual esse tipo de procedimento nesta Casa. 

Como não me sensibiliza, Senadora Vanessa, a 
apelação de V. Exª, porque é, sim, uma apelação, tentar 
trazer Falcão, um artista irreverente por natureza. Ele é 
irreverente na forma de vestir. É um arquiteto que usa 
nos seus trajes a expressão de sua própria arquitetura 
criativa. É um filósofo do Brasil, um filósofo do Nordes-
te, que nos ensinou que é melhor escapar fedendo do 
que morrer cheiroso. É esse o Falcão, aquele que nos 
ensina que é melhor escapar fedendo do que morrer 
cheiroso, e que, claro, fez uma brincadeira. Cá entre 
nós, uma piada irresistível de ser feita. Irresistível de 
ser feita. O Senador Cícero estava contando.
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Eu, particularmente, como V. Exª, Senador Edu-
ardo Braga, não coloco essa carapuça. Cumprimentei 
Falcão várias vezes; como cumprimentei Rosemary, 
como cumprimentei Nando Cordel. 

O que nós precisamos, portanto, neste instante, é 
sair da periferia, da filigrana, e entrar no mérito. Temos 
de entrar no mérito dessa matéria. O que nós estamos 
decidindo, em poucos instantes, com o nosso voto? O 
que é, enfim, a PEC nº 123, a PEC da Música? Uma 
modificação no art. 150 da nossa Constituição, que 
todos conhecem. Ele garante isenção tributária para 
templos de qualquer culto, patrimônio e renda de par-
tidos políticos, para livros, jornais, periódicos e o papel 
destinado à sua impressão. O que se está pretendendo 
há quase uma década, há quase 10 anos, é oferecer à 
música brasileira o mesmo tratamento que se dispensa 
ao livro, ao periódico. Não é outra coisa. 

O Deputado Otávio Leite, que é um baluarte 
dessa luta, que merece todas as honras, todas as 
homenagens, como tantos outros parlamentares, tem 
esclarecido que o que se pretende, enfim, é o mérito 
do que está sendo votado: dispensar à música brasi-
leira o mesmo tratamento que se oferta aos livros e 
periódicos. 

E aí vem, para concluir, o argumento final que 
precisa ser respondido: “Estão quebrando a Zona Fran-
ca de Manaus.” A Zona Franca não é só de Manaus; a 
Zona Franca é do Brasil. Nós todos, em todos os tem-
pos, nunca faltamos com a solidariedade merecida e 
devida à Zona Franca e ao povo de Manaus.

E eu venho de longe; eu venho lá da Assembleia 
Nacional Constituinte, como tantos outros que aqui 
estão, quando, já ali, garantimos os incentivos para a 
Zona Franca. E o fiz, como faço hoje: consciente de 
que é algo justo e necessário para o Brasil.

E não podemos acreditar, claro, que a Zona Fran-
ca vai quebrar ou perder milhares de empregos com 
a possibilidade de isenção de ICMS e de ISS para os 
músicos brasileiros na confecção dos seus CDs. Até 
porque, como muito bem destacou – e eu peço a aten-
ção do Plenário neste instante – o Senador Lindber-
gh, a proteção à Zona Franca está expressa no texto, 
está explícita no texto, quando, em sua parte final, faz 
“salvo” – e o salvo é a Zona Franca de Manaus – “na 
etapa de replicação industrial de mídias óticas de lei-
tura a laser”. Ou seja, as quatro indústrias que Manaus 
possui continuarão operando.

Eu falava ali com Rosemary, com Falcão…
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 

– AM. Fora do microfone) – Sete, são sete!
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/

PSDB – PB) – Sete, sete. É porque sete é conta de 

mentiroso, eu tenho dificuldade de, às vezes, ver o 
número.

Mas, falava com Rosemary, com Falcão: “Sena-
dor Cássio, nós vamos continuar imprimindo os nossos 
CDs lá.” Esses CDs, na maioria das vezes, são feitos 
para distribuição, para promoção; eles nem sequer 
são vendidos. “O que nós queremos é um tratamento 
tributário que nos permita sobreviver.” E a pirataria vai 
continuar existindo. Essa que é a grande realidade.

Eles terão, apenas, o estímulo do Estado – como 
tantos outros setores da economia já receberam incen-
tivos fiscais – para produzir o que há de mais valoroso 
da nossa cultura, que é a nossa música.

O Plenário do Senado vai virar as costas à música 
brasileira, à nossa cultura? Por força de um argumento 
que a Zona Franca poderá perder emprego? E não vai 
perder emprego algum. Pelo contrário, poderá ganhar 
mais e mais empregos.

Portanto, vamos votar esta matéria que tramita 
há quase uma década. São dez anos de tramitação. E 
prestigiar, valorizar, incentivar, estimular, levar adiante 
a música brasileira e os nossos músicos, que esperam 
o apoio e a solidariedade deste Senado da República.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União 
e Força/PR – AM) – Sr. Presidente. Uma questão de 
ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Alfredo Nascimento, 
com a palavra, V. Exª, para uma questão de ordem.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União 
e Força/PR – AM. Para uma questão de ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nos termos do art. 
403 e seguintes do Regimento Interno, faço uso da pre-
sente questão de ordem para suscitar dúvidas acerca 
dos aspectos regimentais da tramitação da Proposta 
de Emenda à Constituição 123, de 2011, cujo primeiro 
signatário é o Deputado Otavio Leite, que acrescenta 
a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição 
Federal, instituindo imunidade tributária sobre os fono-
gramas e videogramas musicais produzidos no Brasil, 
contendo obras musicais ou literomusicais de autores 
brasileiros e obras em geral, interpretadas por artistas 
brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos 
digitais que os contenham.

Na sessão plenária ocorrida no dia 10 de setem-
bro passado, foi lida a Emenda nº 2, que tem como 
primeiro signatário o Senador Eduardo Braga, cujo 
objetivo é aumentar a abrangência da proposta ori-
ginal, de forma a estender a imunidade também aos 
espetáculos musicais e teatrais de autores brasileiros, 
interpretados por artistas brasileiros. A emenda é justi-
ficada pelo fato de os espetáculos musicais e teatrais 
serem atividades culturais relevantes e um importante 
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meio de levar informação, conhecimento e divertimento 
à população. Desse modo, a emenda seria essencial 
para democratizar, ainda mais, o acesso a essas ma-
nifestações culturais.

Na reunião da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania ocorrida na manhã de hoje, dia 11 
de setembro, a matéria, inesperadamente, entrou em 
pauta e foi proferido...

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

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União 
e Força/PR – AM) – ... o relatório pelo Senador Inácio 
Arruda, pela rejeição da Emenda nº 2 de Plenário. Frise-
-se que o processado da matéria estava no Plenário, 
e não na referida Comissão, descumprindo-se o que 
dispõe o art. 266 do Regimento Interno. Ocorre que, 
nos termos do art. 358, caput, do Regimento Interno 
do Senado Federal, a proposta de emenda à Consti-
tuição será incluída na Ordem do Dia para discussão 
em primeiro turno durante cinco sessões deliberativas 
ordinárias consecutivas. E o §2º do art. 358 determi-
na que, durante a discussão, poderão ser oferecidas 
emendas assinadas por no mínimo um terço dos mem-
bros do Senado, desde que guardem relação direta e 
imediata com a matéria proposta.

Apresentadas as emendas após concluída a dis-
cussão em plenário é que a matéria deveria retornar 
para a CCJ para novo parecer, conforme o art. 359, 
que assegura novo prazo para esse Colegiado apre-
ciar as emendas.

Portanto, a Emenda nº 2 de Plenário somente 
poderia ser relatada na CCJ após decorridas as cinco 
sessões deliberativas ordinárias consecutivas, e de-
veria seguir para aquele Colegiado juntamente com a 
íntegra do processo. 

Contudo, conforme se observa na própria Ordem 
do Dia de hoje, da qual a PEC 123, de 2011, consta, no 
Item 12, como terceira sessão ordinária, em primeiro 
turno, ainda não se esgotaram todas as sessões de 
discussão. De modo que não poderia ter sido relatada 
a Emenda nº 2 de Plenário na reunião da CCJ.

Por essa razão, questiono a eventual nulidade do 
parecer aprovado na CCJ pela rejeição da Emenda nº 
2 de Plenário à PEC 123, de 2011.

Sendo assim, Sr. Presidente, em virtude do que 
dispõe o Regimento do Senado Federal e com a funda-
mentação ora apresentada, solicito que essa Presidên-
cia, exercendo a competência disposta no inciso XI do 
art. 48 do Regimento Interno, proceda a impugnação 
do parecer sobre a Emenda nº 2, de Plenário, à PEC 
123, de 2011, proferido hoje na sessão da Comissão 
de Constituição e Justiça.

Alfredo Nascimento.

Líder do Partido da República.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 

Governo/PSOL – AP) – Sr. Presidente, questão de 
ordem.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio 
Governo/PT – MS) – Sr. Presidente...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Sr. Presidente, questão de 
ordem, art. 403...

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

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Sr. Presidente, questão de 
ordem, art. 403.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador 
Randolfe Rodrigues, para uma questão de ordem, na 
forma do Regimento.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP. Para uma questão de ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na forma do 
Regimento, arguo questão de ordem, suscitando o art. 
403 do Regimento do Senado, art. 275, inciso II, soli-
citando encerramento da discussão do tema relativo 
a esta proposta de emenda à Constituição.

Estamos interpondo à Mesa o requerimento de 
encerramento desta discussão.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio 
Governo/PT – MS) – Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Delcídio do Amaral.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio 
Governo/PT – MS) – Sr. Presidente, pela ordem. Eu 
ia falar aqui...

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

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio 
Governo/PT – MS) – Vou resumir aqui. 

Primeiro só registrar, na PEC nº 18, o meu voto 
“sim”. Eu estava numa audiência fora. Eu votei no pri-
meiro turno e não votei no segundo turno. Então, re-
gistrando o meu voto “sim”, louvável...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifes-
tação de V. Exª.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio 
Governo/PT – MS) – ... à PEC de autoria do Senador 
Jarbas Vasconcelos. 

E também fazer coro ao Senador Randolfe Ro-
drigues, porque o quórum está caindo, Sr. Presiden-
te, e, daqui a pouco, nós não vamos ter condição de 
votar esta PEC.
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR 
– MT) – Sr. Presidente, vamos abrir o painel.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, apenas para manifestar a posição do Partido 
Socialista Brasileiro a favor desta PEC e reconhecer 
o trabalho desenvolvido pelo Deputado Otavio Leite, 
desde a Câmara dos Deputados.

Tive a honra de assinar esta proposta de emen-
da à Constituição também na Câmara dos Deputados. 
Entendo que isso contribuirá para estimular o mercado 
fonográfico brasileiro.

Portanto, essa é a nossa posição. E queremos 
votar imediatamente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu 
gostaria de solicitar que V. Exª pudesse abrir o painel, 
para a gente votar. Tenho outros compromissos hoje 
à noite, ainda. Quem quiser ficar discutindo que fique 
discutindo. Eu preciso votar, para seguir para outros 
compromissos.

Muito obrigado.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA. Sem revisão do orador.) – Não pelos compromis-
sos que tenho, mas, pelo quórum, Sr. Presidente, eu 
concordo em abrir o painel.

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

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, vou votar favoravelmente à PEC, porque 
ela é importante para a cultura nacional. Música é 
cultura. Precisamos votar favoravelmente a esta PEC.

Agora, a licença poética é garantida pela Cons-
tituição. O artista Falcão tem músicas belíssimas. Eu 
poderia citar aquela frase lapidar dele: “Só existem duas 
certezas na vida, o caixão e o chifre”. Esta é uma frase 
lapidar dele. Uma música maravilhosa que ele tem. Eu 
conheço algumas músicas desse artista.

Agora, toda generalização não é boa, mas a de-
mocracia aceita. A democracia permite que o cidadão 
fale o que deseja. A democracia é bonita por isso.

Eu vou votar favoravelmente a esta PEC. Mas nós 
temos que entender que, na política, existem pessoas 
sérias e pessoas que não são sérias. Aliás, como no 
meio artístico. Eu conheço vários que são processados 
por desviar recursos do incentivo fiscal da Lei Rouanet. 

Vários! Alguns indiciados. Na CPI do Ecad, nós vimos 
artistas com responsabilidade criminal.

No Brasil, o artista tem que ser respeitado. Agora, 
a política no Brasil também deve ser respeitada. Não é 
permitida qualquer generalização. Eu não posso dizer 
que todos os artistas desviam recursos dos incentivos 
fiscais. Eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer 
que todos os artistas, por exemplo, são bregas. E o 
senhor – permita-me – é um artista que nós todos de-
vemos respeitar.

Portanto, aqui não é um circo. Aqui não é um pi-
cadeiro, apesar de os palhaços também serem artistas.

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

Em seguida, vou responder a questão de ordem 
mais uma vez e vamos proceder à votação. 

O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, rapidamente, 
serei breve, apenas para externar que o Partido Verde 
vota a favor da PEC, admira e respeita os artistas do 
Brasil e os artistas do mundo inteiro.

Portanto, o Partido Verde é a favor da PEC. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Especificamente, responden-
do à questão de ordem que foi colocada pelo Senador 
Alfredo Nascimento, eu queria dizer ao Senador Alfre-
do e ao Senado que nós não temos como proceder 
à impugnação de parecer. Compete ao Presidente do 
Senado Federal proceder à impugnação de proposi-
ções, mas parecer não é proposição, é uma delibe-
ração legislativa. Portanto, não há como proceder a 
essa impugnação. 

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Vamos votar, Presidente, abrir o painel.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Vanessa Grazziotin.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM. Pela ordem. Sem revisão da 
oradora.) – Eu acho que V. Exª, quando responde as-
sim – entendo que V. Exª está respondendo a questão 
de ordem formulada pelo Senador Alfredo Nascimento 
–, pega numa questiúncula, na minha opinião, porque 
a questão de ordem é muito mais abrangente do que 
em relação ao parecer. 

A questão de ordem trata da seguinte principa-
lidade. São cinco sessões de debate, e nós estamos 
na terceira hoje. V. Exª disse que houve um acordo de 
procedimentos ontem, mas o acordo de procedimen-
tos ontem não incluía a votação, de forma açodada, 
de uma emenda, como aconteceu hoje na Comissão 
de Constituição e Justiça. 
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Então, eu peço a V. Exª, formulo; se V. Exª não 
acata esta questão de ordem, formulo outra.

Eu não faço parte desse acordo, sou Senadora. 
E creio que, quando não há unanimidade em plená-
rio, o que prevalece é o texto legal, e o texto legal é o 
Regimento Interno da Casa, Sr. Presidente. 

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Matéria vencida, Presidente. Matéria 
vencida.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos à Senadora 
Vanessa Grazziotin...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Vamos votar, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – ...e, especificamente, ao respon-
der a questão de ordem do Senador Alfredo Nascimen-
to, nós não tratamos dessas questões que novamente 
foram levantadas pela Senadora Vanessa Grazziotin 
porque sobre essas questões nós já havíamos respon-
dido. Nós respondemos apenas a um aspecto novo 
levantado na questão de ordem porque, com relação 
ao calendário especial que foi aprovado por esta Casa, 
não foi um procedimento, foi um calendário especial 
que foi aprovado. 

Eu queria só lembrar aos Srs. Senadores o enca-
minhamento da votação do calendário especial. 

Eu disse, naquela sessão: “Antes, porém, eu que-
ro submeter a proposta de calendário especial para 
apreciação da PEC da Música. 

Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que con-
cordam permaneçam como se encontram.”

E foi uma decisão unânime, consensual, portan-
to, simbólica, como manda o comando regimental que 
nos permitiu, há pouco, fazer o mesmo com a PEC do 
Senador Jarbas Vasconcelos.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Vamos votar, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu acho até que a emenda que 
foi apresentada pelo Senador Eduardo Braga é uma 
emenda meritória, ela poderia ser compatibilizada. O 
único problema é que se nós compatibilizarmos agora 
essa emenda, a matéria volta para tramitar na Câmara 
dos Deputados.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Fora do microfone.) – E aí morre.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – E aí, do ponto de vista da cul-
tura nacional, será um prejuízo. 

O Brasil tem dado tanto à Zona Franca de Ma-
naus. Isso é uma bobagem. Nós precisamos manter 
esse crédito.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – 
AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu apoio 
o discurso de V. Exª de apoio à cultura nacional, como 
apoio a cana de Alagoas, como apoio a subvenção ao 
açúcar dos usineiros do Nordeste, como apoiei, nesta 
Casa, inúmeras desonerações proporcionadas pelo 
Governo da Presidenta Dilma para que nós possamos 
aumentar a competitividade.

Mas V. Exª há de concordar que a ata que V. Exª 
está lendo, de ontem, não se restringe a esta votação. 
Há uma posição anterior. A Secretaria da Mesa tem, 
acabei de ler da tribuna. 

Precedente à declaração de V. Exª, há a declara-
ção que fiz. Creio que chegamos a um texto bastante 
acordado entre os Srs. Senadores. O texto está apre-
sentado e, portanto, estaríamos aptos a fazê-lo no dia 
de amanhã. E disse mais ainda durante a votação, Sr. 
Presidente: desde que haja acordo, desde que haja 
entendimento. Está na cópia taquigráfica de ontem.

Portanto, eu quero apenas dizer a V. Exª que o 
fato de termos um regime bicameral neste País, es-
tabelecido pela Constituição da República, não pode 
tolher o debate nesta Casa, Sr. Presidente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Vamos votar, Presidente.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM) – Não é porque uma emenda, se aprovada, vai 
fazer com que...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Vamos votar, Presidente.

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

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM) – Eu ouço todos com tanto respeito. Eu ouço... 
Há um orador no microfone. Eu nunca fico atrapalhan-
do a participação de nenhum dos Srs. Senadores e 
Srªs Senadoras.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa assegura a palavra a 
V. Exª.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM) – Esse é um direito do meu mandato, Sr. Pre-
sidente, dado por 1,3 milhão de votos de brasileiros 
que vivem no Amazonas. Peço apenas o direito do 
uso respeitoso da palavra para defender o direito re-
gimental que o povo do Amazonas e os trabalhadores 
brasileiros possuem. 

Quero dizer apenas que este Plenário está diante, 
hoje, de uma votação, Sr. Presidente, que não é apenas 
a questão do apoio à cultura – nós apoiamos a cultura. 
Fui Governador do Amazonas, fiz o maior investimento 
proporcional de orçamento próprio dos Estados bra-
sileiros à cultura brasileira, no Estado do Amazonas.
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Agora, Sr. Presidente, a ata e a votação do dia 
de ontem só foram possíveis porque houve um en-
tendimento, houve um entendimento nesta Casa, V. 
Exª estava presidindo e ouviu. A cópia taquigráfica 
está aqui na mão de todos. Não quero ser subjetivo, 
a Mesa sabe e a Secretaria da Mesa sabe o que está 
escrito na cópia taquigráfica de ontem. Faço um apelo 
a V. Exª que faça isso. 

Quero, desde já, antecipar a V. Exª que não há 
concordância com relação à votação no segundo tur-
no. Aqui não há concordância de quebra de interstício, 
como foi estabelecido ainda há pouco por concordância 
de todos na PEC 18; que fique, desde já, consignado 
em ata que não há concordância. Não apenas do Se-
nador que vos fala, mas também da Liderança do PR, 
do Senador Alfredo Nascimento.

Portanto, Sr. Presidente, quero deixar isso con-
signado, para que fique claro: a votação de ontem foi 
precedida por declarações no microfone que não foram 
apenas minhas, e que estão na cópia taquigráfica da 
sessão de ontem.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB 
– PA) – Vamos abrir o painel, Presidente, para votar.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Quero lembrar que o calendário espe-
cial engloba os dois turnos de votação.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e 
Força/PR – AM) –Presidente, pela ordem.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Vamos abrir o painel, Presidente.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – O calendário especial, Sr. Presidente, 
engloba os dois turnos de votação.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Vamos abrir o painel, Presidente.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União 
e Força/PR – AM) – Só para esclarecer, Presidente. 
Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Alfredo Nascimento.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União 
e Força/PR – AM. Pela ordem.) – V. Exª negou mono-
craticamente a questão de ordem levantada por mim 
pelo que entendi. É isso?

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Sr. Presidente, quero formu-
lar (Fora do microfone.) uma nova questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Na forma do Regimento, res-
pondemos à questão de ordem de V. Exª, dizendo 
que a competência de impugnar que o Presidente da 
Casa possui é para impugnar proposições. A decisão 
da CCJ não é uma proposição, é uma deliberação le-

gislativa, portanto, não tenho a competência para im-
pugnar na forma da questão de ordem que V. Exª em 
boa hora levantou.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e 
Força/PR – AM) – Portanto, quero comunicar a V. Exª 
que vou recorrer à CCJ.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Estamos aguardando o recur-
so de V. Exª.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Abrir o painel, Presidente.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM. Para uma questão de ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Quero fazer uma questão 
de ordem, com base no art. 412 do nosso Regimento, 
que fala da legitimidade na elaboração de norma legal.

A legitimidade, na elaboração de norma legal, é 
assegurada pela observância rigorosa das disposições 
regimentais, mediante os seguintes princípios básicos, 
vou direto para o inciso III: 

A legitimidade na elaboração de norma legal é 
assegurada pela observância rigorosa das dis-
posições regimentais, mediante os seguintes 
princípios básicos: [Vou direto para o inciso III.]
 .......................................................................
III – impossibilidade de prevalência sobre nor-
ma regimental de acordo de lideranças ou 
decisão de Plenário, exceto quando tomada 
por unanimidade mediante voto nominal, res-
guardado o quorum mínimo de três quintos 
dos votos dos membros da Casa

Então, nem prevalece decisão de Lideranças, é 
o que está escrito aqui.

Quero lhe lembrar de quando votamos outra ma-
téria importante relativa à cultura, e um Senador desta 
Casa, o Senador Aloysio Nunes Ferreira, não queria 
votar a matéria, era o único Senador, baseado no Re-
gimento. Foi preciso um convencimento, o Senador 
Aloysio teve de aceitar para que a votação pudesse ser 
procedida, porque é isso o que diz o art. 412. 

Então, minha questão de ordem: peço que seja 
cumprido, Sr. Presidente, o Regimento, para que a 
gente cumpra as normas internas e não proceda à 
votação hoje. Não há unanimidade.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a questão 
de ordem colocada pela Senadora Vanessa Grazziotin. 

Antes de respondê-la, eu queria, respondendo ao 
Senador Alfredo Nascimento com relação ao recurso, 
dizer que o recurso não tem sentido, na forma do Re-
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gimento, porque não trata de matéria constitucional. A 
impugnação não trata de matéria constitucional, por-
que, só para repetir, a questão de ordem pede que o 
Presidente proceda à impugnação do parecer sobre 
a Emenda nº 2. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Vamos abrir o painel, Presidente. Vamos votar, 
Sr. Presidente.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – 
MT) – Presidente Renan, nós temos de abrir o painel 
para votar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria dizer, com relação à 
questão de ordem da Senadora Vanessa, com relação 
ao 412, que nós já respondemos a essa questão de 
ordem. A votação foi simbólica, expressou a unanimi-
dade, o consenso e, mais do que isso, uma prática que 
sistematicamente é adotada nesta Casa.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Por isso, Sr. Presidente, o 
senhor me desculpe. O senhor está muito tranquilo e 
eu também estou. Se V. Exª me permite, aqui diz: “voto 
nominal, resguardado o quorum mínimo de três quin-
tos dos votos dos membros da Casa”, voto nominal. 
Isso é o que está escrito no Regimento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) –Agradecemos a V. Exª, mas o 
consenso desse calendário especial foi o mesmo que 
se verificou em todo o calendário especial que nós 
votamos aqui na Casa.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – V. Exª indefere minha ques-
tão de ordem? Encaminho, então, recurso à CCJ, Sr. 
Presidente, e pergunto, aproveito e pergunto... 

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

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – É matéria vencida, Presidente. Vamos 
votar.

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

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – 
MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu quero 
fazer um apelo a V. Exª. Já houve aqui vários recur-
sos de questão de ordem e está claro que vamos ter 
que fazer a votação. Então, eu gostaria de sugerir a V. 
Exª, para os bons trabalhos da Casa, abrimos o pai-
nel e vamos votar. Caso contrário, vai haver mais dez, 
quinze recursos, e V. Exª deixou claro que estava na 
programação do calendário especial. Isso teria que 
ser discutido anteriormente, lá na Mesa, quando foi 
proposto aqui esse calendário especial. Não resta ne-
nhuma argumentação, não temos nenhum instrumento 

legal, ferramenta legal, em relação ao Regimento In-
terno, para que os Senadores Eduardo Braga, Alfredo, 
Vanessa, com toda a razão, defendendo seus interes-
ses, do Amazonas... Todavia, V. Exª tem que usar sua 
prerrogativa de Presidente da Casa, da Mesa, e abrir 
o painel para votarmos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Faremos isso.

Eu queria, dando consequência ao que nos pede 
o Senador Jayme Campos, eu não posso, eu não devo 
conceder a palavra para emitir parecer, em nome da 
Comissão de Constituição e Justiça, primeiro, ao Se-
nador Eunício Oliveira, que é o Líder da Bancada do 
PMDB. Não quero levar para o campo da nossa Banca-
da essa discussão. Da mesma forma, não vou conce-
der a palavra para dar parecer, em nome da Comissão 
de Constituição e Justiça, ao Senador Inácio Arruda, 
para não repetir, com relação ao PCdoB, a prática que 
estou evitando com relação ao PMDB. 

Portanto, concedo a palavra ao Senador Romero 
Jucá, para, em nome da Comissão de Constituição e 
Justiça, proceder ao parecer sobre a emenda que foi 
rejeitada pela Comissão, aliás, sobre a emenda da Se-
nadora Vanessa Grazziotin apresentada. Eu mandarei 
a emenda para V. Exª.

Senador Romero, com a palavra, V. Exª. Em se-
guida, vamos proceder à votação.

PARECER Nº 1.000, DE 2013–PLEN

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o parecer que tem 
que ser dado na Comissão de Constituição e Justiça 
não é um parecer de mérito, é um parecer sobre a 
constitucionalidade da emenda. Essa emenda é consti-
tucional. Portanto, o parecer é pela constitucionalidade. 
Na questão do mérito, cada um votará de acordo com 
a sua consciência. Mas a emenda é constitucional, 
portanto, a emenda é válida para ser apresentada, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero, no caso do 
parecer de uma proposta de emenda à Constituição, 
me desculpe, mas V. Exª tem que dar sobre a consti-
tucionalidade e sobre o mérito.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Sr. Presidente...

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-
verno/PCdoB – AM) – Ele já deu o parecer.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Porque a CCJ é a única Comis-
são que falta na tramitação de proposta de emenda 
à Constituição.
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Com a palavra V. Exª, para concluir o seu parecer.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 

RR) – Sr. Presidente, volto a dizer: pela constitucionali-
dade, a emenda é constitucional; pelo mérito, vamos dar 
parecer favorável à emenda, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Votação da proposta, sem pre-
juízo das emendas em primeiro turno.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já po-
dem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Sr. Presidente, só uma explica-
ção. Permita-me, só para esclarecimento do Plenário.

A emenda do Senador Romero, o parecer que o 
Senador Romero deu à emenda foi favorável, vamos 
votar como com esse parecer do Senador Romero?

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB 
– RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, pela ordem, Sr. Presidente. O parecer é 
favorável, só para registrar...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Primeiro vamos votar a pro-
posta...

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Depois vota a emenda. A emenda tem que ser 
votada separadamente e tem que ter 49 votos “sim”.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Só para esclarecer o Plená-
rio, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Em seguida vamos votar as duas 
emendas de parecer contrários, perdão, de pareceres...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
para encaminhar a votação, o PCdoB, evidentemente, 
vai liberar a sua Bancada.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PMDB libera a sua Bancada, 
pela óbvia divisão.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP.) – O PSDB vota a favor, vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – PSDB vota “sim”.

Como vota o PSOL?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 

Governo/PSOL – AP.) – PSOL vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – PSOL vota “sim”.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA) – A minoria vota “sim”.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – PSB vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PSB vota “sim”. Senador 
Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – A minoria, Sr. Presidente, já sofreu muito. O que 
sofre a Bancada do Amazonas hoje...

O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN) 
– PV vota “sim”.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE) – Sr. Presidente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – A minoria já sofreu muito. A minoria já foi mas-
sacrada. Aí disse a Senadora: “Isso é um fato, a mi-
noria não pode ser massacrada.” Nossa Mãe do céu, 
a minoria é massacrada todos os dias neste plenário, 
Senador Renan Calheiros! 

Por isso, a minoria vota com os artistas brasilei-
ros. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-
no/PT – BA) – O Partido dos Trabalhadores ao texto 
da PEC encaminha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O Partido dos Trabalhadores 
encaminha o voto “sim”.

Senador Gim Argello, como vota o PTB e o Blo-
co União e Força?

O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – 
O Bloco União e Força, o PTB liberou a Bancada, Sr. 
Presidente. Está liberada a Bancada do bloco e está 
liberada a Bancada do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Suplicy, para enca-
minhar a votação. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

Eu voto “sim”, com os artistas, pela cultura, mas 
gostaria de fazer um registro.

Hoje à tarde, li um manifesto ao Deputado José 
Genoino, que foi assinado por todos os Líderes e por 
todos os Senadores da Bancada do Partido dos Tra-
balhadores, conforme decisão na nossa reunião de 
Bancada. Como não estavam ainda presentes todos, 
quero assinalar que esse manifesto, que encaminho 
às notas taquigráficas, foi também assinado pelos 
Senadores Delcídio do Amaral, Walter Pinheiro, José 
Pimentel, Angela Portela, Lindbergh Farias, Jorge Via-
na, Paulo Paim, além de Eduardo Matarazzo Suplicy, 
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Humberto Costa, Ana Rita, enfim todos os 12 membros 
da Bancada do PT.

Peço, Sr. Presidente, que seja considerado na 
íntegra o documento que já li hoje à tarde no plenário.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – A Mesa encaminhará o pedido 
de V. Exª, na forma regimental.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – O PSDB vota “sim” e solicita a presen-
ça dos Senadores que não se encontram no plenário, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PSDB vota “sim” e apela aos 
Srs. Senadores que se encontram em outras depen-
dências da Casa que, por favor, venham ao plenário.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE) – Sr. Presidente.

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

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
só para reforçar a importância do voto nessa matéria. 
O nosso Partido, o Partido dos Trabalhadores, já se 
posicionou com o encaminhamento por parte do Se-
nador Walter Pinheiro a favor dessa proposição. É um 
voto pela cultura. É um voto pela música brasileira.

E eu queria aqui reafirmar o meu voto e também 
trazer o reconhecimento ao trabalho não só da mobili-
zação de todos aqueles que estão vinculados à músi-
ca no Brasil, mas também da mobilização da Ministra 
Marta Suplicy, que, à frente do Ministério da Cultura, 
já conquistou pontos muito importantes para toda a 
área da música no Brasil. Tivemos recentemente a 
oportunidade de rediscutir a questão da arrecadação 
e distribuição do direito autoral e, agora, com a PEC 
da Música, temos mais um avanço com a participação 
decisiva da Ministra.

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

Maioria/PMDB – AL) – Quero lembrar aos Srs. Sena-
dores que nós vamos ter esta votação e uma outra vo-
tação importante. Nós vamos votar ainda duas emen-
das: emendas de pareceres favoráveis e de pareceres 
contrários. Portanto, é muito importante a presença de 
todos para que nós possamos concluir.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco 
Apoio Governo/PSB – SE) – Sr. Presidente, enquanto 
se processa a votação, gostaria...

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Pela ordem.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco 
Apoio Governo/PSB – SE. Sem revisão do orador.) – 
Pela ordem, Presidente.

Apenas para registrar que o primeiro signatário 
dessa proposta de emenda à Constituição é o Deputado 
Federal do Rio de Janeiro, Otávio Leite, que também 
é sergipano da gema, nosso conterrâneo, a quem ho-
menageio pela iniciativa dessa proposta.

O PSB já anunciou, através do nosso Líder, ser 
favorável à matéria. Votarei favorável.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria /PMDB – 
RR) – Sr. Presidente, pela ordem.

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

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu queria também aqui manifestar a im-
portância da aprovação dessa proposta.

Eu creio que nós temos realmente a possibilidade 
de ter, em todo o Brasil, uma maior condição de voltar 
a ter produção descentralizada.

Acho que não há nenhuma receita melhor contra 
a pirataria. Às vezes, eu vejo o uso de polícia e tan-
tas coisas, mas a melhor forma é o barateamento, Sr. 
Presidente, é o barateamento de CDs, o barateamento 
da produção cultural. Aqui aprovamos a isenção para 
tantas coisas. Como não valorizar a essência do sen-
timento do brasileiro, que é a música?

Então, é por essa razão que eu quero dizer, não 
só como Líder do Partido dos Trabalhadores ao orien-
tar o voto pela aprovação do projeto, mas também 
em nome dos artistas do Piauí, da importância dessa 
matéria. Creio que nós vamos ter condições de, em 
todo o Brasil, voltar a ter produção mais barata, além 
também de baratear os espetáculos.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e 
Força/PR – AM) – Sr. Presidente, vamos abrir o painel. 
Vamos abrir o painel.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria /PMDB – 
RR) – Sr. Presidente, pela ordem.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, queria só fazer um apelo a V. Exª e aos demais 
Senadores. Votada essa matéria pelo entendimento 
que V. Exª conduziu à tarde, nós votaremos também, 
de maneira simbólica, a reforma eleitoral, exatamente 
para cumprirmos prazo para essa matéria seguir para 
a Câmara. Portanto, queria lembrar aos Senadores e 



62500 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013

às Senadoras que vamos votar ainda hoje a reforma 
eleitoral.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Faremos exatamente o que 
pede V. Exª, mas a matéria a que V. Exª se refere não 
vai exigir votação nominal. Será uma votação simbólica.

Senadora Lídice da Mata.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/

PCdoB – CE) – Sr. Presidente.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/

PSB – BA. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
apenas para também reafirmar o nosso posicionamen-
to a favor da PEC da Música, que acabamos de votar, 
e dizer que ela faz parte realmente de um sistema de 
modificações que o Ministério da Cultura vinha defen-
dendo há algum tempo, inclusive com a participação 
da Senadora Marta Suplicy em discussões no Senado 
com a Frente da Cultura. Portanto, nós realizaremos 
hoje uma justiça.

Quero dar a minha palavra e a minha convicção 
de que não estamos fazendo nada contra a Zona Fran-
ca de Manaus, que tem o meu apoio irrestrito, porque 
considero indispensável ao Brasil a Zona Franca de 
Manaus.

Muito obrigada.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/

PCdoB – CE) – Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 

Governo/PSOL – AP) – Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA) – Presidente Renan.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/

PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, primeiro, quero me associar ao manifesto que foi 
lido aqui pelo Senador Eduardo Suplicy em relação ao 
Deputado Genoino. Genoíno é um cearense lutador, 
bravo, que enfrentou todas as tormentas da vida polí-
tica. Então, não temos nenhum receio de subscrever 
a nota do Partido dos Trabalhadores. O meu partido é 
solidário em todas as horas, principalmente nas mais 
difíceis. Na hora em que muitos fogem, nós temos co-
ragem suficiente para subscrevê-la.

E adianto um debate que gostaríamos de ter tido 
a oportunidade de fazer no dia de hoje, mas que não 
foi possível frente às matérias que tivemos que exa-
minar, discutir, debater.

Hoje é o famoso 11 de setembro, e esta é uma 
data simbólica: são 40 anos do golpe militar no Chile. 
Há 40 anos o golpe militar acabou com a vida de um 
dos maiores democratas, lutadores, socialistas, um ho-
mem dedicado ao seu país, nacionalista, que defendia 

liberdade, democracia, progresso, desenvolvimento 
para o seu país. Ele colocava a riqueza do seu país a 
serviço do seu povo. Era um símbolo na América do 
Sul de um grande lutador do povo sul-americano.

(Soa a campainha.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Teve a sua vida praticamente ceifada 
por aquele golpe com o bombardeio que sofreu no Pa-
lácio, e se seguiu uma ditadura feroz, brutal, que liqui-
dou com a voz – e podemos citar isto porque estamos 
votando a PEC da Música – de um dos grandes astros 
da música sul-americana, Victor Jará.

Em seu nome, quero fazer uma saudação aos ar-
tistas brasileiros, aos músicos, aos intérpretes, aqueles 
que honraram a sua vida cantando a luta do povo, para 
transformar a realidade em melhoria da qualidade de 
vida dessa gente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Sr. Presidente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Então, eu faço esse registro porque 
considero muito importante esta data, este dia. São 40 
anos. Houve toda uma batalha, uma luta...

(Soa a campainha.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – ... para que se reconquistasse a demo-
cracia no estado chileno. Felizmente, nós conseguimos 
alcançar essa democracia depois de tanto sofrimento 
que o povo chileno sofreu.

Portanto, Sr. Presidente, quero fazer o registro 
desta data para não deixarmos que ela passe em 
branco aqui no Congresso brasileiro, porque nós so-
fremos também no Brasil, por um período mais largo 
ainda que o dos chilenos, uma ditadura que também 
ceifou muitas vidas, que prendeu, que exilou.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União 
e Força/PR – AM) –Presidente, vamos abrir o painel.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Então, eu considero que esse registro 
para nós é muito significativo, muito importante. 

E convido – a minha Bancada já votou integral-
mente – alguns Senadores que estão despachando 
com seus Líderes, com Vereadores, para que venham 
votar, porque é muito importante a matéria que nós 
estamos tratando neste momento.

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, primeiramente, quero destacar também 
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o papel da Senadora, nossa companheira e Ministra 
Marta Suplicy, em relação a essa proposta de Emen-
da à Constituição.

A Ministra Marta tem aprovado aqui nesta Casa, 
contando com a contribuição de V. Exª e deste Plená-
rio, matérias importantíssimas relacionadas à cultura. 
O vale-cultura foi um desses temas. O PLS 129, re-
sultado da Comissão Parlamentar de Inquérito e das 
investigações da CPI do Ecad, muda o marco regula-
tório da gestão coletiva do direito autoral no Brasil. E, 
agora, a proposta de emenda à Constituição, a PEC 
da Música, de iniciativa do Deputado Federal Otávio 
Leite, que nós estamos votando no dia de hoje.

Quero destacar também, Sr. Presidente, que, 
para a apreciação desta proposta de emenda à Cons-
tituição, é necessário 49 votos e, obviamente, é im-
portante convidar todos os Srs. Senadores e as Srªs 
Senadoras que estão nas dependências do Senado 
a comparecerem aqui...

(Soa a campainha.)

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – ... para nós podermos comple-
tar, obviamente, esta votação e, completando esta vo-
tação, brindarmos os artistas, músicos e compositores. 
Esta será, sem dúvida nenhuma, mais uma conquista 
da música brasileira, como foi, anteriormente, a vota-
ção do vale-cultura no plenário da Casa; como foi a 
aprovação do PLS 129, que mudou a gestão coletiva 
do Ecad. Este é um passo importante, uma conquista 
importante para a música brasileira e uma conquista 
necessária para a música brasileira.

Portanto, Sr. Presidente, eu queria fazer este 
registro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Sem revisão do orador.) – Presidente, talvez seja 
a minha última participação na tarde noite de hoje.

Eu quero só me congratular com o Senador Vital 
do Rêgo. O Senador Vital do Rêgo, para mim, é um dos 
Parlamentares mais nobres que conheci na minha vida.

Como falaram que teriam feito uma inversão 
na pauta, contrária ao Regimento da Casa, eu quero 
prestar minha solidariedade ao nobre Presidente da 
Comissão e dizer o seguinte a V. Exª que tenho cer-
teza de que seus atos foram sérios e nada existiu de 
anormalidade. Mas quero dizer uma frase a V. Exª. Lá 
no meu querido Marajó, quando acontece isto, de al-
guém atrasar, o pessoal diz: “Camarão que dorme a 
maré leva.”

Então, Presidente, receba meus aplausos pela 
sua bela administração.

O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – Sr. 
Presidente, vamos abrir o painel?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Gim Argello, nós va-
mos...

O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – 
Só quero pedir para abrir o painel mesmo. Era só isso 
que eu queria fazer, da mesma forma, por causa das 
outras votações.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria só lembrar à Casa 
que nós precisamos, para a aprovação da matéria, de 
49 votos “sim”.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-
verno/PCdoB – AM) – Vamos abrir o painel, Sr. Presi-
dente. Vamos abrir o painel, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu vou abrir. Eu vou abrir.

Trata-se de uma proposta de emenda à Consti-
tuição. Portanto, é necessário 49 votos “sim”.

Nós vamos encerrar a votação e proceder ao 
resultado.

Senadora Lídice.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/

PSB – BA. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, realmente cometi um equívoco ao não citar que fui 
colega de trabalho, durante quatro anos, do Deputado 
Otavio Leite. Não quero deixar de registrar a presença 
destacada do Deputado em todas as ações que dizem 
respeito ao fortalecimento da cultura em nosso País, 
à frente da cultura.

Portanto, é indispensável que nós possamos 
também registrar isso e homenagear os políticos bra-
sileiros que estão fazendo muito pelo País; fazer pela 
cultura é fazer pela identidade nacional.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) –Nós queremos, mais uma vez, 
registrar a presença do Deputado Otavio Leite, que 
foi muito importante para o encaminhamento dessa 
matéria em todas as suas fases.

Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 

Governo/PSB – DF. Sem revisão do orador.) –Mais 
uma vez, Sr. Presidente, quero ressaltar a importância 
dessa medida e cumprimentar o Ministério da Cultura 
pelas diversas conquistas que estamos tendo no País 
nos últimos tempos.

Aprovamos recentemente aqui o novo Marco 
Regulatório para o Ecad, o Plano Nacional de Cultura 
e uma medida dessas, que, sem dúvida, é de grande 
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importância para incrementar o mercado fonográfico 
no País.

Portanto, eu quero sugerir a todas as Srªs Se-
nadoras e a todos os Srs. Senadores que ainda não 
estão no plenário que venham para votar essa maté-
ria em função da importância da qual ela se reveste.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Vamos encerrar a votação...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Presidente, Presidente, Presidente...

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM. Fora do microfone.) – Vamos encerrar a vota-
ção, Presidente!

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Presidente, querem me tirar o direito de falar.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM. Fora do microfone.) – Ele fala, mas V. Exª abre 
o painel.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Sem revisão do orador.) – Quantas e quantas ve-
zes eu pedi que abrisse o painel em outras votações 
e não abriram?

Quantas e quantas vezes fizeram isso com a 
Minoria?

V. Exª está mais do que correto. V. Exª sempre 
deu liberdade a todos os Senadores de se pronun-
ciarem. Esta é uma coisa boa que V. Exª tem: sempre 
deu liberdade a todos. Nós estamos sabendo. Agora 

mesmo eu soube que há um Senador lá embaixo que 
está se deslocando para cá.

Eu queria, nesta minha fala, Senador Renan Ca-
lheiros, também parabenizar o Deputado Otavio Leite 
pela conduta ilibada, pela conduta moral, exemplar, 
uma conduta de brasileiro, acima de tudo, que “vestiu 
a camisa” dos artistas brasileiros.

Meu Deus do céu, será que os artistas brasilei-
ros não merecem o nosso apoio? A Zona Franca é a 
Zona Franca, nós não estamos aqui votando contra a 
querida cidade de Manaus, nós estamos votando pelos 
artistas brasileiros, que merecem o apoio do Senado 
Federal. Nossa Senhora de Nazaré – a minha padroeira 
–, os artistas brasileiros merecem um tratamento dife-
renciado, digno, por parte de cada um dos Senadores 
desta Pátria. Pelo menos isso aos artistas brasileiros! 
O nosso desejo é que melhorem as condições para 
eles serem artistas neste País, neste querido Brasil.

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

Eu queria só comunicar à Casa que nós abri-
mos o painel exatamente às 20 horas e 58 minutos. 
Eu vou encerrar o processo de votação e proclamar o 
resultado, mas gostaria de dizer que o tempo que nós 
esperamos foi o tempo médio que nós esperamos em 
todas as votações.

Está encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – SIM: 50 votos; NÃO: 4 votos. 
Uma abstenção.

Está, portanto, aprovada, em primeiro turno, a 
Proposta de Emenda à Constituição nº 123.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Go-
verno/PT – RJ) – Vamos deixar o segundo turno para 
a próxima semana, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maio-
ria/PMDB – AL) – Nós deixaremos para uma próxima 
sessão as votações das emendas e também a votação 
do segundo turno, como pediu o Senador Eduardo Braga.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Passamos ao último item da pauta.

A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o 
Recurso nº 13, de 2013, interposto no prazo regimental, 
no sentido de que seja submetido ao Plenário o Projeto 
de Lei do Senado nº 441, do Senador Romero Jucá, que 
altera a redação dos artigos 8º, 11, 16, 17-A, 26, 28, 36, 
37, 38, 45, 47, 52, 57 e 77 da Lei nº 9.504, que estabelece 
normas para eleições para reduzir o tempo e diminuir o 
custo das campanhas eleitorais, e dá outras providências.

É o seguinte o Recurso:
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente. Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu darei a palavra, pela ordem, 
já, já, a V. Exª. Vou só anunciar a matéria.

Nós recebemos também requerimento de urgên-

cia, nos termos do art. 336, inciso II, do Regimento 

Interno, assinado por vários Srs. Líderes partidários.

É o seguinte o Requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Votação do requerimento.

Os Srs. Senadores que aprovam os requerimentos 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
Passamos à matéria.
Em seguida, darei a palavra, pela ordem, ao Se-

nador Casildo Maldaner.

Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 441, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 441/2012, de autoria do Sena-
dor Romero Jucá, que altera a redação dos 
arts. – já citados anteriormente – nºs. 8º, 11, 
16, 17-A, 26, 28, 36, 37, 38, 45, 47, 52, 57-A 
e 77, da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, que estabelece normas para eleições, 
para reduzir o tempo e diminuir o custo das 
campanhas eleitorais e dá outras providências.
O Parecer nº 996 teve como Relator o Sena-
dor Valdir Raupp, favorável, com a Emenda nº 
1, Substitutivo que oferece, na forma do texto 
final consolidado pela comissão.

Poderão ser oferecidas emendas...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 

RS) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB 

– RS) – Em primeiro lugar, eu requereria silêncio do 
Plenário, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O Senador Pedro Simon está 
com a palavra. Eu não garanto o silêncio, mas garanto 
a palavra a V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Eu não estou entendendo, mas V. Exª está co-
locando em votação a reforma dos artigos eleitorais?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A reforma eleitoral, conforme pro-
cedimento combinado hoje com os Líderes partidários.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Mas os Líderes que vão para o diabo! Como 
é que eles podem decidir uma coisa e nós votarmos 
aqui sem saber nada?! Eu tenho um monte de coisa 
que eu quero falar, que eu quero discutir, que eu quero 
debater, mas, de repente, chegar às 9h30 e votar uma 
reforma da maior importância, do maior significado?! 
Perdoem-me, mas que Líderes são esses com que 
estamos? Onde é que eles estão?!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A matéria está em discussão 
e V. Exª terá resguardado o tempo regimental.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Presidente, Presidente Renan, Presidente Renan, 
eu acho que há um equívoco de V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Não!

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) 
– Se não me falha a memória, na reunião de Líderes...

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Votação, não!

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) 
– Um momentinho só, Senador Pedro. Deixe-me ver.

Na reunião de Líderes de hoje, essa matéria não 
foi combinada para entrar em discussão, em votação. 
Ao contrário. Eu mesmo pedi a V. Exª que não colocas-
se. V. Exª queria colocar amanhã. Amanhã.

Deixe-me terminar, Presidente.
E eu disse a V. Exª que me interessava muito a 

matéria, que, amanhã, o quórum seria baixo, que há 
muitos Senadores que gostariam de discutir essa ma-
téria – isso hoje, hoje, pode consultar os Líderes que 
estavam lá –, e que V. Exª deixasse para terça-feira da 
próxima semana. E V. Exª e os Líderes concordaram.

Quando o Senador Jucá colocou que poderia ser 
votada hoje, eu me espantei. Eu já estava ali, quando 
voltei, exatamente para lhe falar isto: a Minoria não 
concorda com a votação desta matéria hoje, como 
colocou na reunião.

Se V. Exª gravou, eu gostaria que fosse reformu-
lada a gravação, para que se ouvisse: nós não concor-
damos com a votação desta matéria na tarde de hoje.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Sr. Presidente, para contraditar.

Nós participamos da reunião e ficou acertado, no 
final da reunião, que esta matéria seria votada hoje, 
exatamente pela urgência que há...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Não, não, não. V. Exª está equivocado.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) –...de esta matéria ser enviada para a Câmara 
dos Deputados. Eu estava presente e ficou pactuado 
que nós votaríamos hoje, como último item da pauta...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – O Senador Aloysio estava lá; muitos Senadores 
estavam lá.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL. Fazendo soar a campainha.) – 
Senador Mário, o Senador Romero está com a palavra.

Em seguida, se V. Exª pedir a palavra, eu darei 
a palavra a V. Exª.

Com a palavra, V. Exª.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB 
– RR) – Senador Mário Couto, é exatamente para re-
gistrar que participei da reunião e ficou combinado...

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

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB 
– RR) – ... que nós votaríamos como último item da 
pauta, exatamente porque era uma matéria de votação 
não nominal; portanto, de votação simbólica, e seria 
discutida. A matéria foi distribuída para todos os Sena-
dores. O Senador Raupp disponibilizou a matéria hoje 
e houve um requerimento de urgência pactuado com 
os Líderes. Portanto, Sr. Presidente, nós vamos votar 
a matéria hoje, de acordo com o combinado.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós encaminhamos com os 
Líderes partidários um procedimento. E, na oportu-
nidade, eu fiz questão de destacar que, se houvesse 
condições para que nós pudéssemos votar a matéria, 
nós votaríamos. Pelo visto, não está havendo condições.

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – É lógico, Presidente. É uma matéria de suma 
importância.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Uma das coisas que V. Exª consegue, a minha 
admiração é exatamente pela sua postura de ser.

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – V. Exª está fazendo uma grande administração; 
já falei, bem melhor do que a anterior. V. Exª está bus-
cando a ética; V. Exª está buscando a moral deste Se-
nado. O que se combinou hoje é para votar na terça-
-feira. Nada mais do que isso. Se for assim, Senador, 
vamos gravar a reunião de Líderes. Eu não farei mais 
parte do conselho de Líderes, se não forem gravadas 
as reuniões de Líderes, porque o que se combinou lá 
é para votar esta matéria tão importante à Nação bra-
sileira, na terça-feira; não agora.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Pela ordem, Presidente.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB 
– RR) – Sr. Presidente, só para complementar, tão 
importante quanto a matéria é o prazo para que ela 
seja votada.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe. Em seguida, 
V. Exª e Senador Jorge Viana.

Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 

Governo/PSOL – AP) – Senador Romero, dialogan-
do com V. Exª, entendo a necessidade de votação do 
tema, entendo a premência dos prazos. Mas há uma 
realidade concreta e contra a realidade não se levanta.

Tivemos uma quarta-feira extremamente produ-
tiva. Votamos aqui duas medidas provisórias; votamos 
duas propostas de emenda constitucional. São 21 horas 
e 27 minutos, o quórum está esvaziado. Esse tema é 
da maior importância. Obviamente, não há consenso 
no plenário sobre esse tema. Qualquer verificação que 
for feita no plenário derrubará o debate sobre esse 
tema. Então, há algo que se impõe sobre os prazos e 
sobre tudo, Presidente: é a realidade. A realidade, la-
mentavelmente, a realidade do plenário, está acima, 
inclusive, do colégio de Líderes, do qual faço parte. A 
realidade impõe que, lamentavelmente, não há condi-
ções políticas de esse tema ser debatido hoje.

Portanto, é uma pena, mas nós temos de colo-
car esse tema para ser debatido na próxima sessão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Jorge Viana, com a 
palavra V. Exª.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Sr. Presidente, nós acabamos de votar uma 
matéria que tramita há sete anos na Casa, uma PEC, 
uma proposta de emenda à Constituição, com muita 
dificuldade, com um quórum mínimo. Agora, estamos 
debatendo uma matéria que é prerrogativa nossa.

Hoje mesmo, lamentavelmente, uma proposta 
minha, com substitutivo do Senador Eduardo Suplicy, 
que objetivamente tentava dar uma resposta a esse 
caos que estamos vivendo na política, no qual política é 
sinônimo de corrupção – o que é inaceitável –, no qual 
a representação política está sendo questionada todos 
os dias... Nós não podemos votar, neste horário, com 
esse quórum, uma matéria que é prerrogativa nossa.

Para tratarmos a reforma política é fundamental 
o debate. Quero debater e colocar claramente da tribu-
na por que a gente quer a presença de tanto dinheiro 
em eleição, quando a gente propõe que se proíba a 
doação de pessoas jurídicas. Aí dizem: “Não, tem de 
ter porque eleição tem de ter dinheiro.” Eleição tem 
de ter proposta, eleição tem de ter partidos fortes e 
não dinheiro.

Então, esse é um debate do Parlamento. Acho 
que não dá para votar, às dez horas da noite, simbo-
licamente, a reforma política.

Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 
RO) – Presidente, questão de ordem.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra…

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/
PSC – SE) – Presidente, questão de ordem.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE) – Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra a 
todos os Senadores. Antes, porém, nós gostaríamos 
de fazer a leitura das emendas que estão aqui sobre 
a mesa.

Emenda nº 2, de 2013, do Senador Humberto 
Costa; Emenda de nº 3, do Senador Cássio Cunha 
Lima; Emenda nº 4, do Senador Cássio Cunha Lima; 
Emenda nº 5, do Senador Cássio Cunha Lima; Emenda 
nº 6, do Senador Aécio Neves; Emenda nº 7, do Sena-
dor Romero Jucá; Emenda nº 8, do Senador Romero 
Jucá; Emenda nº 9, do Senador Romero Jucá; Emenda 
nº 10, do Senador Eduardo Suplicy; Emenda nº 11, do 
Senador Randolfe Rodrigues; Emenda nº 12, do Se-
nador Cássio Cunha Lima; Emenda nº 13, do Senador 

Cássio Cunha Lima; Emenda nº 14, do Senador Cássio 
Cunha Lima; Emenda nº 15, do Senador Cássio Cunha 
Lima; Emenda nº 16, do Senador Cássio Cunha Lima; 
Emenda nº 17, do Senador Cássio Cunha Lima; Emen-
da nº 18, do Senador Cássio Cunha Lima; Emenda nº 
19, também do Senador Cássio Cunha Lima; Emenda 
nº 20, do Senador Cássio Cunha Lima; Emenda nº 21, 
do Senador Aécio Neves; e Emenda nº 22, do Senador 
Francisco Dornelles.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente. A Emenda 
nº 10 é de minha autoria e do Senador Pedro Taques, 
que me honra nessa parceria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu li apenas o nome do primei-
ro subscritor. Lamento pela omissão com relação ao 
nome do Senador Pedro Taques.

E a última emenda, Emenda nº 23, da Senadora 
Vanessa Grazziotin. 

As emendas serão publicadas, para conhecimen-
to da Casa e para discussão do assunto na próxima 
terça-feira.

São as seguintes as Emendas na íntegra:



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 62509 



62510 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 62511 



62512 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 62513 



62514 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 62515 



62516 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 62517 



62518 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 62519 



62520 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 62521 



62522 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 62523 



62524 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 62525 



62526 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 62527 



62528 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 62529 



62530 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 62531 



62532 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE) – Presidente.

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

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Pela ordem.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE) – Antes de V. Exª dar essa decisão, eu 
queria fazer a seguinte ponderação: nós estamos aqui 
diante de duas questões importantes. A primeira: nós 
temos um prazo. A pior de todas as situações é se nós 
não tivermos tempo para votar mesmo o que está aí, 
como a proposta principal.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE) – Nós estamos discutindo algumas coisas 
importantes que já estão nesse parecer e que precisam 
ser aprovadas. Então, temos que garantir que haverá 
tempo para a Câmara votar, e nós podermos, então, 
ter uma lei eleitoral diferente para agora, para 2014.

O segundo é a realização da discussão. Eu, por 
exemplo, gostaria de debater o tema da emenda que 
eu apresentei, que trata da contratação de cabos elei-
torais. Se não houver possibilidade de tempo para 
aprovar, nós podíamos fazer essa discussão agora. 
Por que não fazer agora essa discussão?

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE) – O risco de nós não termos a proposta 
aprovada é pior do que nós não fazermos a discussão, 
sinceramente.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A discussão começou. Nós 
estamos apenas suspendendo a discussão e retoma-
remos a discussão na próxima terça-feira.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e For-
ça/PSC – SE) – Presidente, pela ordem.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Taques. Em 
seguida, Senador Amorim e Senador Romero Jucá.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente, V. Exª já decidiu. Já decidiu, 
a palavra foi lançada, está gravado o que V. Exª disse.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Eu quero...

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Não, não. Eu gostaria de falar, Sr. Pre-
sidente.

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

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Muito obrigado, Senador Romero Jucá.

V. Exª já decidiu. Nós estamos discutindo o quê 
aqui? Nós vamos discutir, fazer debates antes de nós 
conhecermos as emendas? V. Exª fez 23 emendas. 
Como nós vamos discutir 23 emendas hoje? Não há 
condições. Nós estamos discutindo o quê?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Amorim, 
Senador Romero Jucá e Senador Casildo, que havia 
pedido anteriormente.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e For-
ça/PSC – SE) – Sr. Presidente, apenas para dar o 
meu testemunho, como Líder que estava na reunião, 
de frente para a mesa, e dizer que foi pactuado, sim, 
como Líder, que seria colocado. Se esse não é o mo-
mento adequado, se a hora não convém, é outra coisa. 
Agora, que foi pactuado, foi.

O Senador Mário Couto questionou que não po-
dia ser amanhã, que preferia que fosse na terça-feira. 
E, depois, durante a reunião de Líderes, esse assunto 
voltou para a pauta de hoje. Sou testemunha disso. O 
Senador Mário pode não lembrar, mas é apenas para 
dar o meu testemunho. 

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/
PSC – SE) – Se não é o momento adequado, concor-
do plenamente. Eu acho que não é mais o momento 
adequado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero Jucá.

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Sr. Presidente, eu já solicito a V. Exª que provi-
dencie um gravador para a próxima reunião de Líderes.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Eu queria fazer uma ponderação, com toda a 
tranquilidade, a V. Exª e a todos os Senadores. Primeiro, 
dizer o seguinte: esta matéria está em regime de urgên-
cia. Então, as emendas não precisam ser publicadas, 
podem ser dados pareceres em plenário, porque estão 
em regime de urgência. A matéria foi discutida hoje, 
pela manhã, inclusive pelo Senador Pedro Simon, que 
levantou o tema, discutiu, votou e, na hora de votar, se 
retirou da votação. Então, na verdade, se discutiu hoje 
pela manhã essa matéria na CCJ. 
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Nós estamos aqui, eu e o Senador Raupp, à dis-
posição para discutir. Eu acho que nós poderíamos 
discutir e, depois da discussão, se o Plenário enten-
der que não deve votar, não se vota. Mas, a priori, se 
nós levarmos para a próxima semana a votação dessa 
matéria, para o dia 17, nós estaremos dando apenas 
uma semana à Câmara dos Deputados e à Presidenta 
da República para sancionar até o dia 4. A pauta da 
Câmara poderá estar trancada e, portanto, todo o es-
forço que nós fizemos cairá por água abaixo. 

Entendo a situação, a ponderação dos Senadores 
e Senadoras, mas acho que nós poderíamos debater. 
A questão levantada pelo Senador Jorge Viana é outra. 
O Senador Jorge Viana tratou de reforma política, de 
financiamento de campanha. Nós não estamos tratan-
do disso. Nós estamos tratando de reforma eleitoral, 
diminuição de gastos de campanha, transparência da 
eleição, discussão dos procedimentos dos partidos, 
para evitar que cada juiz em cada Estado tenha um 
entendimento diferente na eleição. É disso que se tra-
ta a matéria. É um projeto de lei simples, é um projeto 
de lei que trata de procedimentos e, portanto, não há 
nada polêmico, a não ser a diminuição de gastos e de 
custos para a campanha.

Eu entendo que atrasar essa matéria representa, 
na prática, não mudar as regras da eleição para a pró-
xima eleição de 2014. Portanto, manter custos altos, 
manter a não transparência, manter a dúvida, manter 
várias questões que o Senador Raupp e eu trabalha-
mos juntos com os Senadores da Comissão de Cons-
tituição e Justiça, inclusive, o Presidente da Comissão, 
Senador Vital do Rêgo, exatamente para dar ao País, 
aos candidatos e aos eleitores uma norma melhor de 
procedimentos das eleições.

Queria fazer a ponderação a V. Exª e ponderar 
essa questão da não necessidade de publicação das 
emendas, tendo em vista que nós aprovamos o requeri-
mento de urgência, quebramos o interstício e iniciamos 
o processo de discussão da matéria, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Casildo Maldaner e 
Senador Sérgio Souza.

A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Art. 14, Sr. Presidente. Fui citado pelo Sena-
dor Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu concedo a palavra ao Se-
nador Jorge Viana, na forma do art. 14. Em seguida, 
ao Senador Casildo Maldaner.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – 
AC) – Primeiro, o Senador Romero Jucá é um dos mais 

competentes Senadores desta Casa em argumentos, 
mas ele não pode inverter os argumentos, pelo menos 
em relação ao meu posicionamento ainda há pouco. 
Continuo afirmando que é imprópria. A própria leitura 
da quantidade de emendas mostra a impropriedade 
de querer debater e discutir esse tema aqui.

Segundo, a minha proposta de emenda, que foi 
derrotada lá, era uma emenda à Lei das Eleições. Tem 
tudo a ver. Aliás, deveria estar sendo debatido aqui, 
hoje, como tirar o poderio econômico das eleições. 
Então, a proposta que eu apresentei, à qual o Sena-
dor Eduardo Suplicy apresentou um substitutivo, era 
uma emenda à Lei das Eleições, que é exatamente 
esse tema que o Senador Romero Jucá está tratando. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Casildo Maldaner.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Para uma questão de ordem.) – Sr. Presi-
dente, eu tenho uma questão de ordem, por gentileza, 
com fundamento no art. 403. Eu tenho uma dúvida, e 
questão de ordem tem preferência.

Eu gostaria de saber qual é o artigo do Regimento 
– eu não conheço – que diz que V. Exª, ao decidir, nós 
podemos voltar atrás, e essa decisão pode voltar atrás. 
V. Exª já decidiu que é para terça-feira. Mas podemos 
voltar atrás com fundamento em qual dispositivo? Eu 
tenho esta dúvida e gostaria...

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR. Fora do microfone.) – Na questão de ordem que 
fiz, ponderando que as emendas...

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Não, não, eu perguntei ao Presidente. 
Não perguntei ao Senador Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Casildo Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente, para cons-
tar em ata que, na votação anterior, por equívoco, em 
vez de votar “sim”, saiu o voto “abstenção”, no 1º turno. 
É só para corrigir.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª. A Mesa 
registrará a manifestação que V. Exª novamente faz.

Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB – 

PR) – Presidente, eu acredito que nós temos de fazer 
mea culpa. Estamos aqui há dois anos e meio, um 
pouco mais. Deveríamos ter feito o nosso papel da 
reforma política e da reforma eleitoral. Não votamos 
uma parte. A Câmara não votou. Se ela não votar de 
novo, também não é nosso problema. Estamos fazen-
do, mais uma vez, a nossa parte.
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Agora, se nós não votarmos isso esta semana, 
não vai dar tempo de votar na semana que vem, a 
Câmara analisar, ir à Presidência da República para 
sancionar, publicar no Diário Oficial, até o dia 4. Não 
vai dar tempo. Então, não vamos discutir semana que 
vem, vamos votar outros projetos que acho que vão 
ser mais importantes.

Eu acho que nós temos tempo, sim, são 21h40min. 
Já ficamos aqui, por vezes, até meia-noite, uma hora 
da manhã. Por que não ficar? Este é um assunto da 
maior importância para o Brasil.

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

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Sr. Presidente, na medida em que V. 
Exª anunciou a votação para data outra diferente desta 
noite, é visível que o plenário se esvaziou. Não seria, 
acredito, leal com os Senadores, a partir do próprio 
Senador Pedro Simon, que levantou a questão e que, 
ao ouvir a decisão de V. Exª, se ausentou do plenário, 
que nós façamos a discussão desta matéria. Contudo, 
todos nós reconhecemos a necessidade da premên-
cia de o Senado votá-la, para que a Câmara tenha um 
tempo hábil mínimo necessário para sua apreciação e 
reste também algum tempo para a sanção presidencial.

Portanto, eu sugiro a V. Exª, data venia, contra-
riando um pouco a decisão anunciada, que possamos 
fazer a discussão já amanhã, para cumprir os prazos, 
anunciando isso à Casa. A Mesa tem mecanismos vá-
rios para convocar os Senadores com esse objetivo. 
Mas que essa discussão não seja feita esta noite, por-
que, de fato, muitos dos que queriam dela participar se 
ausentaram a partir da decisão anunciada por V. Exª.

Fica a modesta sugestão, para que, quem sabe, 
amanhã, possamos fazer as discussões e ter o prazo 
mínimo de envio da matéria à Câmara Federal.

A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

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

A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES. 
Pela ordem.) – Na verdade, vou tratar de outro assun-
to, mas rapidamente. 

A minha pergunta é se a Medida Provisória 620 
já chegou à Casa, e, se chegou, solicito a V. Exª a sua 
leitura, para que ela possa entrar na pauta das próxi-
mas reuniões. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria só comunicar à Casa 
o seguinte: nós não vamos fazer a discussão nem a 
votação desta matéria amanhã, porque não havia con-
senso para apreciação, e eu tomei uma decisão no 
sentido de que ela vá para a próxima semana. 

Eu queria, no entanto, comunicar à Casa – e há 
pouco me lembrou a Secretária-Geral da Mesa – que 
há um esforço concentrado para a próxima semana, 
e a partir de segunda-feira já está convocada sessão 
deliberativa. Então, nós podemos fazer a discussão 
desta matéria. Não há é como empurrar, a esta altura 
da noite, uma matéria complexa como essa, goela abai-
xo do Senado Federal. Eu não gostaria de fazer isso. 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Sr. Presidente. 

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

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Eu ia exatamente ponderar nesse sentido, 
lembrando esse calendário que V. Exª coloca. 

Primeiro, vamos ser sinceros aqui. Nós não es-
tamos fazendo reforma política nem eleitoral coisa 
nenhuma. Mas há um mérito no trabalho que foi fei-
to pelo Senador Romero e pelo Senador Raupp, um 
mérito que precisa ser considerado. Um esforço para 
atender a alguma alterações, que foram erros que se 
cometeram na legislação eleitoral, que leva a um monte 
de problemas de judicialização. Segundo, um esforço, 
embora longe daquilo que devemos ao Brasil, mas um 
esforço para poder haver alguma redução. Particular-
mente, é por isso que eu estranho algumas coisas, 
como ter minitrios elétricos. Como é que, para baixar 
custos, está se botando coisa que se tirava? Por isso 
fizemos destaques sobre esses pontos. 

Mas eu reconheço, mas eu reconheço que há vá-
rias medidas aí colocadas que são essenciais. Já que 
não podemos fazer 100, é possível fazer 10, vamos 
fazer 10. Eu reconheço isso. Então, eu queria ir aqui, 
nessa direção de V. Exª.

Amanhã, é um dia em que há sessão, faz-se de-
bate, discute-se. Segunda-feira, há deliberação. Ha-
vendo aqui as condições do entendimento, vota-se. É 
isso que eu queria ponderar. A Câmara também não 
iria votar lá na segunda-feira. Se tivesse que votar, era 
da terça-feira em diante. Então, eu acho que é possível 
esse encaminhamento. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – E há um problema prático. Eu 
queria, em favor da verdade, lembrar aqui, que a Câ-
mara está com a pauta trancada desde a urgência do 
Código de Mineração.

Para que essa matéria seja votada, é importante 
ter uma solução com relação a essa urgência. Ou se 
desfaz a urgência ou se vota o Código de Mineração.

Mas eu considero que, pela importância da maté-
ria, pela transparência que dá, pela redução de custos 
que proporciona, dando continuidade ao que se fez em 
2009, quando acabamos com os showmícios, com a 
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distribuição de brindes, de outdoors, é fundamental 
que nós possamos também acabar com a utilização 
de placas, que distorcem o poder econômico, o poder 
político, com pichações, que também enfeiam as ci-
dades, os nossos centros urbanos. 

Então, fica essa discussão convocada para se-
gunda-feira. 

E eu queria só comunicar à Casa que nós esta-
mos distribuindo...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Presidente, só para ficar claro. 
Segunda-feira nós debateremos e votaremos? É isso 
que V. Exª está anunciando?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O que nós concordamos foi que 
essa matéria seria levada para a próxima semana, de 
modo a dar um tempo para discutir e votar. Discutir e 
votar, que foi o que foi pedido aqui.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 
RO) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Secretária Geral da Mesa 
nos lembra, no entanto, que há uma sessão delibera-
tiva convocada para 16 a 20. Então, se for possível, 
se esse for o entendimento da Casa, nós podemos 
avançar na apreciação.

Nós estamos distribuindo a cédula da sessão do 
dia 17/9 do Congresso Nacional, que vai dar continui-
dade á apreciação de vetos, de acordo com as novas 
regras. No dia 17 serão apreciados 95 dispositivos ve-
tados, provenientes de sete projetos. Portanto, todos 
os Congressistas se considerem convocados.

Senador Valdir Raupp, eu queria cumprimentar V. 
Exª pelo trabalho de fôlego, dizer da importância des-
sa matéria, e que no que depender desta Presidência 
nós faremos tudo para que nós tenhamos uma deli-
beração ainda em tempo para que a Câmara possa 
decidir também sobre ela.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB 
– RO. Sem revisão do orador.) – Era sobre isso, Sr. 
Presidente, que eu queria falar. É lamentável. Durante 
três, quatro semanas de discussão, eu analisei mais 
de 70 emendas na CCJ, no Senado, aqui estava pron-
to para relatar mais 23 emendas. Poderíamos ir até a 
meia noite discutindo e votando essa matéria. Com 
quórum de 55 Srªs e Srs. Senadores, daria para votar. 

Agora, segunda-feira nós não vamos ter nem me-
tade desse quórum aqui. Se terça-feira houver qualquer 
problema, já não vai dar mais tempo de essa matéria 
chegar à Câmara, ser discutida, aprovada e ir à san-
ção presidencial.

Há 19 anos o Congresso Nacional discute reforma 
eleitoral e não consegue fazer. É por isso aí.

Com todo o respeito aos Senadores que não 
quiseram votar hoje, eles tiveram tempo – todos eles 
– de discutir, de apresentar emendas, durante várias 
semanas, e não será em dois, três dias, num final de 
semana, que se vai resolver o problema que não se 
resolveu lá na CCJ do Senado e aqui no dia de hoje.

Lamento pelo esforço que está sendo feito – Se-
nador Romero Jucá foi um gigante também para discutir 
e apresentar esse projeto –, isso é o possível que se 
poderia fazer para diminuir os custos de campanha, 
para deixar as eleições mais transparentes. Vamos 
fazer uma reforma profunda no ano que vem, para as 
eleições 2016/2018, mas, para 2014, tem que ser feito 
agora. Se não fizer até o final de setembro não vai sair. 
Então, lamento tudo isso que aconteceu aqui hoje; e, 
repito, há 19 anos, o Congresso Nacional discute re-
forma eleitoral e não consegue fazer por causa dessas 
questões que aconteceram aqui hoje.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos ao Senador Valdir 
Raupp novamente, com os cumprimentos pelo parecer 
e pela dedicação, e, também, com os cumprimentos 
ao Senador Romero Jucá. 

Fica aqui, de todos nós, o empenho de que discu-
tiremos essa matéria, na próxima semana, e delibera-
remos tão logo seja o momento adequado, entendido, 
compreendido pela Casa.

São as seguintes as demais matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária:

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 62, DE 2012 
(Em regime de urgência, nos termos  

do Requerimento nº 1.032, de 2013, Art. 336, II)

Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2012 (nº 
643/2011, na Casa de origem, do Deputado 
Efraim Filho), que dá nova redação ao art. 334 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal e acrescenta-lhe o art. 
334-A (aumenta a pena para crimes de con-
trabando e descaminho).
A matéria foi despachada à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 32, DE 2010

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 32, de 2010, ten-
do como primeiro signatário o Senador Val-
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ter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da 
Constituição Federal, para explicitar o Tribunal 
Superior do Trabalho como órgão do Poder Ju-
diciário, alterar os requisitos para o provimen-
to 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.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 89, DE 2011

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Walter 
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da 
Constituição Federal, para estabelecer que os 
ocupantes de cargo público que tiverem sua 
escolha aprovada previamente pelo Senado 
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem 
comparecer a essa Casa, anualmente, para 
prestar contas de suas atividades nos respec-
tivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 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. 
(Paraná)
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.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 7, DE 2013

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo 
como primeiro signatário o Senador José Sar-
ney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias para vincular 
a duração dos benefícios fiscais concedidos 
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Ama-

zônia Ocidental ao prazo de vigência 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 45, DE 2009 
(Calendário Especial – 

 Requerimento nº 875, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 45, de 2009, tendo como primeiro 
signatário o Senador Renato Casagrande, que 
acrescenta o inciso XXIII ao art. 37 da Consti-
tuição Federal, dispondo sobre as atividades 
do sistema de controle interno.
Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Inácio Arruda, favorável, com as Emen-
das nºs 1 e 2 – CCJ, de redação, que apresenta.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012) 
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 809, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera 
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias para criar o Tribunal Regional 
Federal da 6º Região, com sede em Belém e 
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Ma-
ranhão e Tocantins.
Pendente de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta.

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012) 
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 809, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro 



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 62537 

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.
Pendente de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta.

13 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 Nº 1, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na 
Casa de origem, do Deputado Beto Albuquer-
que), que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 
10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o 
Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário 
que menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador 
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs 
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 123, DE 2013

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 123, de 2013 (nº 580/2012, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo do Reino Unido 
da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte para Evitar 
a Dupla Tributação de Salários, Ordenados e 
outras Remunerações Auferidas por Membro 
de Tripulação de Aeronave Operada em Trá-
fego Internacional, assinado em Brasília, em 
2 de setembro de 2010.
Parecer favorável, sob nº 972, de 2013, da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Senador Francisco Dornelles.

15 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que au-
toriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião 
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das 
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antonio Carlos Valadares, favo-

rável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ, 
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso 
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas 
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emen-
da nº 3-CDR.

16 
REQUERIMENTO  
Nº 835, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, solicitando o desapensamento do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de 
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463, 
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539, 
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, 
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que te-
nha tramitação autônoma (utilização do FGTS 
para pagamento de serviços educacionais).

17 
REQUERIMENTO  
Nº 836, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, so-
licitando o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de 
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de 
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303 
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334, 
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e 
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação 
autônoma (utilização do FGTS para pagamento 
de serviços educacionais).

18 
REQUERIMENTO  
Nº 902, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
902, de 2013, do Senador José Agripino, so-
licitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei do Senado nº 300, de 2005; com o de nº 
565, de 2007 (já apensado aos Projetos de 
Lei do Senado nºs 276, 345 e 641, de 2007), 
por regularem matéria correlata (empréstimos 
consignados).
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19 
REQUERIMENTO  
Nº 908, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
908, de 2013, do Senador Cyro Miranda, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 290, de 2013, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(cancelamento de CNPJ no caso de utilização 
de mão-de-obra escrava).

20 
REQUERIMENTO  
Nº 909, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 909, de 2013, do Senador Cyro Miranda, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 290, de 2013, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida a Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (cancelamento de CNPJ no 
caso de utilização de mão-de-obra escrava).

21 
REQUERIMENTO  
Nº 921, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
921, de 2013, do Senador Paulo Paim, solici-
tando a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 710, de 2011; e 287, de 
2013, por regularem matéria correlata (greve 
no serviço público).

22 
REQUERIMENTO  
Nº 925, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
925, de 2013, do Senador Valdir Raupp, so-
licitando a retirada, em caráter definitivo, do 
Projeto de Lei do Senado nº 211, de 2009, de 
sua autoria.

23 
REQUERIMENTO  
Nº 934, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
934, de 2013, do Senador Delcídio do Ama-
ral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 229, de 2013, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (cobertura de planos de saúde).

24 
REQUERIMENTO  
Nº 937, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, so-
licitando o desapensamento dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim 
de que tenham tramitação autônoma (destina-
ção dos recursos do Fundo Social).

25 
REQUERIMENTO  
Nº 952, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
952, de 2013, do Senador Inácio Arruda, soli-
citando que, sobre o Projeto de Resolução nº 
11, de 2013, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos (compa-
recimento do Presidente do BNDES à CAE).

26 
REQUERIMENTO  
Nº 973, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
973, de 2013, do Senador Romero Jucá, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 220, de 2013, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania 
(regulação de operações de seguros).

27 
REQUERIMENTO  
Nº 974, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 974, 
de 2013, do Senador Humberto Costa, solicitando 
a tramitação conjunta dos Projetos de do Sena-
do nºs 11 e 162, de 2012, com o Projeto de Lei 
da Câmara nº 89, de 2007 (que já se encontra 
apensado ao Projeto de Lei do Senado nº 156, 
de 2007), todos complementares, por regularem 
matéria correlata (aplicação da receita pública da 
União em ações e serviços públicos de saúde).

28 
REQUERIMENTO 
 Nº 975, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
975, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro, soli-
citando a tramitação conjunta do Projeto de Lei 
da Câmara nº 32, de 2007, com o Projeto de Lei 
do Senado nº 323, de 2012, por regularem ma-
téria correlata (alterações na Lei de Licitações).
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29 
REQUERIMENTO  
Nº 976, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
976, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy, 
solicitando que o Projeto de Lei da Câmara 
nº 32, de 2007, seja remetido para exame da 
Comissão Temporária de Modernização da Lei 
de Licitações e Contratos.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Maioria/PMDB 
– AL) – A Presidência comunica ao Plenário que se 
esgotou no dia 10 de setembro do corrente, nos termos 
do disposto no § 3º do art. 123 da Resolução do Con-
gresso Nacional nº 1 de 2006, o prazo para interposi-
ção de recurso para que fosse apreciado, pelo Plenário 
do Congresso Nacional, o Aviso nº 11, de 2013-CN.

Não foram apresentados recursos, portanto, a 
matéria segue para arquivamento.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados 
e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização.

DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO 
NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMEN-
TO INTERNO.

O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Maioria/PP – PI. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores, “Muitas formas de Gover-
no já foram e continuarão sendo experimentadas neste 
mundo de pecado e infortúnio. Ninguém pretende que 
a democracia seja perfeita ou onisciente. Na verdade, 
alguém já disse que a democracia é a pior forma de 
Governo, com exceção de todas as outras formas que 
são experimentadas de tempos em tempos.”

Estas palavras, Senhor Presidente, Senhoras Se-
nadoras, Senhores Senadores, são de um dos homens 
mais importantes da História Moderna, ninguém menos 
que Sir Winston Churchill, ao discursar na Câmara dos 
Comuns, a 11 de novembro de 1947. 

Mesmo tendo vencido a II Guerra Mundial, lide-
rando as forças democráticas contra o nazi-fascismo, 
Churchill não foi eleito pelos ingleses em julho de 1945, 
ainda em meio à euforia da vitória. Mesmo sentindo o 
gosto amargo da derrota na boca, quando soube que 
tinha perdido as eleições, Churchill disse: “Eles têm 
todo o direito de me chutar. Isso é a democracia”. Mas 
ele voltaria ao poder em 1951, para ficar até 1955, pela 
mesma via democrática por meio da qual havia sido 
derrotado seis anos antes.

Trago à baila essas frases do grande estadista 
britânico e Prêmio Nobel de Literatura para introduzir 
o assunto que me traz hoje a esta tribuna, o Dia Inter-
nacional da Democracia. Instituído em 8 de novembro 

de 2007, pela Organização das Nações Unidas, o Dia 
Internacional da Democracia é comemorado anual-
mente no dia 15 de setembro.

E relembro Winston Churchill porque ele foi a 
prova viva da importância e do valor da democracia, 
pela qual tanto lutou. Democraticamente convocado a 
liderar a Inglaterra quando estourou a II Guerra Mun-
dial, comandou a luta contra o totalitarismo nazista de 
Hitler e combateu, mais tarde, o totalitarismo comunista 
de Stalin, ainda que ele fosse seu aliado na Guerra. 

Perdeu e ganhou eleições, mas nunca a convic-
ção no valor da democracia, como se percebe pelas 
frases citadas, que exemplificam sua vida e sua obra. 
Fosse como fosse, na guerra ou na paz, a democra-
cia era o valor inquestionável a ser defendido sempre!

Ele sabia que a democracia era uma construção 
permanente, como a construção democrática ameri-
cana que tanto fascinou Alexis de Tocqueville ainda na 
primeira metade do século XVII e o fez com que ele 
escrevesse o seu clássico A Democracia na América.

A democracia nunca está pronta e pode ser sem-
pre aperfeiçoada, o que cabe a cada nação, a cada so-
ciedade. É o processo que estamos vivendo no Brasil, 
com destaque recente para as manifestações populares 
iniciadas em junho passado, que buscam precisamente 
esse aprimoramento, por meio de reivindicações diri-
gidas às lideranças políticas e institucionais do País.

Essas movimentações eu as vejo como uma con-
sequência natural do avanço do processo democrático 
brasileiro. Se bem conduzidas e bem compreendidas, 
elas certamente servirão para fortalecer as instituições 
e o próprio processo democrático do País, especial-
mente se nos conduzirmos em consonância com o 
lema inscrito em nossa bandeira, que nos pede que 
sigamos em ordem para alcançar o progresso. 

O momento que vivemos é riquíssimo do ponto 
de vista dessa construção perene da democracia. País 
jovem que somos, estamos vivendo as dores do parto 
de uma democracia mais madura, em que o cidadão 
aprende a se manifestar para além do voto e exige 
maior participação nas decisões nacionais.

Até mesmo o debate sobre as manifestações 
populares, sobre a sua legitimidade, sobre a violên-
cia que se mescla a elas, sobre as reivindicações que 
apresentam, sobre o uso das redes sociais nesse 
processo, tudo isso faz com que um novo aprendiza-
do aconteça em todos os níveis da sociedade, para o 
nosso crescimento e para a consolidação dos valores 
democráticos.

Já se disse que os problemas da democracia 
devem ser resolvidos sempre com mais democracia. 
Felizmente, hoje, no Brasil, já não se ouve qualquer 
clamor por soluções fora do Estado de direito. Ao con-
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trário, a população exige, dos Três Poderes da Repú-
blica, ações que, de forma constitucional e legal, nos 
levem a soluções cada vez mais democráticas para 
os nossos problemas e, consequentemente, a dias 
melhores para todos.

Estamos, portanto, em perfeita consonância com o 
tema que a União Interparlamentar, que tenho a honra 
de presidir no Brasil, propõe, este ano, para a come-
moração do Dia Internacional da Democracia: “Fazer 
ouvir a voz de todos para favorecer a democracia”.

De fato, tem havido total liberdade para toda sorte 
de manifestações, que têm sido ouvidas e respondidas 
pelos Três Poderes de maneira relativamente expedita. 
As instituições têm estado atentas à voz das ruas e das 
redes sociais. E todos aqueles que têm acesso a elas 
ou que se disponham a participar das manifestações 
públicas podem se expressar livremente, influenciando 
as decisões nacionais.

Devemos estar atentos, apenas, ao fato de que a 
democracia representativa – aquela que escolhemos 
praticar em nosso País – tem princípios e regras, es-
critos na Constituição e nas leis. Assim, não podemos 
aceitar que essas regras e princípios centenários se-
jam subvertidos por ideias demagógicas ou populistas. 

Há sempre os que buscam esse subterfúgio, ale-
gando, por exemplo, que a democracia direta é mais 
democrática que a democracia representativa. Ainda 
que essa fosse uma verdade, teríamos primeiro de al-
terar a Constituição e as leis para que ela pudesse ser 
legitimamente entendida e praticada por todos os brasi-
leiros, dando-lhe adequadas regras de funcionamento.

Contudo, a prática democrática pode ser per-
feitamente aprofundada em plena consonância com 
a Lei. Isso depende apenas da atitude de políticos e 
de dirigentes institucionais. Ouvir o povo, auscultar o 
sentimento da sociedade, não é tarefa difícil – embora 
trabalhosa – e nem proibida pela Constituição.

De outra parte, cabe às lideranças políticas o 
papel de propor novas ideias à população, convencê-
-la delas ou render-se à sua negativa em aceitá-las, e, 
quando necessário, saber corajosamente dizer não a 
sugestões que não representem vantagem real para 
a sociedade ou que se coloquem em posição antagô-
nica aos valores democráticos. 

É nessa troca, nesse diálogo, que se funda a 
democracia, que se aprende a praticá-la em toda a 
sua extensão. É no respeito à divergência, em todos 
os sentidos, que nascem o amadurecimento social e 
as boas práticas políticas, e que a democracia se for-
talece cada vez mais.

E essa é a tarefa que nos desafia e nos desafia-
rá constantemente. Precisamos estar sempre prontos, 
em todas as instâncias, para esse diálogo franco e ver-

dadeiro, que leva à construção e ao desenvolvimento 
econômico e social.

Fica aqui, então, Senhor Presidente, Senhoras 
Senadoras, Senhores Senadores, este registro da 
passagem do Dia Internacional da Democracia. Fica 
também o registro das nossas arraigadas convicções 
democráticas, em meu nome e na condição de presi-
dente do Partido Progressista. Não há outro caminho 
no processo civilizatório. É só pela trilha da democracia 
que podemos avançar.

Muito obrigado.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Maioria/PMDB 

– AL) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que será realizada sessão deliberativa or-
dinária amanhã, ás 14h, com a Ordem do Dia previa-
mente designada.

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 62, DE 2012 
(Em regime de urgência, nos termos  

do Requerimento nº 1.032, de 2013 – Art. 336, II)

Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2012 (nº 
643/2011, na Casa de origem, do Deputado 
Efraim Filho), que dá nova redação ao art. 334 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal e acrescenta-lhe o art. 
334-A (aumenta a pena para crimes de con-
trabando e descaminho).
Pendente de parecer da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania.

2 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 441, DE 2012 
(Em regime de urgência, nos termos  

do Requerimento nº 1.051, de 2013 – Art. 336, II)

Continuação da discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei do Senado nº 441, de 2012, do 
Senador Romero Jucá, que altera a redação dos 
arts. 8º, 11, 16, 17-A, 26, 28, 36, 37, 38, 45, 47, 
52, 57-A e 77 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997, estabelece normas para eleições, para 
reduzir o tempo e diminuir o custo das campa-
nhas eleitorais e dá outras providências.
Parecer sob nº 996, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Valdir Raupp, favorável, com a Emenda 
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, na forma 
do texto final consolidado pela Comissão.
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3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 32, DE 2010

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 32, de 2010, ten-
do como primeiro signatário o Senador Val-
ter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da 
Constituição Federal, para explicitar o Tribunal 
Superior do Trabalho como órgão do Poder Ju-
diciário, alterar os requisitos para o provimen-
to 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.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 89, DE 2011

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Walter 
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da 
Constituição Federal, para estabelecer que os 
ocupantes de cargo público que tiverem sua 
escolha aprovada previamente pelo Senado 
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem 
comparecer a essa Casa, anualmente, para 
prestar contas de suas atividades nos respec-
tivos 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 123, DE 2011 
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 1.048, de 2013)

Continuação da votação, 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 alínea “e” ao 
inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, 
instituindo imunidade tributária sobre os fono-
gramas e videofonogramas musicais produzi-
dos no Brasil contendo obras musicais ou li-
teromusicais de autores brasileiros e/ou obras 
em geral interpretadas por artistas brasileiros 
bem como os suportes materiais ou arquivos 
digitais que os contenham.
Pareceres sob nºs:

– 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;
– 999, de 2013, da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Inácio Arruda, pela rejeição da Emenda nº 2 
de Plenário; e
– 1.000, de 2013, de Plenário, em substituição 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Romero Jucá, favorável 
à Emenda nº 3 – Plen.

6 
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 Sou-
za, que cria Tribunal Regional Federal. (Paraná)
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.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 7, DE 2013

Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emen-
da à Constituição nº 7, de 2013, tendo como 
primeiro signatário o Senador José Sarney, que 
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias para vincular a duração dos 
benefícios fiscais concedidos às Áreas de Livre 
Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo 
de vigência 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.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 45, DE 2009 
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 875, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 45, de 2009, tendo como primeiro 
signatário o Senador Renato Casagrande, que 
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acrescenta o inciso XXIII ao art. 37 da Consti-
tuição Federal, dispondo sobre as atividades 
do sistema de controle interno.
Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Inácio Arruda, favorável, com as Emen-
das nºs 1 e 2 – CCJ, de redação, que apresenta.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012) 
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 809, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em primei-
ro turno, 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.
Pendente de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012) 
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 809, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição 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. 
Pendente de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta.

11 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 1, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na Casa 
de origem, do Deputado Beto Albuquerque), que 
inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setem-
bro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional 
de Viação, o trecho rodoviário que menciona.

Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador 
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs 
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 123, DE 2013

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 123, de 2013 (nº 580/2012, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo do Reino Unido 
da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte para Evitar 
a Dupla Tributação de Salários, Ordenados e 
outras Remunerações Auferidas por Membro 
de Tripulação de Aeronave Operada em Trá-
fego Internacional, assinado em Brasília, em 
2 de setembro de 2010.
Parecer favorável, sob nº 972, de 2013, da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Senador Francisco Dornelles.

13 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que au-
toriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião 
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das 
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antonio Carlos Valadares, favo-
rável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ, 
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso 
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas 
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emen-
da nº 3-CDR.

14 
REQUERIMENTO  
Nº 733, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
733, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy, 
solicitando que o Projeto de Lei do Senado 
nº 450, de 2012, seja analisado pela Comis-
são Temporária de Modernização da Lei de 
Licitações e Contratos (fixa os parâmetros da 
responsabilidade do tomador de serviços).
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15 
REQUERIMENTO  
Nº 835, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, solicitando o desapensamento do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de 
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463, 
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539, 
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, 
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que te-
nha tramitação autônoma (utilização do FGTS 
para pagamento de serviços educacionais).

16 
REQUERIMENTO  
Nº 836, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, so-
licitando o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de 
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de 
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303 
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334, 
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e 
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação 
autônoma (utilização do FGTS para pagamento 
de serviços educacionais).

17 
REQUERIMENTO  
Nº 902, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
902, de 2013, do Senador José Agripino, soli-
citando a tramitação conjunta do Projeto de Lei 
do Senado nº 300, de 2005; com o de nº 565, de 
2007 (já apensado aos Projetos de Lei do Sena-
do nºs 276, 345 e 641, de 2007), por regularem 
matéria correlata (empréstimos consignados).

18 
REQUERIMENTO  
Nº 908, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
908, de 2013, do Senador Cyro Miranda, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 290, de 2013, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(cancelamento de CNPJ no caso de utilização 
de mão-de-obra escrava).

19 
REQUERIMENTO  
Nº 909, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 909, de 2013, do Senador Cyro Miranda, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 290, de 2013, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida a Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (cancelamento de CNPJ no 
caso de utilização de mão-de-obra escrava).

20 
REQUERIMENTO  
Nº 921, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
921, de 2013, do Senador Paulo Paim, solici-
tando a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 710, de 2011; e 287, de 
2013, por regularem matéria correlata (greve 
no serviço público).

21 
REQUERIMENTO  
Nº 925, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
925, de 2013, do Senador Valdir Raupp, so-
licitando a retirada, em caráter definitivo, do 
Projeto de Lei do Senado nº 211, de 2009, de 
sua autoria.

22 
REQUERIMENTO  
Nº 934, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
934, de 2013, do Senador Delcídio do Ama-
ral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 229, de 2013, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (cobertura de planos de saúde).

23 
REQUERIMENTO  
Nº 937, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, so-
licitando o desapensamento dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim 
de que tenham tramitação autônoma (destina-
ção dos recursos do Fundo Social).
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24 
REQUERIMENTO  
Nº 952, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
952, de 2013, do Senador Inácio Arruda, soli-
citando que, sobre o Projeto de Resolução nº 
11, de 2013, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos (compa-
recimento do Presidente do BNDES à CAE).

25 
REQUERIMENTO  
Nº 973, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
973, de 2013, do Senador Romero Jucá, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 220, de 2013, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania 
(regulação de operações de seguros).

26 
REQUERIMENTO  
Nº 974, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
974, de 2013, do Senador Humberto Costa, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de do Senado nºs 11 e 162, de 2012, com o 
Projeto de Lei da Câmara nº 89, de 2007 ( que 
já se encontra apensado ao Projeto de Lei do 
Senado nº 156, de 2007), todos complemen-
tares, por regularem matéria correlata (aplica-
ção da receita pública da União em ações e 
serviços públicos de saúde).

27 
REQUERIMENTO  
Nº 975, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
975, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro, soli-
citando a tramitação conjunta do Projeto de Lei 
da Câmara nº 32, de 2007, com o Projeto de Lei 
do Senado nº 323, de 2012, por regularem ma-
téria correlata (alterações na Lei de Licitações).

28 
REQUERIMENTO  
Nº 976, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
976, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy, 
solicitando que o Projeto de Lei da Câmara 
nº 32, de 2007, seja remetido para exame da 
Comissão Temporária de Modernização da Lei 
de Licitações e Contratos.

29 
REQUERIMENTO  
Nº 1017, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.017, de 2013, do Senador Paulo Paim, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 473, de 2011, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (regulamentação do exercício da 
acupuntura).

30 
REQUERIMENTO  
Nº 1018, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.018, de 2013, da Senadora Lúcia Vânia solici-
tando que, sobre os Projetos de Lei do Senado 
nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que tramitam 
em conjunto, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos (abono 
para benefício de prestação continuada).

31 
REQUERIMENTO  
Nº 1019, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.019, de 2013, do Senador João Alberto Sou-
za, solicitando que, sobre os Projetos de Lei do 
Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que 
tramitam em conjunto, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribui-
ção, seja ouvida, também, a de Constituição, 
Justiça e Cidadania (abono para benefício de 
prestação continuada).

32 
REQUERIMENTO  
Nº 1020, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.020, de 2013, do Senador João Alberto Sou-
za, solicitando que, sobre os Projetos de Lei 
do Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, 
que tramitam em conjunto, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Econômicos (abono para benefício de presta-
ção continuada).

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Maioria/PMDB 
– AL) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 49 minutos.)
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Ata da 154ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 12 de setembro de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Casildo Maldaner, da Srª Ana Amélia, 
dos Srs. Ruben Figueiró e Mozarildo Cavalcanti

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 12 minutos 
e encerra-se às 17 horas e 47 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 62783 



62784 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS) – Há número regimental. Declaro aberta 
a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/

PP – RS) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado 

que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O Senado Federal recebeu a Mensagem 
nº 392, de 2013, na origem, da Senhora Presidente 
da República, que restitui os autógrafos do Projeto 
de Lei da Câmara nº 46, de 2013 (nº 2.729/2011, na 
Casa de origem, do Deputado Mendonça Filho), que 
dispõe sobre a redução a 0% (zero por cento) das alí-
quotas das Contribuições Sociais para o PIS/Pasep 
e Cofins incidentes sobre as receitas decorrentes da 
atividade de transporte municipal local, sancionado e 
transformado na Lei nº 12.860, de 2013.

Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um 
exemplar do autógrafo.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS) – A Presidência recebeu do Presidente 
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização, Senador Lobão Filho, solicitação de 
autuação do Ofício 788/2013 do Presidente do Banco 
Central do Brasil, que encaminha Relatório sobre Im-
pacto e o Custo Fiscal das Operações e as Demons-
trações Financeiras, referente ao 1º semestre de 2013.

A matéria foi autuada como Ofício n° 32/2013-CN.

É o seguinte o ofício:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, 
de 2006-CN, o calendário de tramitação será publicado.

É o seguinte o calendário:

Até 17/9 prazo para publicação e distribuição 
da matéria;
Até 2/10 prazo para apresentação de relatório;
Até 9/10 prazo para apresentação de emendas; e
Até 16/10 prazo para apresentação, publicação, 
distribuição e votação do relatório e encaminha-
mento do parecer da CMO à Mesa do Congres-
so Nacional.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 13 de setembro do corrente.

O expediente segue à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/

PP – RS) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício nº 91/2013 – GSECAF

Brasília, 12 de setembro de 2013

Senho Presidente,
Registrei presença no painel do Plenário na ter-

ça-feira, 10 de setembro, e em virtude de um exame 
médico tive que me ausentar do Senado Federal, o que 
me impossibilitou de participar das votações. Diante 
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disso, solicito a publicação do presente ofício nos Anais 
da Casa para justificar minha ausência.

Cordialmente, – Senador Epitácio Cafeteira.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à 
publicação.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência designa o Senador Wellington 
Dias para integrar, como titular, a Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa, em substituição ao 
Senador Eduardo Lopes, nos termos do Ofício n° 120, 
de 2013, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 120/2013 – GLDBAG

Brasília, 12 de setembro de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Welling-

ton Dias como membro titular da comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa – CDH, em substi-
tuição ao Senador Eduardo Lopes, em vaga destinada 
ao Bloco de Apoio ao Governo.

Senador Wellington Dias, Lide do PT e do Bloco 
de Apoio ao Governo.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência recebeu o Ofício n° 168, de 
2013, do Presidente da Comissão de Meio Ambien-
te, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, 
do Projeto de Lei do Senado n° 172, de 2007 (tra-
mita em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n° 
71, de 2009).

É o seguinte o Ofício:

Memo nº 168/2013/CMA

Brasília, 4 de setembro de 2013

Assunto: Decisão terminativa – PLS nº 172, de 2007 
e PLS nº 71, de 2009

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou em decisão terminativa, na 29ª Reunião Ex-
traordinária de 03/09/2013, o Projeto de Lei do Senado 
nº 172, de 2007, de autoria do Senador Mário Couto, 
que “Altera o § 2º do art. 25 da Lei nº 9.605, de 1998, 
que dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio am-
biente, e dá outras providências, de modo a permitir a 
doação de madeira de origem ilegal, apreendida pela 
autoridade ambiental competente, para programas de 
construção de moradias populares”, com a emenda nº 
1-CMA, e rejeitou o Projeto de Lei do Senado nº 71, de 

2009, de autoria do Senador Flexa Ribeiro, que “Altera 
a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para definir 
a destinação da madeira apreendida em operações 
de fiscalização realizadas pelos órgãos públicos”, que 
tramita em conjunto.

Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Pre-
sidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS) – Com referência ao Ofício n° 168, de 
2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo da composi-
ção da Casa, para que as matérias sejam apreciadas 
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do 
Regimento Interno.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Pela ordem, Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR. Pela ordem. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente, só para pedir a minha inscrição 
como Líder. Creio que a autorização já se encontra 
na Mesa.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS) – O Senador Mozarildo Cavalcanti está 
inscrito pela Liderança do PTB.

Com a palavra, o Senador Ruben Figueiró, do 
PSDB do Mato Grosso do Sul. 
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O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB 
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srs. 
Senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, se-
nhores telespectadores da TV Senado, senhores aqui 
presentes, desde 1945 eu milito na política, ou seja, 
há 58 anos. 

Atravessei esses anos presenciando aconte-
cimentos surpreendentes da vida do País. Tive o 
privilégio de testemunhar fatos históricos importan-
tes, que marcaram os rumos da vida dos brasileiros. 
Acompanhei as transformações do nosso cotidiano, 
não somente como espectador, mas também, e so-
bretudo, como partícipe ativo de fatos que hoje são 
considerados fundamentais para que o Brasil seja o 
que é atualmente.

Estou convencido de que a história é um processo 
que avança e retroage ao sabor das circunstâncias hu-
manas. Na verdade, essa descontinuidade permanente 
é que nos coloca, muitas vezes, diante de dilemas que 
testam nossa capacidade de enxergar o essencial e 
descartar o acessório.

Exerci, Sras e Srs. Senadores, vários mandatos 
políticos e vários cargos no Executivo. Tive a honra de 
participar da elaboração da nossa Constituição cidadã 
como Deputado Federal Constituinte – como V. Exª, 
Senador Mozarildo Cavalcanti. Vi o Brasil da ditadura 
Vargas e vi o Brasil da ditadura militar. Vi o Brasil da 
Nova República e vi o Brasil dos caras-pintadas. Vi o 
Brasil da Globalização. Vi o Brasil do Plano Real e vi 
o Brasil das novas classes sociais emergentes. Vi o 
Brasil do mensalão e vi o Brasil das jornadas de junho.

A cada Brasil que vi pude perceber o desejo da 
sociedade em construir um país mais justo, igualitário 
e transparente.

A cada fase histórica que vivi – e vivo – é cres-
cente o sonho de ver as instituições que sustentam o 
processo democrático serem aprimoradas para que 
possam ser cada vez mais a expressão da vontade 
geral.

A sociedade brasileira vem amadurecendo de 
maneira muito mais rápida do que imaginavam seto-
res intelectualizados de nossas elites. Tanto isso é 
verdade que os protestos populares que se iniciaram 
há cerca de quatro meses surpreenderam a todos, 
deixando muitos em estado de perplexidade até o 
momento presente.

De lá para cá, os Poderes da República – Execu-
tivo, Legislativo e Judiciário – estão tentando interpre-
tar os gritos das ruas e dar ressonância às demandas 
múltiplas que têm se apresentado no dia a dia. A cada 
resposta dada, podem ter certeza, Srªs e Srs. Sena-

dores, o impacto que causará na nossa história será 
efetivamente sentido no futuro.

Agora, para muitos, todas as medidas que es-
tão sendo adotadas, representam apenas uma res-
posta imediatista para abafar os protestos da so-
ciedade. Só que muitos se esquecem de que essas 
decisões permanecerão como passos concretos 
de uma nova caminhada que iniciamos sob intensa 
pressão popular.

A minha experiência, Srªs e Srs. Senadores, na 
política mostra que nada acontece por acaso. Antes 
de junho, vivíamos em letargia institucional. Agora 
todos estamos em corrida incessante para encontrar 
pontos de convergência com as aspirações populares. 
Neste aspecto, o Congresso Nacional está tentando 
construir uma agenda dos novos tempos. Na verdade, 
cada Parlamentar está tentando – uns mais, outros 
menos – ajustar seu modo de pensar com essa nova 
sociedade que emerge das ruas: uma vontade cidadã 
que muitas vezes nega os partidos, nega a represen-
tação parlamentar, nega o poder e nega qualquer tipo 
de liderança tradicional.

Nesse processo confuso e – para muitos da classe 
política – estranho, que representa uma linha totalmen-
te fora da curva, ocorrências surpreendentes surgem 
para acelerar mudanças que estavam completamente 
fora do script. Foi o caso da histórica e tenebrosa vo-
tação na Câmara dos Deputados que manteve o Sr. 
Natan Donadon no cargo de Deputado Federal. Ele foi 
condenado a mais de 13 anos de prisão, em regime 
fechado, por peculato e formação de quadrilha. Ao 
deixar de cassar o mandato do Deputado, a Câmara 
deu ensejo a uma situação esdrúxula: mesmo sem os 
direitos políticos – e encarcerado –, Donadon perma-
nece Deputado Federal! O teatro do absurdo parece 
ter voltado à moda...

Não há, Srª Presidente, registro na história do 
Parlamento brasileiro de um acontecimento tão signi-
ficativo de sentido, demonstrando o tamanho do abis-
mo entre os eleitos e os eleitores, os representantes 
e os representados, a vontade do Legislativo e a von-
tade do povo. 

Tratou-se de um momento repleto de simbolis-
mo, que coloca nas nossas cabeças um sinal de alerta 
nos indicando claramente que está na hora de fazer 
mudanças ousadas porque os tempos são ousados.

Esse acontecimento acelerou a história brasileira 
no sentido de colocar em pauta, de maneira irrecorrível, 
a extinção do voto secreto no Congresso.

Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado perdeu a oportunidade de dar uma respos-
ta à altura dos anseios da sociedade. A votação da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 43/2013, que 
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acaba com todas as votações secretas no Parlamen-
to, foi adiada para a próxima semana, na esperança 
de que a Câmara dos Deputados vote outra PEC, do 
eminente Senador Alvaro Dias, que prevê o fim do 
voto secreto apenas para a cassação de mandatos 
parlamentares. 

Srªs e Srs. Senadores, eu realmente pensava 
que o Parlamentar deveria ter um certo resguardo às 
suas votações e, neste sentido, o voto em aberto se-
ria tão somente para as decisões que interessassem 
ao corpo interno do Congresso Nacional: quando se 
apreciasse a composição das Mesas ou quando da 
cassação dos pares.

Mas hoje, Sr. Senador Mozarildo Cavalcanti, ana-
lisando a questão da responsabilidade que tem o Par-
lamentar perante a opinião pública, entendo que não 
podemos nos furtar absolutamente de deixar claro o 
nosso voto.

Minha experiência política – já disse, de 58 anos 
– sinaliza, de maneira inequívoca, que chegou o mo-
mento de colocarmos fim à figura do voto secreto em 
nossas decisões, seja para cassação de mandato, seja 
para vetos presidenciais, seja para indicação de mi-
nistros do Supremo ou qualquer outra função pública 
consagrada pela nossa Constituição. É uma maneira 
de demonstrar o nosso respeito ao povo brasileiro.

Eu, que nunca temi o meu voto, me rendi ao cla-
mor popular pela total transparência das nossas de-
cisões nas Casas Legislativas. E, se o voto é correto 
e com consciência, por que temer a voz e a opinião 
do povo? Por que temer, amanhã, a denúncia de um 
procurador da República? Temer a recepção de um 
embaixador? Temer o voto de um ministro dos Tri-
bunais Superiores? Ou a contrariedade da Chefe do 
Executivo quando o Parlamentar votar contra o veto 
presidencial? Ora, Srªs e Srs. Senadores, quem não 
deve, absolutamente, não teme!

Não podemos mais conviver com esse tipo de 
voto no Congresso brasileiro. Tenho lido com respeito 
algumas ponderações de muitos colegas sobre essa 
matéria.

(Soa a campainha.)

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB 
– MS) – Reconheço que muitos se acautelam com a 
abertura ampla, geral e irrestrita dos votos, temendo, 
com razão, as pressões advindas do Poder Executivo, 
quando matérias polêmicas de interesse aqui pousa-
rem para serem decididas por cada Senador.

O voto secreto, nesses casos, resguardaria a au-
tonomia do Parlamentar, liberando-o de retaliações fu-
turas por ter contrariado a vontade do rei ou da rainha.

Sinto muito, mas não concordo com essa tese. 
O que o Parlamentar deve ter em mente é que aqui 
ele representa a vontade do eleitor. Suas convicções 
são as da sociedade. O voto aberto deve ser uma ex-
pressão inequívoca da liberdade de opinar conforme 
as convicções de cada um.

O exercício político deve ser sempre encarado 
como ato de coragem e nunca de covardia. O Depu-
tado ou o Senador jamais devem ter medo de mostrar 
seu voto em casos como os citados porque é nesse 
momento...

(Soa a campainha.)

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB 
– MS) – Srª Presidente, devo concluir dentro de alguns 
minutinhos e conto com a tolerância sempre demons-
trada por V. Exª.

Repito, o exercício político deve ser sempre en-
carado como ato de coragem e nunca de covardia. O 
Deputado ou o Senador jamais devem ter medo de 
mostrar seu voto em casos como os citados porque é 
nesse momento que ele mostra com total transparên-
cia quais são seus compromissos e suas convicções.

Será sempre nesse momento que o eleitor poderá 
escrutiná-lo democraticamente, sem a dúvida gerada 
pelo voto dado no chamado “escurinho do cinema”.

Tenho certeza de que o Congresso Nacional tam-
bém será sábio em criar os contrapesos necessários 
para praticar o voto aberto sem temer pressões que 
possam advir do Executivo.

Estamos vendo, Srªs e Srs. Senadores, por exem-
plo, a vontade da Casa em implantar o orçamento im-
positivo, o que por si só cria uma força importante para 
que muitos possam votar abertamente, com isenção 
e transparência, sem se preocupar com retaliações 
advindas do Executivo, ou de qualquer outro Poder. 
Especialmente, no caso, do Executivo, na execução 
orçamentária, pelo fato de terem contrariado interes-
ses localizados. Ou seja, na minha visão, o voto aberto 
representa autonomia ao Parlamentar e compromisso 
com o cidadão.

Srª Presidente e Srs. Senadores, já vi aconteci-
mentos importantes na história de nosso País. Estou 
convencido, nesta fase da minha vida, de que o voto 
aberto, na sua maior expressão, será um passo corre-
to, dado no sentido de avançarmos no aprimoramento 
da nossa democracia. Se quisermos mudar a cara do 
Brasil, a hora é agora.

Muito obrigado, Srª Presidente, pela atenção 
que me dispensou, sobretudo com relação ao tempo 
que utilizei.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS. Fora do microfone.) – V. Exª pode falar 
mais, se quiser.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB 
– MS) – Muito obrigado, mas já (Fora do microfone.) 
concluí o meu pensamento e a mensagem que devo 
dirigir ao nobre povo da nossa terra.

Muito obrigado. 
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-

ria/PP – RS) – Cumprimento o (Fora do microfone.) 
Senador Ruben Figueiró. De fato, é essa a grande ex-
pectativa que tem a sociedade brasileira em relação ao 
tema. V. Exª, como sempre, pontua de maneira correta, 
transparente e com grande senso de responsabilidade 
e comprometimento com as aspirações da sociedade 
brasileira. Cumprimentos...

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB 
– MS) – (Intervenção fora do microfone.)

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Muito obrigada, Senador.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Foi lido anteriormente o Requerimento nº 
1.050, de 2013, apresentado pelas Lideranças de vários 
partidos, solicitando que o prazo final de apresentação 
de emendas na Comissão Temporária da Reforma do 
Código Penal Brasileiro seja prorrogada de amanhã, 
que seria o último prazo, até o dia 18 de outubro.

Em votação o Requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/

PP – RS) – Convido para fazer uso da palavra, pela 
Liderança do PTB, o Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR. Pela Liderança. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srªs 
e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado e 
ouvintes da Rádio Senado, tenho feito, aqui, algumas 
considerações sobre a questão da Justiça Eleitoral. 

Reclama-se muito que a Justiça, de modo geral, 
é lenta, costuma demorar demais para decidir uma 
situação. Pior é quando uma pessoa é eleita com fla-
grantes atos de corrupção eleitoral e permanece no 
mandato por força de recursos extras no TSE e por 
demora do TSE em julgar.

Esta semana, na revista IstoÉ, o colunista Paulo 
Moreira Leite, sob o título “Brasil Confidencial”, disse 
o seguinte: “Mandatos em dúvida. Onze dos 27 gover-
nadores eleitos em 2010, podem perder o mandato a 
qualquer momento”. Ora, o mandato desses gover-
nadores termina no ano que vem, o que significa que 

eles já estão na segunda metade do terceiro ano de 
mandato indevido, em tese. Ele diz que são onze, sen-
do que “quatro são do PSDB, três do PMDB, dois do 
PSB, um do PT e um do PMN”.

No caso de Roraima, o Governador atual perdeu 
no primeiro turno por mais de oito mil votos e ganhou 
no segundo turno por mil e poucos votos, num festival 
de corrupção de toda ordem, de abuso do poder de 
autoridade, de abuso do poder econômico, flagrados, 
registrados e até gravados. 

Esse processo se encontra, Senador Ruben, que 
agora preside a sessão, no TSE desde 2011. Veja bem: 
já foram designados três relatores, e nenhum deles 
apresentou o seu voto. Eu ainda tiro aqui a Ministra 
Luciana Lóssio, que se deu por impedida e declarou 
a sua suspeição por motivo de foro íntimo. Muito bem, 
eu acho que o juiz tem esse direito. Passou para uma 
outra ministra, que em dois meses se aposentou e, em 
tese, não teve tempo de se debruçar sobre o tema. E 
agora está no quarto relator, Senador Figueiró – no 
quarto relator.

Como eu disse, o que queremos é que julgue. Por 
que não julga? Aquele provérbio que diz que a justiça 
tarda, mas não falha, para mim, vale é para a justiça 
divina. Digamos assim, o quadro temporal de Deus é 
outro. Mas, nesse caso específico de governadores 
e de outras autoridades eleitas, se vai cassar, como 
aconteceu no Piauí, nos nove meses que faltam para 
terminar o mandato dele, que ele exerceu sub judice, 
o que acontece? O objetivo dele foi consumado. Ele 
governou, ele usou recursos públicos para pagar ad-
vogados caros, ele usou de toda forma possível para 
retardar o julgamento. E aqui há várias manobras fei-
tas, Senador Figueiró.

Agora, o TSE não pode aceitar isso. Tem que 
haver uma norma em que, realmente, uma pessoa 
que recebeu uma impugnação do mandato, seja por 
qualquer razão... No caso aqui desses governadores, 
a maioria é por Recurso Especial Contra Expedição de 
Diploma, o famoso RCED; e não julga. Então, se não 
julga, o que acontece? O cara que é corrupto, que faz 
corrupção eleitoral acha que vale a pena mesmo fazer, 
porque não pega nada, tem dinheiro do Governo, quer 
dizer, do povo e consegue segurar esse julgamento. 
E o que pensa o povo? Não adianta se preocupar em 
votar em corrupto ou não corrupto, porque o corrupto 
ganha e vai cumprir o mandato, inclusive até perse-
guindo aqueles que foram oposição a ele.

Então, eu queria aqui, mais uma vez, fazer um 
apelo ao Tribunal Superior Eleitoral, para que ponha 
em julgamento. Eu não estou entrando nem no mérito 
da questão se vão condenar ou absolver o governador, 
embora eu duvide muito que encontrem argumentos. 
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Até o relatório do Ministério Público disseca um con-
junto, um rosário de crimes eleitorais praticados pelo 
Governador do meu Estado.

E até em função disso, Senador Figueiró, eu apre-
sentei uma emenda constitucional, que ainda está na 
CCJ, que torna a carreira de juiz eleitoral, aliás, que 
torna a Justiça Eleitoral numa Justiça de carreira, isto 
é, a pessoa não vai ser... Como é hoje, nos TREs, nos 
Estados, nós temos os prédios construídos – inclusive 
no meu, que é o menor Estado, um prédio bonito, que 
está sendo ampliado –, temos o quadro de funcionários 
efetivos, temos o quatro de funcionários comissiona-
dos, mas os juízes são emprestados numa espécie de 
rodízio, tanto os indicados pela OAB, quanto os juízes 
de primeira instância, quanto os desembargadores, 
quanto o juiz federal.

Lá na CCJ, há duas emendas constitucionais 
objetivando, em tese, melhorar a questão do funciona-
mento da Justiça Eleitoral. Aliás, quero me valer, aqui, 
de uma frase do Ministro Marco Aurélio, que chegou 
atrasado em uma reunião do TSE porque estava no 
julgamento do mensalão. Ele disse: “É muito difícil ser-
vir a dois senhores!”

Imagine, Senador Figueiró, um Ministro do Su-
premo, num julgamento complexo como aquele do 
mensalão, ter que, também, participar das reuniões 
do TSE e estar por dentro dos processos que estão 
sendo julgados. A mesma coisa se dá com os Minis-
tros do STJ, que também participam desse sistema de 
rodízio, e com os indicados pela OAB.

Então, quer dizer, alguns dizem: “Não, é bom que 
haja esse rodízio, porque o cara não se sente dono do 
pedaço.” É o contrário! Um juiz que faz concurso, que 
tem vitaliciedade, estabilidade, tem isenção maior para 
julgar qualquer caso contra Presidente da República, 
Governador, Prefeito, Senador, Deputado Federal etc.

Então, eu apresentei a minha proposta, em que 
se cria a carreira de magistrado eleitoral. O jovem, ou 
a jovem, que se forma em Direito, depois de ter a OAB, 
faz o concurso e passa a ser juiz eleitoral permanente, 
ascendendo até o cargo de ministro do TSE.

Com isso, cada qual cuidará do seu setor. O STJ 
tem suas obrigações, o Supremo tem as suas, e a 
OAB continuará indicando, mas, na hora em que ela 
indicar o quinto constitucional, o que vai acontecer? 
Esses advogados passarão a ser vitalícios como os 
juízes federais.

Há uma outra proposta de só se aumentar o 
número de juízes federais. Isso me parece até uma 

colocação de que os juízes estaduais são suspeitos, 
em tese.

Eu advogo um remédio definitivo. No meu enten-
der, o remédio definitivo é tornar, assim como a Justiça 
do Trabalho já é, a Justiça profissional. Portanto, que 
se entre lá por concurso público e que se tenha que 
cuidar só da Justiça Eleitoral.

Então, eu quero fazer este registro e fazer mais 
este apelo ao TSE.

Inclusive, me surpreendeu, Senador Figueiró, 
que 11 dos 27 Governadores eleitos em 2010 estão 
com processo, e o mais adiantado é o do meu Esta-
do, porque, como eu já disse aqui, já passou por qua-
tro relatores. Está no quarto relator. O atual Ministro 
Castro Meira não apresentou, ainda, o seu voto, nem 
o seu parecer.

Então, eu quero fazer um apelo,...

(Soa a campainha.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR) – ... tanto ao TSE quanto ao Mi-
nistro, em especial, para que não deixem perder o ob-
jeto desses recursos, porque, daqui a pouco, termina 
o mandato desses Governadores e – repito – fica na 
cabeça do eleitor que o cara fazer corrupção é normal. 
É normal. A Justiça está passando para o eleitor que 
é normal fazer corrupção eleitoral, porque ele termina 
tendo o seu mandato exercido mesmo sub judice, com 
todos os poderes, empregando um monte de funcioná-
rios em folha especial, cargos comissionados.

Então, é muito importante que nós aprovemos 
essa PEC, mas, antes, que o TSE aprove, examine e 
julgue o processo do Governador do meu Estado que 
está lá – repito – o recurso, desde março de 2011.

Então, no mínimo, isso é um descaso, no meu 
entender, pelo processo eleitoral, pela democracia e 
ajuda só os corruptos, e, realmente, deixa desalenta-
do o eleitor comum, porque ele diz: “Ah, o Fulano lá 
roubou abertamente na eleição, mas não adiantou de 
nada, ele continuou, ele não foi cassado”.

Então, eu queria terminar, pedindo a V. Exª que 
autorize a transcrição, como parte do meu pronuncia-
mento, dessas matérias a que me referi, inclusive a 
nota do jornalista Paulo Moreira Leite.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti, 
a Srª. Ana Amélia deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Ruben Figueiró.

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco 
Minoria/PSDB – MS) – V. Exª, Sr. Senador Mozarildo 
Cavalcanti, será atendido na forma regimental.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Mi-
noria/PSDB – MS) – E quero também cumprimentá-lo 
pelo seu pronunciamento, destacando, sobretudo, a sua 
proposta com relação à federalização específica da Jus-
tiça Eleitoral. V. Exª tem, inclusive, a minha solidariedade.

Concedo a palavra à eminente Senadora...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-

verno/PT – SP) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Mi-

noria/PSDB – MS) –Com a palavra, o Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-

verno/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
– Antes da Senadora Ana Amélia, eu gostaria, Sr. Pre-
sidente, de aqui anunciar a presença, no plenário do 
Senado, do Prefeito de Dobrada, Juninho Bernardo, 
que se encontra com dois Vereadores, o Tadeu e o 
Osmar. Vieram fazer uma visita a nós, Senadores, in-
clusive sobre pleitos importantes para Dobrada, como, 
por exemplo, a possibilidade de uma Unidade Básica 
de Saúde onde possa haver um lugar para tratamento 
hidrotérmico dos habitantes, que normalmente precisam 
se locomover 10km para fazer isso na cidade vizinha.

Dobrada tem com oito mil habitantes, é uma re-
gião grande produtora de cana-de-açúcar, mas que 
vem diversificando as suas atividades econômicas. 

O Prefeito Juninho já está lá no segundo man-
dato; foi Vice-Prefeito anteriormente. Veio dialogar, 
inclusive, sobre a possibilidade, para os seus oito mil 
habitantes, também de se tornar um exemplo pioneiro 
da renda básica de cidadania. Eu me disponho a tro-
car ideias com eles aqui e, inclusive, lá em Dobradas. 
Enfim, quero apenas dar as boas-vindas.

Desculpe-me, Senadora Ana Amélia, por aqui 
aproveitar esta oportunidade enquanto V. Exª se dirige 
à tribuna. Eles estavam aqui perguntando como uma 
Senadora pode ser eleita pelo Rio Grande do Sul e 
brilhar tanto. Eles vão ver agora como é possível, pelo 
seu pronunciamento.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Mi-

noria/PSDB – MS) – Senador Suplicy, eu anoto, com 
muito prazer, a presença dos ilustres representantes 
de um Município importante.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP. Fora do microfone.) – Dobrada.

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Mi-
noria/PSDB – MS) – Desejo boas-vindas a esta Capital, 
sob o prestígio do eminente Senador Eduardo Suplicy. 
Nossas homenagens a V. Exªs.

Com a palavra, a eminente Senadora Ana Amélia, 
pelo prazo regimental que será determinado por V. Exª.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – 
Caro Presidente desta sessão, Senador Ruben Figueiró, 
depois desse elogio do Senador Eduardo Suplicy, não 
posso deixar de dar também as boas-vindas ao Prefei-
to e aos representantes desse Município de São Paulo, 
representado aqui por três bravos Senadores, entre os 
quais, o Senador Suplicy, o Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, de grande talento, o Senador Antonio Rodrigues e 
a nossa Senadora Marta Suplicy, que agora está ocu-
pando o Ministério da Cultura. Bem-vindos a esta Casa! 
Estão em excelente companhia com o Senador Suplicy.

Caro Presidente, Senadores e Senadoras, nossos 
telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Sena-
do, estou voltando, junto com o Senador Vital do Rêgo, 
representando o Senado, e mais seis Deputados Fede-
rais de vários partidos, de uma missão organizada pela 
Câmara Americana de Comércio, sem ônus para esta 
Casa – faço questão de salientar isso –, uma agenda 
extremamente produtiva e intensa. Foi menos que dois 
dias de contatos não só com os setores empresariais 
privados que têm grandes investimentos no Brasil...

O Brasil também está presente nos Estados Uni-
dos com grandes empresas. Uma delas, operando na 
área de carnes, tem 70 mil trabalhadores no mercado 
norte-americano, o que dá a medida da sua relevân-
cia. A Embraer, a Petrobras, a Braskem também estão 
operando nos Estados Unidos. Do mesmo modo, em-
presas americanas historicamente estão aqui.

Parece que, na visão que temos quando conver-
samos com empresários brasileiros, as queixas ou as 
ponderações são sempre as mesmas: a excessiva bu-
rocracia, o excessivo custo Brasil, a morosidade nas 
deliberações, as questões relacionadas à segurança 
jurídica e à previsibilidade. Elas impactam muito aqui, 
na economia brasileira, tanto para os empreendedores 
brasileiros quanto para os empreendedores nos Esta-
dos Unidos que têm interesses no Brasil.

Então, nossa missão é exatamente tentar destra-
var um pouco essas barreiras, desatar um pouco esses 
nós que emperram não só o desenvolvimento aqui como 
também nas relações bilaterais, que são fundamentais. 
No mundo hoje globalizado, não se pode pensar em 
uma ilha isolada sem essa intercomunicação.

Evidentemente, essa inteira participação via as 
chamadas estradas vicinais acaba provocando, como 
agora, esse problema, essa tensão entre os dois paí-
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ses em relação à espionagem feita por uma agência de 
informações dos Estados Unidos, que está criando um 
constrangimento, não só nesta Casa. E aí vale registrar o 
fato de que aqui oposição e situação não estão em cam-
pos opostos; aqui, oposição e situação estão no mesmo 
lado, que é a defesa do interesse brasileiro diante de 
uma invasão à privacidade, que é um direito inalienável 
que está nos termos da Constituição brasileira.

Da mesma forma que, nos Estados Unidos, o 
Ato nº 4, prerrogativa que tem a defesa e o respeito à 
privacidade, lá vale, como eu diria, com um rigor reli-
gioso, porque o americano não permite essa invasão 
de privacidade, nós aqui também temos.

E também queria dizer que, a despeito da gravi-
dade do que essa espionagem significa, seja no campo 
político, de saber o que está pensando o Presidente da 
República brasileiro ou do México ou de outros países, 
seja nas questões econômicas e comerciais, como saber 
o que a Petrobras está fazendo, a despeito da relevância, 
da gravidade disso, as relações econômicas não podem 
ser contaminadas por essa agenda político-diplomática. 
Isso porque é secular a relação que nós temos.

Como disse o Embaixador Mauro Vieira – na ex-
posição muito adequada que fez aos parlamentares 
que lá estiveram com ele, na Embaixada brasileira em 
Washington –, 17 visitas presidenciais foram feitas, e 
nenhum país da América Latina teve essa condição de 
protagonista, como país, que nós temos, sem falar em 
hegemonia ou em liderança regional, pela relevância que 
o País tem nessa relação. Então, isso não é pouca coisa, 
porque outros países, igualmente importantes, do ponto 
de vista estratégico, econômico e comercial, não tiveram, 
digamos, a mesma importância dada pela Casa Branca 
em relação a essa intensificação das relações bilaterais.

Isso é apenas para exaltar a qualidade da diplo-
macia brasileira nesses aspectos, e também da rele-
vância que presidentes que se sucederam de vários 
partidos têm dado no estreitamento das relações.

Portanto, a minha preocupação é, primeiro, que 
nós brasileiros temos de fazer o nosso dever de casa, 
não pensando na importância ou no benefício de em-
presas estrangeiras aqui, sejam elas americanas, in-
glesas, alemãs, japonesas, coreanas ou de qualquer 
outro país. Estamos lutando muito para criar um am-
biente de segurança jurídica, de previsibilidade para o 
empreendedor nacional, porque, quando nós fazemos 
isso, Senador Figueiró, para o empreendedor nacional, 
também estamos fazendo isso para o empreendedor 
estrangeiro. Neste mundo globalizado, nesta economia 
em que nós vivemos hoje, é necessária exatamente 
essa segurança jurídica e essa previsibilidade. Por-
tanto, na medida em que trabalharmos intensamente, 
estaremos cumprindo com uma missão. 

Eu queria aqui registrar a excelência desse tra-
balho feito pela Câmara Americana de Comércio e 
pelos produtivos encontros que tivemos nesses 12 
compromissos realizados em menos de dois dias in-
teiros. Como eu disse, estivemos na Embaixada Bra-
sileira nos Estados Unidos, com o Embaixador Mauro 
Vieira, e conversamos sobre como são danosos para o 
comércio os episódios de espionagem e a ausência de 
explicações mais claras sobre a repercussão no Brasil 
das denúncias do ex-analista da Agência de Seguran-
ça Nacional dos Estados Unidos, Edward Snowden.

Hoje, inclusive, em deliberações na Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, da qual eu par-
ticipo, presidida pelo nosso ativo Presidente Senador 
Ricardo Ferraço, falamos sobre a probabilidade de o Par-
lamento criar um grupo especial que cuidará da análise 
e ratificação dos acordos comerciais bilaterais, firmados 
pelo Brasil, que ainda estão com pendências, sobretu-
do na Câmara Federal e, às vezes, até no próprio Poder 
Executivo. Mais de dez acordos comerciais estão em 
situação de indefinição. Isso não é admissível no tempo 
que nós estamos vivendo. Esse é um péssimo hábito.

Aliás, essa é uma rotina de atrasos inexplicáveis, 
que até, de certo modo, prejudicam a política externa 
brasileira, resultando em saldos pífios e insuficientes 
na balança comercial. Alguns especialistas em comér-
cio internacional calculam que o saldo positivo da ba-
lança comercial brasileira não deve passar, neste ano, 
de US$10 bilhões. Deve variar entre US$7 bilhões e 
US$8 bilhões. É uma péssima previsão para um país 
como o Brasil, que precisa melhorar a situação da sua 
balança comercial. No primeiro semestre deste ano, a 
balança comercial do País apresentou o pior resultado 
dos últimos 18 anos.

É preciso destacar que a moeda brasileira foi a que 
mais se desvalorizou neste ano entre os países emer-
gentes, segundo análises de especialistas em merca-
do de câmbio e dados de agências de risco, do Banco 
Central do Brasil e do Fundo Monetário Internacional. 
Enquanto as desvalorizações das moedas da Argenti-
na e do México em relação ao dólar foram de 10,9% 
e 0,6%, respectivamente, a queda do real em relação 
à moeda norte-americana alcançou 17,6%. Na Índia, 
a rupia se desvalorizou 12,2% em relação ao dólar; e 
o rand, da África do Sul, apresentou queda de 15,9%.

No caso dos Estados Unidos, importante parceiro 
comercial do Brasil, os números comprovam a neces-
sidade de o País avançar em relação aos acordos co-
merciais. Aliás, vejam só: o gasto médio per capita de 
turista brasileiro que visita os Estados Unidos é de US$5 
mil! A corrente de comércio entre o Brasil e os Estados 
Unidos supera US$70 bilhões. Em 2012, o déficit foi 
de US$6 bilhões, e as previsões para este ano são de 
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incremento do comércio bilateral e aumento do déficit 
com os Estados Unidos. Claro, as questões do câmbio 
estão impactadas, e também a redução da exportação 
de petróleo cru do Brasil para os Estados Unidos.

Temos, segundo o Diretor Ricardo Carneiro, do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento – com 
quem estivemos ouvindo informações –, projetos im-
portantes, inclusive no Rio Grande do Sul, sobre in-
vestimentos para as áreas de segurança e energia 
integrada, firmados com vizinhos do Mercosul, como 
Argentina e Uruguai.

De acordo com o Secretário Adjunto de Estado 
norte-americano, Kevin Whitaker, as maiores empresas 
brasileiras que atuam nos Estados Unidos são Embra-
er, Braskem, Cutrale, Petrobras e JBS.

A JBS, que detém parte significativa do comércio 
de carnes, emprega 70 mil pessoas naquele país. De 
todas as aeronaves que chegam aos Estados Unidos, 
especialmente à cidade de Washington, a capital, no 
Aeroporto Reagan, 30% desses voos são por aviões 
da Embraer. E o programa Ciência sem Fronteiras, 
outro tema abordado nas diversas reuniões, espe-
cialmente com o embaixador brasileiro, mostram que, 
atualmente, 5,6 mil estudantes brasileiros participam 
do programa em diversas universidades americanas; 
e, destes, já mais de 500 estão fazendo estágios em 
empresas norte-americanas.

O mais importante desse aspecto, Senador Re-
quião, segundo o Embaixador Mauro Vieira, é que o 
desempenho escolar dos estudantes universitários 
brasileiros que estão lá, Senador Ruben Figueiró, é da 
maior qualidade e envolvimento; são alunos muito apli-
cados, que têm merecido grandes referências por parte 
das instituições de ensino superior norte-americanas.

Portanto, não podemos deixar que as tensões 
sobre o episódio da espionagem coloquem em situa-
ção de, digamos, procrastinação, letargia, demora ou 
contaminação a nossa política econômica e comercial 
na relação bilateral. Precisamos arrumar a casa para 
que consigamos, ao menos, e mais rapidamente, que 
os acordos bilaterais que já estão assinados possam 
ser aqui sacramentados, pelo Congresso Nacional, com 
mais rapidez e mais ousadia de nossa parte.

É o compromisso que temos...

(Soa a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
... neste registro que faço nesta quinta-feira, aqui no 
plenário.

Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Mi-

noria/PSDB – MS) – Meus cumprimentos, eminente 

Senadora Ana Amélia, pelas observações preciosas 
que V. Exª fez da recente viagem aos Estados Unidos.

Com a palavra agora o eminente Senador Magno 
Malta, que falará pela Liderança do seu partido, o PR. 
Logo após, terá a palavra o Senador Roberto Requião, 
do PMDB do Paraná.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – 
ES. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, amigos, assistência, aqueles 
que visitam o Senado – sejam bem-vindos –, aqueles que 
nos veem pela Senado, que nos ouvem pela Rádio Se-
nado e que nos acompanham pelas redes sociais, pelos 
meios de comunicação desta Casa, eu quero aproveitar 
este tempo para fazer três registros muito importantes. 

Primeiro, que a revista Carta Capital trouxe uma 
matéria, no sábado próximo passado, com este título: 
“Menor bom é menor preso?” E aí põe este desenho 
aqui de um jovenzinho dentro de uma gaiola. 

Eu fui ouvido nesta matéria, Sr. Presidente, mas 
fiquei triste porque fui ouvido por cerca de 30 minutos 
sobre o meu projeto, sobre a minha proposta e, no fi-
nal... Eu não sei qual é o propósito, porque eu não sou 
a favor da redução da maioridade penal por ser redu-
ção de maioridade penal. Eu sou a favor da redução e 
sou um dos proponentes mais antigos. Quem sabe, a 
primeira proposição de redução da maioridade penal 
do País é minha. Mas eu sou a favor da redução da 
maioridade penal para corrigir uma distorção no País 
e fazer coro com a maioria absoluta do País, que pede 
redução da maioridade penal. 

Eles trazem aqui estatísticas assombrosas de 
que a sociedade brasileira clama, urge, se desespera, 
e as autoridades estão fingindo que são surdas, que 
são cegas e não estão querendo enxergar e ouvir o 
clamor e o sofrimento da rua com relação à redução 
da maioridade penal.

Eles trazem uma matéria, me ouviram, e eis aqui 
a minha tristeza. E me perguntaram. Eu disse: “Olha, a 
minha primeira proposta foi em 2003, quando a Liana 
Friedenbach foi estuprada e morta pelo Champinha e 
sua gangue em São Paulo, durante quatro dias, e eu 
entrei com uma proposta de redução para 13 anos.” 

Naqueles dias, eu queria suscitar o debate, que 
nem veio, porque esconderam debaixo da perna, co-
locaram nas gavetas – aqueles que falam em direitos 
humanos –, como se os humanos não tivessem direi-
tos. Só quem tem direito é o humano que mata. Quem 
tem direito é o humano que faz a chacina, o humano 
que faz o estupro, que faz o sequestro! Desse tem que 
se cuidar. Tem que visitá-lo na cadeia para saber se a 
comida é boa, se o colchonete dele é bonzinho. Mas 
da vítima, da família da vítima, do enlutado, do órfão 
ninguém quer saber. Esses humanos não têm direitos.
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E aí você tem 97% da população brasileira que-
rendo redução da maioridade penal, mas meia dúzia 
diz assim: “Nós não queremos”. Então, não vai haver. 
Vocês continuem sendo assassinados, estuprados, 
sequestrados, mortos, violentados por homens traves-
tidos de criança, e, quando a Polícia põe a mão neles, 
eles dizem: “Tira a mão de mim, que eu sou menor. Eu 
conheço o meu direito!” Direito uma ova! Quem come-
te crime tem que responder pelo crime que cometeu! 

E aí eles me ouvem. Qual é a minha proposta? 
O crime não trata com faixa etária – eu disse; por que 
nós vamos tratar?! Se o indivíduo tem a capacidade 
de, com 14 anos, queimar um ser humano dentro de 
um pneu ou jogar um litro de gasolina num ônibus e 
queimá-lo com crianças, com seres humanos dentro, ele 
vira um herói num mundo do crime. E, assim, o geren-
te da boca é ele. Ele é promovido a general do crime, 
porque tem sangue no olho, é bicho solto, é ferrabrás.

Nós não precisamos tratar com faixa etária – eu 
dizia. “Mas, nos Estados Unidos, é com 7, Senador. Na 
maior parte da Europa, com 13, 14. Na Bolívia, 14, 9. 
Não dá para fazer um meio-termo?” Não, porque a ex-
periência é igual a dentadura: só cabe na boca do dono.

A minha proposta é a seguinte: “Qualquer ser hu-
mano que cometer crime de natureza hedionda no Bra-
sil...”, eu disse à revista Época. Por quê? Porque há um 
elenco de crimes que não são hediondos. Cometeu crime 
de natureza hedionda? Perca a menoridade. Seja colo-
cado na maioridade para pagar as penas da lei. Ponto.

Aí a pergunta é a mesma: “Mas nós vamos pegar 
um menino desses e colocar dentro da penitenciária?” 
Não, não! Não vamos fazer isso, porque o cara que 
está na penitenciária é que tem medo desse menino, 
de o menino chegar lá e matá-lo dormindo.

Então, vem a outra conversa: “Mas os presídios 
estão cheios, Senador. Onde é que vai haver lugar para 
pôr tanta gente?” Eu não estou falando nada disso. A 
minha proposta acaba com FEBEM, acaba com IES-
BEM, acaba com o UNES, esses esgotos de gente, 
de seres humanos. Essas escolas de marginalidade 
acabam todas! Não há nada disso! 

Qual é a minha proposta? Todo cidadão que co-
meter crime de natureza hedionda neste País perde 
a menoridade e é colocado na maioridade para pagar 
as penas da lei. Ponto! Fica o Estado obrigado a cons-
truir centros de ressocialização para a formação de 
campões em esporte de alto rendimento para o País 
– esporte de alto rendimento!

Cometeu o crime? Vai para um lugar onde terá 
inserção social, será reabilitado e nós lhe daremos a 
possibilidade de, em qualquer modalidade de esporte 
e alto rendimento, estudar em centros de ressocializa-
ção, onde não haverá celas, não haverá solitárias ou 

beliches, mas onde eles viverão essa vida de atleta, 
terão estudos.

Quanto à família, se não tiver envolvimento com o 
crime, o juiz determinará um tutor, que assumirá essa 
família pelo período da pena, e a família poderá entrar 
na sexta-feira à tarde, às 17 horas, e sair no domingo, 
às 17 horas. Esse menino vai ter mais tempo com a fa-
mília do que teve quando estava do lado de fora. E, nos 
finais de semana, serão realizadas sessões de terapia 
de grupo, filhos com pais e mães. Se a família tiver en-
volvimento com o crime, o juiz determina uma família 
com formação religiosa para assumir a paternidade e a 
maternidade desse menino até o cumprimento da pena.

Eu disse tudo isso. Olha, se a pessoa ler fala: “Não; 
é plausível. Vamos raciocinar sobre isso”. Até porque 
não estamos mandando para uma penitenciária, não 
estamos mandando para um esgoto, não estamos man-
dando para FEBEM, não estamos mandando para um 
esgoto de gente qualquer. Nós os estamos mandando 
para onde realmente possam se reabilitar.

Ora, você pega um menino desses com uma es-
trutura física, aos 14 anos, com 1,87cm de altura, que 
pode muito bem ser testado no vôlei, pode muito bem 
ser testado no basquete, e ele vai ficar maior ainda, ou 
na natação, quem sabe, ou jiu-jítsu, quem sabe. Nós 
temos esportes de alto rendimento para poder formar 
atletas. “Ah, mas nós temos mão de obra para isso?” 
Claro! Nós temos as Olimpíadas das Forças Armadas 
no mundo, e o Exercito, a Marinha e a Aeronáutica do 
Brasil têm atletas de alto rendimento patenteados e 
que poderão muito bem assumir essa função.

Disse tudo isso, mas eles só colocaram isso: “Crian-
ça é quem toma mamadeira, faz xixi no colo da mãe e 
dorme no berço”. Realmente, isso aqui eu falei e falo 
em todo lugar. “Quem rouba, mata, estupra e seqüestra 
é bandido e pronto”. A frase é minha também. “Esbra-
veja o Senador Magno Malta”. Depois de me ouvirem 
por meia hora, só saiu isso na matéria. Aí as pessoas 
dizem: “Poxa, ai pega o menino, leva para o presídio e 
não sei o quê...” Os caras, no presídio, estão morrendo 
de medo desses meninos irem para lá. Não é nada disso.

Então, se foi boa a intenção de fazer a matéria... 
Se não foi com boa intenção, pelo menos poderiam 
ter colocado o projeto como ele é, a proposta que eu 
tenho empregado no Brasil inteiro.

O motor que move a violência no País... Não vamos 
acabar com a violência fazendo redução, mas o motor 
que move a violência no País tem a sua roda dentada 
mais importante nessa redução da maioridade penal.

Por isso, quero dizer que, apesar de eu ter me 
entristecido com a matéria, ressalto que um dado 
eles não tiveram como negar: mais de 90% da popu-
lação brasileira, independentemente de formação in-
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telectual, independentemente de ser letrado ou não, 
de onde mora, onde trabalha ou deixa de trabalhar, 
a população anseia e pede urgência na redução da 
maioridade penal.

O outro tema de que quero tratar, Sr. Presidente 
– e gostaria que V. Exª tivesse benevolência comigo – é 
o seguinte: nesta semana, o jornal O Globo trouxe uma 
matéria que desejo refutar veementemente, onde um 
membro do Ministério Público chama evangélicos de 
traficantes. E, aí, quero chamar a atenção da Ordem dos 
Pastores do Brasil, dos Ministros do Brasil: é preciso fazer 
uma representação no Conselho Nacional do Ministério 
Público (Conamp) – e, se precisarem da minha ajuda, 
que me chamem, pois estou disposto –, pois é preciso 
fazer a reação, denunciando esse Promotor no Conselho.

O jornal traz uma matéria esdrúxula dizendo que os 
traficantes evangélicos estão obrigando a fechar centros 
de macumba, centros de umbanda. Quero saber o dia 
que o evangélico largou a igreja, jogou a Bíblia dele em 
cima do banco, pegou uma escopeta, entrou num centro 
de macumba e mandou todo mundo sair, parar com o 
ritual que estavam fazendo. Este País é plural, vivemos 
numa democracia; este é um País laico e respeitamos 
as pessoas. Se alguém conhece alguém que praticou 
isso, diga, porque, na verdade, é bandido, está a servi-
ço do crime. Mas não conheço. Essa história de ir para 
a mídia e chamar evangélicos de traficantes, ouvindo 
histórias as mais escabrosas possíveis.

O Pastor Abner Ferreira, Vice-Presidente da As-
sembleia de Deus, em Madureira, no Brasil, que é um 
advogado, meu amigo pessoal, enviou-me essa ma-
téria absolutamente indignado – e, ao comungar da 
sua indignação, penso que os outros também devem 
se indignar e, mais que isso, usar o instrumento da lei 
–, porque esse Promotor diz que vai chamar a igreja 
evangélica – e vejam onde é que chegamos! – para 
fazer um ajuste de conduta. Olhem só!

Sr. Promotor, só me falta ver chover para cima 
agora. Um ajuste de conduta? Como se a igreja esti-
vesse debaixo dos pés do Ministério Público. Ei, igreja 
não é clube de futebol, não!

Aliás, tentaram fazer isso quando promulgaram 
o Código Civil, no primeiro ano de mandato do Lula, e 
foi aqui que nós acabamos com essa excrescência. V. 
Exª estava aqui quando queriam submeter não a igreja 
evangélica, mas todas as religiões ao mesmo patamar 
de um clube de futebol ou de uma escola de samba. 
Porém, nós nos insurgimos contra essa indignidade.

Se o senhor não conhece a lei, doutor, pegue o Có-
digo Civil e veja que o senhor está extrapolando das suas 
funções ao chamar igreja para fazer ajuste de conduta.

Pois bem; eu quero me somar ao Pastor e Ad-
vogado Abner Ferreira e a todos aqueles que tenham 

interesse para trazermos o Promotor para que ele se 
explique. E precisa acabar com essa história de ter 
medo de promotor. Precisa acabar com essa história 
de ter medo de promotor! Ora, se você é honrado, é 
honesto e conhece seu papel, e o promotor levanta o 
dedo para você, que é uma coisa muito comum, le-
vante o seu também e diga: “Doutor, eu vou constituir 
um advogado, mas o senhor constitua também, que 
eu vou levá-lo para o Conamp”. Foi criado para isso o 
Conselho Nacional do Ministério Público. E nós o fa-
remos! Nós o faremos por conta dessa brincadeira de 
mau gosto, dessa palhaçada de dizer que vai chamar 
igreja para fazer ajuste de conduta.

Aliás, Sr. Promotor, é a conduta do senhor que 
precisa ser ajustada. É diferente...

(Soa a campainha.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR-
-ES) – ... a frase tem caminho inverso nesse sentido.

Registro, já encerrando, Sr. Presidente, que, no 
domingo próximo passado, eu estive em Cabo Frio 
com o Pastor Samuelzinho, e lá estava o nosso queri-
do Lindbergh Farias, nosso Senador, no aniversário de 
73 anos da igreja Assembleia de Deus de Cabo Frio. 
Eu quero cumprimentar o Pastor Samuel Gonçalves, 
meu amigo, aquele povo, aquela liderança querida, num 
evento absolutamente abençoado que contou com a 
presença de milhares de pessoas.

Quando eu vejo aquele povo ali dentro, milhares 
de pessoas que não estão na rua fazendo arruaça, pro-
duzindo boletins de ocorrência, dando dor de cabeça à 
polícia, e ainda são discriminados, eu fico me pergun-
tando: que tempo é este que nós estamos vivendo?

Sr. Presidente, agradecendo a V. Exª pela bene-
volência do tempo para comigo, eram esses os três 
registros que aqui gostaria de fazer.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Magno Malta, o Sr. 
Ruben Figueiró deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB-RR) – Cumprimentando Senador 
Magno Malta (Fora do microfone.) pelo pronunciamento 
feito, concedo a palavra ao Senador Roberto Requião, 
do PMDB do Paraná.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB-PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi-
são do orador.) – Conto, Presidente Mozarildo, neste 
plenário esvaziado desta quinta-feira, com a sua tra-
dicional benevolência quanto ao tempo.

Senador Mozarildo, Senador Magno Malta, Sena-
dor Suplicy, Senadora Ana Amélia, enfim uma luz no fim 
do túnel do Parlasul! Estou chegando de uma reunião 
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da Mesa do Parlasul, no Uruguai, e nós acordamos que, 
no dia 11 de novembro, teremos a reunião preparató-
ria, com o registro da participação dos novos membros 
do Parlasul, e, logo em seguida, o Plenário deliberativo 
normal, com a presença do Paraguai e da Venezuela.

Tivemos uma belíssima reunião. Estávamos lá eu 
e o Deputado Nilton Lima, que é o Presidente que me 
substituiu no comando da Representação Brasileira 
no Parlasul. Fui indicado para uma Vice-Presidência 
em Montevidéu, e nós participamos dessa decisão da 
histórica retomada.

Mas não venho à tribuna por isso, Senador Moza-
rildo; venho à tribuna, Srs. Senadores, para comunicar 
que eu, o Senador Pedro Simon e o Senador Randolfe 
Rodrigues estamos ajuizando um projeto de decreto le-
gislativo que susta as Resoluções nºs 4, de 22/5/2013, 
e 5, de 23/6/2013, do Conselho Nacional de Política 
Energética, a Portaria nº 218, de 20/6/2013, e o Edital 
de Licitação para outorga do contrato de partilha de 
produção e respectiva minuta de contrato, publicados 
no Diário Oficial da União de 3/9/2013.

O nosso ex-Presidente Lula já disse, certa vez, 
num momento de rara indignação, que nós tínhamos 
300 picaretas no Congresso Nacional. Eu não acre-
dito nisso e não acredito que isso ocorra no Senado. 
Portanto, com esse decreto legislativo de sustação do 
leilão de Libra, estamos dando oportunidade a todos 
os Senadores de mostrarem a sua verdadeira face.

O decreto é o seguinte:

O Congresso Nacional, no uso de suas atri-
buições e com fundamento no art. 49, inciso 
V, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1º Ficam sustados as Resoluções nºs 4, 
de 22/5/2013, e 5, de 23/6/2013, do Conse-
lho Nacional de Política Energética, a Portaria 
MME nº 218, de 20/6/2013, o Edital de Licita-
ção para outorga de Contrato de Partilha de 
Produção e a minuta de Contrato de Partilha 
de Produção para exploração e produção, ela-
borada igualmente pela Agência Nacional do 
Petróleo, publicados no Diário Oficial da União, 
no dia 3/9/2013.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em con-
trário.
Sala de Sessões.
Roberto Requião, Pedro Simon e Randolfe 
Rodrigues.

E o ex-Presidente Lula, por ocasião do anúncio 
da descoberta do pré-sal, afirmou que o pré-sal era 

patrimônio da Nação e não era para ser entregue a 
meia dúzia de empresas. 

À vista disso, cabe ao Congresso Nacional im-
pedir a realização do referido leilão.

Com a anuência da Mesa e solicitando um pouco 
de flexibilidade no tempo pela importância do tema, quero 
passar a ler a justificativa do presente projeto de decreto 
legislativo e, por meio da TV Senado e da Rádio Sena-
do, levar essa justificativa ao conhecimento da Nação.

O Brasil precisa encontrar formas de equacio-
nar sua necessidade de obter receitas que não 
sejam através de leilões, pois a Petrobras domi-
na a tecnologia, tem os recursos necessários 
e já descobriu mais de 60 bilhões de barris no 
pré-sal: Tupi, 9 bilhões; Iara, 4 bilhões; Franco, 
9 bilhões; Carioca, 10 bilhões; Sapinhoá, 2 bi-
lhões; Libra, 15 bilhões; Área das Baleias (ES)...

Está havendo algum problema com o som do 
Senado? Eu sinto aqui falta de retorno. (Pausa.) Não?

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB-RR) – Não. Está normal.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB-PR) – 

... Baleias (ES), 6 bilhões; outros menores, 5 
bilhões. Estas descobertas somadas aos 14,2 
bilhões existentes antes do pré-sal dão ao 
País uma autossuficiência superior a 50 anos. 
Assim o País pode de forma mais racional e 
em seu interesse, explorar todo o pré-sal sem 
açodamento.
Nenhum país soberano, independente, leiloa 
petróleo já descoberto.
Aliás, Woodrow Wilson, ex-Presidente dos 
Estados Unidos, dizia: “A Nação que possui 
petróleo em seu subsolo e o entrega a outro 
país para explorar não zela pelo seu futuro.” 
Aqui, não se trata nem mais de explorar, mas 
de desenvolver a produção de campo perfu-
rado, testado e comprovado.
O campo de Libra foi adquirido pela Petrobras 
para aumentar o seu capital por participação 
da União através da cessão onerosa de sete 
blocos para a Petrobras, por conta da Lei nº 
12.276/10, onde deveria extrair os estimados 
cinco bilhões de barris. A Petrobras pagou à 
União por esses blocos. Quando perfurou o 
campo de Franco, encontrou reserva de nove 
bilhões de barris; quando perfurou Libra, achou 
reserva da ordem de 15 bilhões de barris, o 
que ultrapassou o limite de cinco bilhões de 
barris. Junto com o campo de Franco, que lhe 
é interligado, revelaram-se reservas de cerca 
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de 24 bilhões de barris. Essa, sem dúvida, é 
uma área de energia do mais alto interesse es-
tratégico para o País, e, pela Lei nº 12.351/10, 
em seu art. 12, a ANP deveria negociar um 
contrato de partilha com a Petrobras dos 19 
bilhões excedentes aos cinco bilhões cedidos, 
mantendo essa riqueza no País, para o bem 
do povo brasileiro. Ao invés disso, a ANP to-
mou o campo da Petrobras e o está leiloando. 
É algo inédito no mundo [no Planeta Terra]. 
Nem país militarmente ocupado leiloa petróleo 
já descoberto. A Petrobras não foi ressarcida 
das perfurações de Libra e Franco, e nem é 
isso que se busca, mas tal fato corrobora a 
afirmativa de vários diretores de que Libra fez 
parte da cessão onerosa. Assim, a Petrobras 
teria que desembolsar, de imediato, R$4,5 bi-
lhões para ficar com 30% do campo ou R$15 
bilhões para ficar com 100% de um campo que 
já lhe pertencia. Para se ter uma ideia, R$4,5 
bilhões é o valor de um sistema de produção 
com capacidade para 200 mil barris por dia e 
que a empresa poderia estar comprando para 
produzir Libra.
É importante colocar os números em jogo: 
o Governo pode receber algo da ordem de 
R$15 bilhões, que pode dobrar, mas o valor 
recuperável que o campo de Libra guarda é de 
R$1,650 trilhão, mais de dez vezes, que dei-
xará de estar sob o controle do Brasil, e, mes-
mo supondo que metade retorne ao País pela 
Lei de Partilha, o Brasil, ainda assim, perderia 
para as empresas estrangeiras R$800 bilhões.

(Soa a campainha.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Continuo:

A Lei nº 12.351/2010, em seu art. 18, esta-
belece um percentual fixo do excedente em 
óleo, a ser pago à União Federal para definir 
o vencedor do leilão. No entanto, a Agência 
Nacional do Petróleo estabeleceu, por conta 
da Portaria do CNPE, uma variação desse 
percentual em função da produção diária por 
poço (por unidade de produção) e do preço do 
petróleo, sem que haja dispositivo legal que 
dê cobertura a esta atitude. E foi além: o edital 
criou a possibilidade de o produtor levar gran-
de vantagem sobre a União. A tabela publica-
da na página 41 do edital explicita esse risco: 
quando as condições são muito favoráveis a 
ambos (produção por poço superior a 24 mil 
barris/dia e o preço barril acima de US$170), 

o consórcio cede 3,9% do seu percentual para 
a União. Por outro lado, quando as condições 
forem muito desfavoráveis para ambos (pro-
dução por poço abaixo de 4 mil barris/dia e o 
preço do petróleo abaixo de US$60), a União 
abre mão de [incríveis] 26,9% do seu percen-
tual de óleo lucro em favor do consórcio. Ou 
seja, o risco é todo da União. O consórcio [que 
não tem risco] é ressarcido de tudo.
O bônus de assinatura estabelecido, de R$15 
bilhões, por lei não pode ser ressarcido em 
nenhuma hipótese. No entanto, a Resolução 
nº 5 do Conselho Nacional de Política Ener-
gética e o contrato de partilha elaborado pela 
ANP dizem que o bônus de assinatura será 
considerado no cálculo do custo em óleo. Isto 
significa que o bônus será abatido da parcela 
que o consórcio vai pagar à União, ou seja, o 
bônus será compensado ao longo do contrato. 
Isto fere a Lei nº 12.351, de 2010.
A ANP estabeleceu no edital a exigência de 
“operador A” para todos os consórcios con-
correntes. Por lei, a Petrobras é a operado-
ra única dos campos do pré-sal. Logo, essa 
exigência é descabida e cria uma ameaça: o 
Governo vem impondo à Petrobras obrigação 
de importar derivados no mercado internacio-
nal e repassá-los para as distribuidoras inter-
nacionais, suas concorrentes, a preços bem 
menores. Isso vem estrangulando a Petrobras, 
financeiramente, de modo a inviabilizar a sua 
atuação no pré-sal, entregando todo o petró-
leo para o cartel internacional, em detrimento 
do povo brasileiro, dono dessa riqueza. Erra 
o Governo em obrigar, e erra a Petrobras em 
obedecer. Ambos ferem a Lei das S/A, a Lei nº 
6.404, de 1976. E a Petrobras ainda transgride 
o seu regulamento, que proíbe esse tipo de 
lesão aos seus acionistas não controladores, 
hoje detentores de 52% do seu capital social.
Alem do mais, lembramos que as multinacio-
nais exportam o óleo bruto, o que gera prejuízo 
para o País. Só de impostos, a perda é de 30%, 
devido à isenção de impostos na exportação 
pela famosa Lei Kandir. Não refinar no País 
significa empregos perdidos aqui e geração 
de empregos no exterior com a construção e 
operação de refinarias.
O edital [Senador Mozarildo] estabeleceu um 
percentual mínimo de 41,65% do óleo lucro, 
de um campo já descoberto, testado e com-
provado. É uma aberração se considerarmos 
que países exportadores ficam com a média 
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de 80% e que o Abu Dabi, segundo o Minis-
tro Lobão, fica com 98%. Ora, o maior campo 
do mundo atual, descoberto, testado e com 
risco zero não pode ser leiloado nem ter um 
percentual mínimo tão baixo.
Os arts. 2º (2.8.1) e 6º (6.3) do contrato de par-
tilha do leilão de Libra rezam que os royalties 
pagos serão ressarcidos em petróleo. Isso é 
expressamente vedado pelo art. 42, §1º, da 
Lei nº 12.351, de 2010. Portanto, o contrato 
desrespeita frontalmente a legislação [e fere 
fundo os interesses do Brasil].
A Agência Nacional do Petróleo e Biocombus-
tíveis publicou o texto final do Edital e do Con-
trato referentes ao leilão de Libra antes do pa-
recer do Tribunal de Contas da União. Ora, pela 
Constituição, o Tribunal de Contas da União 
é o órgão que representa o Poder Legislativo 
nas funções de fiscalização contábil, financeira 
e patrimonial da Administração Direta quan-
to à legalidade, legitimidade, economicidade 
e renúncia de receitas. Ocorre que o edital e 
o contrato, conforme já mencionado, contêm 
artigos que favorecem os consórcios em de-
trimento da União [do Brasil e do nosso povo].
Os elementos arrolados acima já seriam sufi-
cientes para a suspensão dos atos aqui contes-
tados, situação que se agrava diante da recente 
divulgação de espionagem sobre informações 
estratégicas da Petrobras, realizada pelo go-
verno norte-americano. É de conhecimento 
geral que, nos computadores da Petrobras, 
se encontram dois tipos de informações es-
tratégicas, imensamente cobiçadas por suas 
concorrentes: a tecnologia de exploração em 
águas profundas, o acesso em tempo real das 
análises geológicas das características físicas 
e econômicas dos poços e onde existem mais 
áreas com potencial de produção de petróleo 
óleo no pré-sal. A obtenção ilegal de informa-
ções estratégicas da Petrobras beneficia, por 
óbvio, suas concorrentes no mercado inter-
nacional de petróleo, entre as quais as norte-
-americanas Chevron e Exxon, a inglesa British 
Petroleum e anglo-holandesa Shell.
Se o conjunto de irregularidades detectadas 
nos atos normativos do certame já eivavam o 
processo de vícios insanáveis, a comprovação 
da espionagem norte-americana nos arquivos 
e comunicações da Petrobras agride a sobera-
nia nacional e compromete irremediavelmente 
a realização do leilão pretendido.

Na eleição de 2010 [Senador Mozarildo, Se-
nador Magno Malta, Senador Suplicy], a Pre-
sidente Dilma declarou enfaticamente que o 
pré-sal era nosso passaporte para o futuro e 
que entregar o pré-sal era perder dinheiro ne-
cessário ao nosso desenvolvimento.
O leilão dos campos do pré-sal, particular-
mente o de Libra, que não tem mais qualquer 
risco, é [não mais, não menos] pura entrega.

Não foi para isso que nós trabalhamos e votamos 
na Presidente Dilma.

Senador Suplicy, com o máximo prazer, aceito 
o seu aparte.

(Soa a campainha.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Prezado Senador Roberto Requião, V. Exª, 
o Senador Pedro Simon, que ontem fez um pronuncia-
mento sobre esse tema, e o Senador Randolfe Rodri-
gues apresentam uma proposta de decreto para sus-
pender o leilão do Campo de Libra. Ao mesmo tempo, 
propuseram que a Comissão de Assuntos Econômicos, 
juntamente com a Comissão de Relações Exteriores 
e com a própria Comissão Parlamentar de Inquérito 
que está examinando a questão da espionagem fei-
ta pela Agência de Segurança Nacional dos Estados 
Unidos sobre, inclusive, atividades e comunicações 
da Presidenta Dilma Rousseff... Nesse requerimento, 
V. Exªs propõem que a Presidente da Petrobras, Srª 
Graça Foster, bem como o ex-Presidente José Sérgio 
Gabrielli e a Presidenta Nacional da Agência Nacio-
nal de Petróleo, entre outros – V. Exª propôs também, 
parece-me, o nome de um dos dirigentes do sindicato 
de engenheiros da Petrobras, cujo nome V. Exª pode 
me ajudar a lembrar –, compareçam a uma sessão 
conjunta dessas duas Comissões. Espero que isso 
possa ser feito na próxima semana, dada a nossa 
responsabilidade e a necessidade urgente de obter-
mos informações sobre o tema. Sobretudo, diante das 
informações de que a própria Petrobras foi objeto de 
averiguações por parte da Agência de Segurança Na-
cional dos Estados Unidos, é preciso saber, antes que 
se realize eventualmente esse leilão, se, com aquela 
averiguação, com aquela espionagem, o governo dos 
Estados Unidos e, eventualmente, empresas norte-
-americanas vieram a ter conhecimento de itens ou de 
vantagens que, talvez, não fossem disponibilizados para 
todos os participantes do leilão. Só nesse aspecto, já 
haveria uma impossibilidade que justificaria plenamente 
a suspensão referida no decreto proposto por V. Exªs.

Então, eu quero dizer da importância deste es-
clarecimento...

(Interrupção do som.)
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – ...que, acredito, os responsáveis pela Petro-
bras, inclusive o ex-Presidente, a Presidente atual e os 
próprios representantes do sindicato dos engenheiros 
da Petrobras possam nos dar, para termos uma noção 
e tomarmos uma decisão responsável, em colaboração 
inclusive com o Governo da Presidenta Dilma Rousseff.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Senador Suplicy, temos duas questões 
postas. Esses decretos de sustação dos atos da MP e 
do Ministério, que sustam definitivamente o leilão, se 
baseiam em irregularidades legais e na flagrante agres-
são aos interesses nacionais. Eu, para esse decreto, 
vou solicitar à Mesa regime de urgência.

Já as oitivas, as audiências com as autoridades 
e os representantes do sindicato dos engenheiros da 
Petrobras, servirão para avaliarmos o nível de respon-
sabilidade e culpa de cada um, e propormos penas. 
Não é possível que o nosso Governo leve para frente 
todo esse processo. O que nós estamos vendo é uma 
tendência de entregar os campos de petróleo para 
colocar petróleo no mercado mundial a preço baixo, 
prejudicando a Opep, quando uma posição nacional de 
verdade deveria ser perfurar através do Estado, com a 
participação do nosso Governo, e colocar no mercado 
a bons preços o necessário para financiar a saúde, a 
educação e a infraestrutura.

(Soa a campainha.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Nós estamos entrando em um jogo 
norte-americano de baixar preços no mercado inter-
nacional, agredindo a economia brasileira e frustrando 
possibilidades de solução para problemas de saúde, de 
educação, de segurança e de construção de infraes-
trutura. Não é isso que nós podemos esperar do nosso 
Governo. Eu, pessoalmente, Senador Suplicy, ficaria 
profundamente satisfeito em não ter sido necessário 
colocar esse projeto de decreto legislativo. Eu gostaria 
que a Presidente Dilma já tivesse resolvido esse pro-
blema com a rapidez, por exemplo, com que o Oba-
ma resolve os problemas que afetam os interesses da 
economia dos Estados Unidos.

Nós nos estamos somando às multinacionais 
do petróleo em um combate desnecessário à Opep e 
prejudicando o Brasil. Então, vamos às audiências, às 
oitivas, e eu, o Senador Pedro e o Senador Randolfe 
estaremos pedindo urgência para a votação desse 
decreto legislativo.

Senador Mozarildo, sou extremamente grato pela 
generosidade com que o tempo me foi franqueado neste 
pronunciamento, que acredito ser, pela sua natureza, 
extremamente importante para o Senado e para o Brasil.

Somos aqueles 300 picaretas sobre os quais o 
Lula falava? Ou existe nacionalismo de verdade, inte-
resse público e coragem para defender o País?

O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Antes de conceder a 
palavra, pela ordem, a V. Exª, quero registrar a pre-
sença, em nossa galeria, de um grupo de visitantes 
da Câmara Municipal de Ourinhos, incluindo o seu 
Presidente, Lucas Pocay.

Sejam bem-vindos à nossa sessão! 
Registro: Ourinhos, Estado de São Paulo.
Senador Magno Malta, V. Exª tem a palavra pela 

ordem.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/

PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Que-
ro apenas fazer uma correção, Sr. Presidente, e fazer 
justiça. É da CartaCapital a matéria sobre redução da 
maioridade penal. Não é da revista Época. Em alguns 
momentos, falei Época. Então, estou aqui me descul-
pando e fazendo justiça. Não foi a revista Época que 
fez a matéria. Foi a CartaCapital.

Na verdade, é uma matéria que revela a ver-
dade do que o povo brasileiro quer sobre redução. A 
minha reclamação é que eles não colocaram a minha 
proposta, depois de terem me ouvido por 30 minutos. 

Mas, fazendo justiça, não foi a revista Época. Foi 
a revista CartaCapital. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – A Mesa registrará a 
retificação de V. Exª.

Seguindo a lista de oradores, concedo a palavra 
ao Senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozaril-
do Cavalcanti, dois temas me trazem hoje à tribuna do 
Senado. O primeiro é referente ao Programa Ciência 
sem Fronteiras, uma vez que, ainda na semana pas-
sada, li aqui o depoimento, numa carta a mim envia-
da, do estudante Paulo de Moraes Pinto, que falou de 
uma maneira tão positiva a respeito desse programa. 

Ele voltou do Canadá recentemente, onde, por 
dez meses, teve uma experiência formidável. 

Acontece que o Presidente da Capes, Jorge Al-
meida Guimarães, a partir, inclusive, daquela minha 
iniciativa, encaminhou-me um relatório sobre o Progra-
ma Ciência sem Fronteiras, que avalio ser importante 
para conhecimento de todos. 

O programa Ciência sem Fronteiras busca a 
consolidação e a expansão da ciência, tecno-
logia, inovação e competitividade brasileira, 
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abrir oportunidades no Brasil para cientistas 
e pesquisadores estrangeiros e criar expertise 
inovadora para as indústrias. 
A meta é de conceder até 101 mil bolsas. 
Desde julho de 2011, já foram concedidas 
53.552 bolsas nas várias modalidades apoia-
das, sendo 43.184 Bolsas de Graduação San-
duíche no exterior.
As áreas contempladas [pelo Programa Ciên-
cia sem Fronteiras têm sido]:2 
– Engenharias e demais áreas tecnológicas; 
– Ciências Exatas e da Terra; 
– Biologia, Ciências Biomédicas e da Saúde; 
– Computação e Tecnologias da Informação; 
– Tecnologia Aeroespacial; 
– Fármacos [o depoimento de Paulo de Moraes 
Pinto era como estudante de Farmacologia]; 
– Produção Agrícola Sustentável; 
– Petróleo, Gás e Carvão Mineral; 
– Energias Renováveis; 
– Tecnologia Mineral; 
– Biotecnologia; 
– Nanotecnologia e Novos Materiais; 
– Tecnologias de Prevenção e Mitigação de 
Desastres Naturais; 
– Biodiversidade e Bioprospecção; 
– Ciências do Mar; 
– Indústria Criativa (voltada a produtos e pro-
cessos para desenvolvimento tecnológico e 
inovação); 
– Novas Tecnologias de Engenharia Cons-
trutiva; 
– e Formação de Tecnólogos. 

Do ponto de vista das modalidades concedidas 
até setembro deste ano, temos, pela Capes: Gradua-
ção Sanduíche, 13.105; pelo CNPq, 17.447, num total 
de 53.552. 

E aqui estão incluídos: Graduação Sanduíche, 
Doutorado Sanduíche, Pós-Doutorado, Doutorado Ple-
no, Pesquisador Visitante Especial e Jovem Talento.

Do ponto de vista de onde estão sendo realiza-
dos, em quais países está havendo esse intercâmbio 
dos que participam do Programa Ciência sem Fron-
teiras, temos: 

– nos Estados Unidos da América, Graduação 
Sanduíche, 13.627 estudantes; Pós-Graduação, 
2.944, chegando a 16.571;
– no Canadá, Graduação Sanduíche, 4.493; 
Pós-Graduados, 640, num total, respectivamen-
te, de Graduação Sanduíche e Pós-Graduação, 
de 4.795. 

Passarei a dizer os totais em cada país: França, 
4.795; Reino Unido, 4.443; Alemanha, 3.901; Austrália, 
3.351; Portugal, 3.191; Espanha, 3.075; Itália, 2.271; 
Hungria, 1.710; Irlanda, 1.333; Holanda, 1.113; Co-
reia do Sul, 332; Bélgica, 310; Japão, 277; China, 240; 
Suécia, 172; Finlândia, 113; Noruega, 93; Suíça, 91; 
demais países, 1.037, totalizando 53.552, o que mos-
tra a grande diversidade de países que estão fazendo 
estudos avançados nas várias áreas que mencionei. 

Aqui estão os respectivos números. Peço que 
seja considerado...

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Senador Suplicy, V. Exª 
poderia permitir-me um minutinho?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Com prazer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Registro a presença nas 
nossas galerias dos alunos da Escola Municipal Cora 
Coralina, de São Simão, Goiás. 

Sejam muito bem-vindos à sessão! 
Está usando da palavra agora o Senador Eduar-

do Suplicy, de São Paulo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-

verno/PT – SP) – Da Escola Cora Coralina, de Goiás. 
Que boa coisa, porque Cora Coralina é uma escritora, 
uma poetiza formidável. Imagino que todos conheçam 
bem os seus poemas.

O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT 
– MT) – “Mulher parideira”, um grande poema dela.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Perdão!

O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT 
– MT) – “Mulher parideira”.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Diga um verso da “mulher parideira”. 
Eles estão querendo ouvir, Senador Pedro Taques. V. 
Exª me honrará ao falar.

Mas, ainda há poucos dias, salvo engano, ela te-
ria concluído 100 anos. Era o dia do aniversário dela. 
Então, ela merece aqui toda a nossa homenagem, e 
a presença de vocês, estudantes, da Escola Coralina, 
é um grande estímulo para todos que se preocupam 
com a educação, a cultura, como o Senador Cristo-
vam Buarque, um dos maiores estimuladores da boa 
educação. E todos, Anibal Diniz, Aloysio Nunes, Ana 
Amélia, todos aqui gostamos de Cora Coralina. 

É o nome da escola, Senador Cristovam Buarque!
Mas, continuando ainda no tema da educação, o 

Programa Ciência sem Fronteiras, em termos de Acordo 
de Adesão e Coordenador Institucional, deve assinar o 
acordo de adesão, indicar o seu Coordenador Institucio-
nal, que será responsável pela homologação das can-
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didaturas, acompanhamento e avaliação de bolsistas. 
Após o cadastramento do Coordenador Institucional, 
também denominado Homologador, será permitido o 
acesso ao Sistema de Homologação da Capes.

Observar a senha específica para acesso aos sis-
temas da Capes e do CNPq, considerando a agência 
responsável pela Chamada/edital de seleção.

As atribuições do Coordenador Institucional são: 

– homologar as candidaturas de alunos regular-
mente matriculados em sua IES, observando os 
critérios do respectivo edital de seleção;
– conferir se a documentação apresentada pelos 
candidatos é compatível com o respectivo edital 
de seleção;
– indeferir candidatura de aluno já contemplado 
com bolsa das agências brasileiras na mesma 
modalidade (graduação sanduíche);

– Verificar se as disciplinas e eventuais ati-
vidades de iniciação científica realizadas ou 
prêmios recebidos pelos candidatos vincula-
dos à sua IES são compatíveis com as áreas 
e temas contemplados pelo Programa CsF;
– Acompanhar e conferir se as disciplinas e 
estágios a serem realizados no exterior são 
condizentes com a realidade do curso e se-
mestre de sua IES, para posterior aproveita-
mento dos créditos;
– Avaliar e acompanhar o desempenho dos 
bolsistas no exterior para facilitar a revalida-
ção dos créditos quando do retorno dos estu-
dantes ao Brasil;
– Confirmar as informações e responder aos 
questionamentos relativos aos egressos para 
subsidiar os relatórios da CAPES.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB 
– SC) – V. Exª me permite um aparte, Senador Edu-
ardo Suplicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Pois não, Senador Casildo Maldaner, 
com muita honra.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB – 
SC) – Eu gostaria de cumprimentá-lo, Senador Eduar-
do Suplicy, e, ao mesmo tempo, lembrar... Não sei se 
ouvi bem, não me lembro se V. Exª declinou também 
a cidade de Madri. V. Exª citou alguns países...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Certamente, na Espanha. Tem aqui, sim.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB – 
SC) – ... em que existe o Ciência sem Fronteiras, que 
acho muito importante. Nós temos, em Madri, a Casa 
do Brasil, no bairro de Moncloa.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Na Espanha, há 3.075 participantes do 
Ciência sem Fronteiras: 812 estudantes de pós-gradua-
ção e 2.263 fazendo a chamada graduação sanduíche.

(Soa a campainha.)

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB 
– SC) – É claro, existe em Madri, em Barcelona, em 
cidades importantes, Málaga, enfim, muitos lugares. 
Mas ali no bairro de Moncloa existe a Casa do Brasil. 
Na época do governo João Goulart, o governo espanhol 
cedeu ao Brasil e a outros países sul-americanos – Ar-
gentina, Venezuela, Colômbia – no campus da Univer-
sidad Complutense de Madrid, essas casas, e o Brasil 
tem uma. Eu tive a honra inclusive, Senador Suplicy, 
de, quando deixei o governo, em 1991, em Santa Ca-
tarina, receber também uma bolsa da Capes, e fiquei 
alguns meses lá participando de estudos internacionais. 
Defendi uma monografia sobre elementos essenciais. 
Estavam começando a implantar o Mercado Comum 
Europeu naquela época, e aqui se sonhava também 
com elementos para a integração do Mercosul. Lá já 
estavam sedimentando. Eu defendi uma monografia 
nessa área. E a Casa do Brasil, onde fiquei hospedado 
e de que usufruí, fica junto à Complutense e é extra-
ordinária. Há poucos dias, fiz um requerimento enca-
minhando ao Ministério das Relações Exteriores para 
saber se a Casa do Brasil é vinculada ao Ministério das 
Relações Exteriores ou ao Ministério da Educação, ci-
tando, inclusive, a questão do Ciência sem Fronteiras, 
para saber o que a Casa do Brasil está oferecendo e 
se há estrutura para ajudar esse programa do Gover-
no, o Ciência sem Fronteira, e quantos alunos... V. Exª 
falou em três mil e poucos alunos na Espanha, mas, 
certamente, da Casa do Brasil virá uma resposta. Acho 
importante isso. Eu tive a honra de participar, a partir do 
dia 18 de março de 1991, e é fundamental elogiarmos 
esse programa. Quero cumprimentá-lo por discorrer 
na tarde de hoje sobre diversas teses, diversos ramos 
do conhecimento, da ciência, do aperfeiçoamento que 
nossos estudantes podem buscar...

(Soa a campainha.)

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB – 
SC) – ... em outros países para depois trazer ao Brasil.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Sr. Presidente, eu gostaria de agradecer, 
incorporar o aparte do Senador Casildo Maldaner sobre 
a sua experiência e vivência ali na Casa do Brasil em 
Madri, que constitui uma atenção especial aos nossos 
estudantes brasileiros, e requerer que constem do res-
tante do meu pronunciamento as demais informações 
que me foram enviadas pelo Presidente Jorge Almeida 
Guimarães, Diretor Presidente da Capes.
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E gostaria de dizer aos potenciais candidatos 
ao programa Ciência sem Fronteiras que podem ob-
ter todas as informações no sítio eletrônico da Capes 
(www.capes.gov.br) e também no do programa (www.
cienciasemfronteiras.gov.br).

Quero cumprimentar o Ministro da Educação, 
Aloizio Mercadante, e o Ministro de Ciência e Tecno-
logia, Marco Antonio Raupp, assim como o Presidente 
da Capes, Jorge Almeida Guimarães, e a própria Pre-

sidenta Dilma Rousseff, que é tão entusiasta do pro-
grama Ciência sem Fronteiras, desenvolvido pelo seu 
Governo, pelo CNPq, em cooperação com a Capes.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Senador Suplicy, a requisi-
ção de V. Exª, de transcrição na íntegra, será atendida, 
na forma do Regimento.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Senador Casildo, pela 
ordem.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, acabamos de receber uma notícia de 
Santa Catarina. Não é alvissareira. É em relação a al-
guém que foi colega nesta Casa há anos. Estou apre-
sentando, em nome dos colegas catarinenses, aliás, 
com as assinaturas deles também, dos Senadores Luiz 
Henrique e Paulo Bauer, e a minha, requerimento de 
pesar, que passo a ler.

Requerimento de voto de pesar pelo falecimen-
to do ex-Senador e empresário Otair Becker, na ma-
drugada desta quinta-feira, 12 de setembro de 2013.

Requeremos, nos termos regimentais e de acordo 
com as tradições da Casa, que seja consignado nos 
Anais do Senado voto de pesar pelo falecimento do 
Ex-Senador e empresário Otair Becker, na madrugada 
desta quinta-feira, 12 de setembro de 2013.

Otair Becker tinha 78 anos e era integrante da 
Associação Empresarial de São Bento do Sul, Santa 
Catarina. Atuou na política como Senador, prefeito, 
deputado estadual, suplente de Deputado Federal. Foi 
também fundador e Presidente da Oxford Porcelanas, 
a famosa Oxford Porcelanas do Brasil, muito conhecida 
no Brasil e no exterior.

Otair nasceu em Itaiópolis, Santa Catarina, em 
30 de novembro de 1934. Era casado com D. Dolores 
Becker e deixa três filhos e netos.

Em reconhecimento à contribuição desse gran-
de capitão de indústria e homem público, requeremos 
que sejam prestadas as homenagens, com inserção 
em ata, voto de pesar, bem como apresentação de 
condolências à família.

Sala das sessões, 12 de setembro de 2013.
Este que vos fala.
Subscrevem também os Senadores Luiz Henri-

que da Silveira e Paulo Bauer.
Esse é o requerimento, Sr. Presidente, que faço 

chegar à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Senador Casildo, a Mesa 
aguarda o encaminhamento do requerimento lido por 
V. Exª, que terá o tratamento regimental, conforme 
requerido.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.052, DE 2013

Requer VOTO DE PESAR pelo falecimento 
do ex-senador e empresário Otair Becker 
na madrugada desta quinta-feira, 12 de se-
tembro de 2013.

Requeremos, nos termos regimentais e de acordo 
com as tradições da Casa, que seja consignado, nos 
anais do Senado, VOTO DE PESAR pelo falecimento 
do ex-senador e empresário Otair Becker, na madru-
gada desta quinta-feira, 12 de setembro de 2013.

Otair Becker tinha 78 anos e era integrante da 
Associação Empresarial de São Bento do Sul – SC. 
Atuou na política como senador, prefeito, deputado 
estadual e suplente de deputado federal. Foi também 
fundador e presidente da Oxford Porcelanas.

Otair nasceu em Itaiópolis – SC em 30 de novem-
bro de 1934. Era casado com Dona Dolores Becker e 
deixa três filhos e netos.

Em reconhecimento à contribuição desse gran-
de capitão de indústria e homem público, requeremos 
que sejam prestadas as homenagens, com inserção, 
em ata, voto de pesar, bem como a apresentação de 
condolências à família.

Sala das Sessões, 12 de setembro de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – A Presidência encaminha-
rá o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra ao 
Senador Anibal Diniz, do PT do Acre. 

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, telespec-
tadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, 
ocupo a tribuna neste momento para fazer um registro 
de primeira mão.

Há pouco, participei, com o Diretor do Departa-
mento Penitenciário Nacional, Sr. Augusto Rossini, e 
com o Coordenador-Geral do Programa de Fomento 
às Penas e Medidas Alternativas, Sr. Marcus Castelo, 
de uma reunião com o nosso Secretário de Estado de 
Direitos Humanos do Estado do Acre, o ex-Deputado 
Nilson Mourão, em que tratamos da continuidade de 
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convênios voltados para penas alternativas, que é o 
caminho a ser seguido no sentido de tentar diminuir 
o excesso de lotação nas penitenciarias brasileiras.

É um trabalho muito difícil, um trabalho hercú-
leo da equipe da Secretaria de Direitos Humanos do 
Estado do Acre, mas que tem rendido bons frutos, 
principalmente nos casos em que as pessoas têm 
que cumprir penas por terem praticado uma infração. 
Principalmente no caso da violência contra a mulher, 
em que têm que pagar por esse feito mesmo, porque 
são enquadradas na Lei Maria da Penha. Mas há um 
trabalho sendo feito também no sentido do processo 
de formação desses homens, que têm de assumir a 
sua responsabilidade. 

E o resultado desse convênio começou a produ-
zir um fruto muito interessante, tanto que o Tribunal de 
Justiça do Estado do Acre solicitou que esse convênio 
seja transformado em uma política pública por parte do 
Governo do Estado. O mesmo também foi solicitado 
pela Juíza de Execuções Penais e de Penas Alterna-
tivas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

A reunião com a equipe do Departamento Peniten-
ciário Nacional teve este fim: a busca da continuidade 
desse convênio e, se possível, que possa haver uma 
política pública voltada para essa questão das penas 
alternativas, que é algo muito reivindicado junto aos 
operadores de Direito da atualidade.

Gostaria também, Sr. Presidente, de aproveitar 
este momento para falar de algo muito animador para 
o Estado do Acre, principalmente para o Vale do Ju-
ruá, em que moram importantes acrianos, pessoas 
que se dedicam, da melhor forma possível, à luta pela 
sobrevivência. Nós temos a grande possibilidade de 
dar um passo significativo no sentido de promover o 
desenvolvimento econômico daquela região, a região 
do Vale do Juruá.

Hoje, eu gostaria de registrar que, nesta sexta-
-feira, portanto, amanhã, numa promoção do Gover-
no do Estado do Acre, que conta com o meu integral 
apoio como Senador da República, vamos realizar um 
debate, um seminário, com um tema muito estratégico 
para o desenvolvimento do Estado e do País.

Trata-se de um seminário que acontecerá na 
Federação das Indústrias do Estado do Acre, com a 
palestra “Exploração e Produção de Petróleo e Gás 
na Bacia do Acre – Oportunidades de Investimentos”, 
com o consultor da Agência Nacional do Petróleo, o 
engenheiro Newton Monteiro, que há 42 anos traba-
lha com petróleo e gás no Brasil; desses, 35 anos de-
dicados à Petrobras e 7 anos à Agência Nacional de 
Petróleo e Gás.

Nessa palestra, serão expostas informações re-
levantes sobre as bacias terrestres, o estágio de co-

nhecimento dessas bacias e também o resultado da 
exploração de petróleo e gás no Peru, país que faz 
fronteira com o Estado do Acre. Também serão expos-
tas as características e os aspectos importantes dos 
negócios de exploração e produção de petróleo e gás. 
Esse tema é extremamente relevante porque envolve 
potencialidades que podem se transformar em rique-
zas expressivas e em desenvolvimento econômico e 
social para o povo do Acre e, principalmente, para a 
população do Vale do Juruá.

Segundo o engenheiro Newton Monteiro, numa 
área muito menor que a do Acre, por exemplo, na área 
de 10 mil quilômetros quadrados, no Estado da Bahia, 
a Agência Nacional de Petróleo e Gás já identificou 90 
campos de petróleo. Do outro lado, do Peru, a possibi-
lidade é que também exista um número muito maior de 
campos de petróleo, exatamente nas vizinhanças do 
Estado do Acre. Portanto, a pergunta que é colocada 
e que ecoa no momento é a seguinte: se a bacia do 
Peru é a mesma do Acre, não é possível existir petróleo 
no Estado do Acre? A Agência Nacional de Petróleo e 
Gás considera que essa resposta seja afirmativa, que 
sim. Porque todos os estudos realizados até o momen-
to apontam para essa possibilidade.

E é exatamente sobre isso que queremos ter a 
oportunidade de ouvir e debater, nesta sexta-feira, com 
o engenheiro Newton Monteiro. A palestra vai destacar 
ainda que a indústria do petróleo de pequeno e médio 
porte, do tipo que pode ser instalada no Acre, é extre-
mamente poderosa no mundo e bastante atrativa para 
todos, inclusive para as empresas da região.

Mestre em Engenharia de Petróleo, Newton 
Monteiro foi um dos responsáveis por incentivar, a 
partir de 2007, o então Senador e hoje Governador 
Tião Viana a continuar a sua antiga luta de apostar 
na perspectiva de existência de petróleo e gás no 
Estado do Acre.

Naquele ano, o Senador Tião Viana conseguiu 
incluir no Orçamento Geral da União a importância de 
R$27 milhões para a Agência Nacional de Petróleo e 
Gás investir nos levantamentos aéreos, geoquímicos 
e sísmicos, todos já realizados no Estado.

Agora, falta apenas iniciar as perfurações dos 
poços, previstas para serem definidas em leilão que 
já está agendado, também, pela ANP para o dia 30 
de novembro.

Nós estamos ansiosos para que esse leilão real-
mente aconteça, para que as empresas sejam contra-
tadas por meio de licitação, para iniciarem o processo 
de perfuração para exploração de gás e petróleo na 
Bacia do Acre.
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Teremos, nessa sexta-feira, com certeza, ele-
mentos valiosos de incentivo para continuar a construir 
esse caminho.

A exploração de gás natural e petróleo no Acre, se 
confirmada, irá garantir uma nova fronteira econômica 
e social no Estado, e poderá significar uma série de 
novas possibilidades de emprego e desenvolvimento.

Na região do Juruá, por exemplo, para verificar se 
a região reúne, realmente, as condições para prospec-
tar petróleo e gás, foram feitos diversos estudos, que 
incluíram levantamentos aéreos, entre 2007 e 2008, 
e levantamentos geoquímicos, de 2008 a 2010. A úl-
tima fase, que foi o estudo de levantamento sísmico 
terrestre, foi concluída em 2012.

A Bacia do Acre abrange os Municípios acrea-
nos de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Porto Walter e 
Rodrigues Alves, e também abrange dois Municípios 
do Estado do Amazonas, que são os Municípios de 
Guajará e Ipixuna.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Senador Anibal, V. Exª 
poderia me permitir um minutinho? É só para fazer o 
registro da presença, aqui nas nossas galerias, dos 
alunos e alunas do Colégio Mater Christi, de Recife.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Sejam todos muito bem-vindos ao Senado.

Então, Senador Mozarildo Cavalcanti, que está 
na Presidência dos trabalhos, para concluir este meu 
pronunciamento, eu reafirmo todo o esforço que tem 
sido feito pelo Governo do Estado do Acre, no sentido 
de que aconteça, realmente, essa licitação para a pros-
pecção de petróleo e gás na Bacia do Vale do Juruá, 
que tem tantos Municípios pertencentes ao Estado do 
Acre quanto dois Municípios pertencentes ao Estado 
do Amazonas, no caso Guajará e Ipixuna.

E vale, também, ressaltar que essa região do 
Estado do Acre é uma região muito sofrida por conta 
de longos anos de isolamento. Agora, finalmente, es-
tamos conseguindo superar esse isolamento terrestre, 
através da BR-364, que, se Deus quiser, será conclu-
ída até o final do ano que vem, do Vale do Juruá, tão 
importante para o Estado do Acre.

Ao mesmo tempo, estamos empreendendo um 
esforço, há vários meses, junto à Eletrobras para que 
o linhão do Sistema Eletrobras seja estendido de Sena 
Madureira até Cruzeiro do Sul, atendendo, assim, os 
Municípios de Feijó, de Tarauacá, de Manoel Urbano 
e Cruzeiro do Sul. E, ao mesmo tempo, com a possi-
bilidade da exploração desse gás na Bacia do Juruá, 
teremos, no futuro, também, a possibilidade do forne-
cimento de energia para o Sistema Eletrobras a partir 
do gás extraído dessa Bacia do Vale do Juruá.

Então, nós temos aí grandes possibilidades e 
eu quero reconhecer o esforço do Senador Tião Via-
na, que sempre foi um sonhador e um batalhador por 
essa possibilidade.

(Soa a campainha.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – O Senador Tião Viana, à época, sempre 
demonstrou a sua crença, a sua convicção de que 
havia possibilidade de exploração de gás e petróleo 
no Estado do Acre. Por quê? Porque no Peru, ali, vi-
zinho, que faz fronteira com o Acre, há grande jazida 
de gás. Também, no Estado do Amazonas, temos a 
exploração de Urucu, que fica no outro lado também, 
na divisa com o Acre.

Então, a possibilidade de termos gás em quan-
tidade e viabilidade econômica para ser explorado 
é muito grande, e nós estamos muito confiantes de 
que, a partir da licitação que vai acontecer no dia 30 
de novembro, já anunciada pela Agência Nacional de 
Petróleo e Gás, nós iniciaremos o processo de perfu-
ração e, quem sabe, ter a confirmação da viabilidade 
econômica dessa exploração, que, com certeza, vai 
trazer, também, grandes benefícios econômicos para 
aquele povo.

Houve, num determinado momento, questiona-
mento no que diz respeito à preservação ambiental, se 
essa atividade ofereceria algum tipo de risco às áreas 
de preservação, às comunidades indígenas e outras 
áreas de conservação existentes no Estado do Acre, e 
esse receio já foi completamente afastado pela equipe 
técnica da Secretaria de Meio Ambiente do Acre, por-
que, na realidade, não vai ser atingida nenhuma área 
de proteção. Inclusive, a própria Agência Nacional do 
Petróleo tomou o cuidado devido no sentido de que os 
blocos estabelecidos para o leilão ficarão todos fora das 
áreas de preservação e também das áreas indígenas. 
E, também, a empresa vencedora para a realização 
dessa perfuração, depois, terá que preparar o seu es-
tudo de impacto ambiental e vai obter a licença junto 
aos órgãos ambientais. Então, completa segurança 
de que não vai haver qualquer agressão ao meio am-
biente. A ideia é justamente promover uma atividade 
sustentável, que possa melhorar o padrão econômico 
da população daquela região, garantindo, ao mesmo 
tempo, plena preservação da natureza, da floresta, 
saúde e boas condições de vida para as populações 
tradicionais que vivem naquela região.

Então, fica aqui o nosso convite às pessoas que 
estiverem interessadas em conhecer a potencialidade 
da exploração de petróleo e gás no Estado do Acre 
para, na sexta-feira, a palestra que vai ser ministrada 
pelo engenheiro Newton Monteiro, na Federação das 
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Indústrias do Estado do Acre. Eu tenho certeza de 
que as pessoas poderão ter acesso ali a informações 
muito promissoras sobre as possibilidades futuras da 
exploração de petróleo e gás no Vale do Juruá, um 
sonho antigo do Governador Tião Viana, que está 
caminhando para ser concretizado. Eu tenho certeza 
de que o perfil econômico daquela região vai mudar 
radicalmente a partir do momento em que essa ex-
ploração de petróleo e gás for concretizada naquela 
região do Vale do Juruá.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co União e Força/PTB -RR) – Concedo a palavra, para 
uma comunicação inadiável, ao Senador Alvaro Dias, 
do PSDB do Paraná.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – 
PR. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Sena-
doras, eu pedi a palavra para fazer um rápido registro 
e uma homenagem.

Em 12 de setembro de 1902, nascia, em Diaman-
tina, nas Minas Gerais, o grande brasileiro Juscelino 
Kubitschek de Oliveira. O filho de um caixeiro-viajante e 
de uma professora, que se formou em Medicina deixou 
um legado valioso ao seu povo: a brasilidade revestida 
de empreendedorismo.

Nas palavras do historiador francês Philippe Ray-
naud, “comemoração é a cerimônia destinada a trazer 
de volta a lembrança de uma pessoa ou de um even-
to”, algo que “indica a ideia de uma ligação entre os 
homens, fundada sobre a memória”.

Nesses 111 anos de nascimento, Juscelino Ku-
bitschek revolucionou o Brasil e nós o reverenciamos 
com respeito, reverenciamos a sua memória e home-
nageamos seus familiares presentes na vida nacional. 
Numa frase lapidar ele revelou sua grandeza cívica e 
sua brasilidade sem igual: “O que a minha vida pode 
oferecer para as gerações futuras é apenas o esforço, 
a tenacidade com que lutei para realizar alguma das 
coisas que prometi a este País.”

Os anos JK mudaram a face de nosso País. O 
Presidente que governou o Brasil de 31 de janeiro de 
1956 a 31 de janeiro de 1961, portanto, cinco anos 
de mandato, uma era de desenvolvimento, de plane-
jamento estratégico, de modernização da economia e 
da construção de sonhos que se tornaram realidade, 
embalados pela Bossa Nova. A construção de Brasília 
simbolizou uma das suas muitas alvoradas.

Faço este singelo registro agradecendo a JK sua 
lembrança e o exemplo cívico que inspiram os brasi-
leiros honrados e trabalhadores.

Por falar em brasileiros honrados, certamente há 
uma expectativa em relação à finalização do julgamento 
do mensalão. Há uma apreensão em função da possi-
bilidade de acolhimento dos embargos. Prefiro manter 
o meu otimismo em relação ao término desse julga-
mento histórico. Prefiro imaginar que os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal acolhem os embargos para 
ampliar a possibilidade de ampla defesa dos acusados, 
tratar-se, evidentemente, de uma preliminar, que não 
leva em conta o mérito. Mas trata-se de uma preocu-
pação com o legalismo. Enfim, nós imaginamos que é 
questão processual.

Não creio que a tradição do Supremo Tribunal 
Federal de manter as decisões seja comprometida, 
que a tradição histórica do Supremo Tribunal Federal 
de preservar decisões seja, neste momento da vida 
brasileira, comprometida.

Nós temos esperanças de que as expectativas 
do País serão respeitadas e que a decisão definitiva 
do Supremo Tribunal Federal merecerá os aplausos 
da Nação.

(Soa a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) 
– Que, se esse acolhimento dos embargos ocorrer, seja 
apenas a possibilidade de alimentar vãs esperanças, 
seja apenas a protelação da decisão final. Mas que 
não venha a frustrar o povo deste País.

Afinal, trata-se do julgamento do mensalão, con-
siderado um sofisticado, complexo e atrevido esque-
ma de corrupção em nome de um projeto de poder 
de longo prazo.

Esse julgamento histórico pode reabilitar essa 
instituição essencial do Estado de direito, o Supremo 
Tribunal Federal, onde estão fincados alicerces essen-
ciais da democracia.

Esse é o nosso desejo. Espero realmente que o 
Brasil possa aplaudir a decisão do Supremo Tribunal 
Federal ao final, e não se frustrar com ela.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co União e Força/PTB – RR) – Senador Alvaro Dias, a 
Mesa quer se juntar à homenagem que V. Exª prestou 
ao ex-Presidente Juscelino Kubitscheck, homem que, 
entre outras obras, trouxe a Capital Federal aqui para 
Brasília e que construiu enormes obras de desenvolvi-
mento, como por exemplo a estrada que liga Brasília a 
Belém, e que realmente deve ser relembrado.

Concedo a palavra neste momento, como orador 
inscrito, ao Senador Casildo Maldaner, do PMDB de 
Santa Catarina.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi-
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são do orador.) – Caro Senador Mozarildo Cavalcanti, 
que preside esta sessão, e caros colegas, o Senado 
Federal, através da Comissão de Direitos Humanos, 
deu mais um importante passo rumo à inclusão plena 
de milhões de brasileiros. Foram aprovados, Sr. Presi-
dente, com parecer favorável do Senador Anibal Diniz 
– que há pouco ainda falava sobre a descoberta de 
gás no Vale do Juruá, em seu Estado do Acre –, dois 
projetos de lei de nossa autoria visando a aprimorar 
e difundir a oferta de equipamentos para a promoção 
da mobilidade e da independência das pessoas com 
deficiência e, acima de tudo, assegurar-lhes o direito 
constitucional da livre locomoção. Os dois projetos, 
que eu tive a honra de apresentar a esta Casa em 
2011 e finalmente estão andando agora – nesta se-
mana, tivemos a aprovação na Comissão de Direitos 
Humanos –, são complementares, diferentes em ob-
jeto, mas com fins comuns, pois ampliam o acesso 
a uma gama de equipamentos de grande utilidade, 
mas atualmente restritos a poucos, em função de 
seus custos elevados.

De acordo com o último censo demográfico re-
alizado pelo IBGE em 2010, mais de 45 milhões de 
brasileiros têm algum tipo de deficiência, seja ela vi-
sual, auditiva, motora ou mental. Juntos, representam 
quase um quarto da população brasileira. Já que a 
acessibilidade, infelizmente, ainda é uma realidade 
distante em nossas cidades, o legislador tem busca-
do alternativas que permitam um pouco mais de mo-
bilidade e independência às pessoas com deficiência. 
Lembramos ainda que a rede de transporte coletivo 
raramente consegue oferecer condições condizentes 
às necessidades da pessoa com deficiência. Dessa 
maneira, tanto a legislação federal como diversos re-
gramentos nos Estados isentam de alguns impostos 
a aquisição de veículos, permitindo uma considerável 
redução de preço. 

A medida, que vigora há bastante tempo, surte 
efeitos concretos, e sua eficácia é plenamente reco-
nhecida. Contudo, em muitos casos, não basta simples-
mente o veículo. Só o veículo não resolve a questão. 
São necessários equipamentos especiais, adaptações 
que permitam sua plena utilização – caso típico, por 
exemplo, dos cadeirantes, sejam eles motoristas, se-
jam passageiros.

O mercado já dispõe de uma vasta oferta: são 
bancos móveis, rampas elétricas, guinchos, elevadores 
e uma série de possibilidades que não apenas facili-
tam a vida do usuário, como garantem seu transporte 
com segurança e dignidade. Ocorre que, na maioria 
das vezes, o custo dos equipamentos e adaptações 
inviabiliza sua aquisição. Podem alcançar, facilmente, 
quantias elevadas, como R$50 mil.

Ora, seria uma completa incoerência isentar de 
tributos a aquisição de veículos se continuamos a taxar 
seus acessórios especiais. Para corrigir a distorção, pro-
pusemos o Projeto de Lei do Senado nº 257, de 2013.

O texto prevê a isenção do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI), da Contribuição para o Fi-
nanciamento da Seguridade Social (Cofins) e da con-
tribuição para o PIS/Pasep incidentes nas operações 
com acessórios e adaptações especiais para serem 
instalados em veículo automotor destinado ao uso por 
pessoa com deficiência.

Acreditamos, contudo, que é possível ir além. 
Cabe ao ente público atuar para igualar as situações 
desiguais. As pessoas com deficiência devem receber 
ações e serviços para amenizar as dificuldades enfren-
tadas, de maneira a promover sua plena inserção social.

Por isso, a redução dos encargos tributários é 
uma das opções viáveis para favorecer essa parce-
la da população. Propomos, dessa forma, que sejam 
dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda 
os gastos com tais equipamentos, incluindo as adap-
tações necessárias para veículos.

Para ampliar a efetividade do benefício aos mais 
necessitados, que não possuem rendimentos tributá-
veis, o projeto permite a dedução do imposto também 
para eventuais doadores. Se alguém que precisa do 
equipamento para melhor se locomover possui uma 
renda baixa e não tem, então, como deduzir do impos-
to de renda, que possa esse benefício ser estendido 
a possíveis pessoas – e há muitas que querem – que 
doam, ajudam. Que esses valores doados para as 
pessoas conseguirem adquirir o equipamento possam 
também ser abatidos na base de cálculo do imposto de 
renda, caso venham a ser enquadrados nessa linha. 

Por isso, a redução dos tributos é um dos ins-
trumentos de que o Estado dispõe para garantir que 
os direitos das pessoas com deficiência possam ser 
usufruídos em sua plenitude.

A igualdade, Sr. Presidente, caros colegas, prin-
cípio basilar de nossa Constituição, não pode ser com-
preendida unicamente em seu aspecto formal, em que 
todos os cidadãos são iguais e têm o mesmo direito. 
É preciso alcançar o sentido de uma igualdade mate-
rial, em que a justiça e os direitos sejam estendidos 
a todos. Nas palavras do hoje Ministro do STF Luís 
Roberto Barroso – abro aspas: “Não basta equiparar 
as pessoas na lei ou perante a lei, sendo necessário 
equipará-las também perante a vida, ainda que mini-
mamente” – fecho aspas.

É essa equiparação material que buscamos ao 
propor a alteração do quadro legislativo. Ao favorecer 
a aquisição de equipamentos que facilitem o transporte 
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das pessoas com deficiência, ampliamos as possibili-
dades de inclusão plena.

Vale a velha máxima, para finalizar: “Tratemos 
igualmente os iguais, e os desiguais na medida da 
sua desigualdade.”

Termino dizendo que isso significa que tratemos 
igualmente os nossos irmãos que são iguais, mas que 
têm alguma desigualdade. São cerca de um quarto 
dos habitantes do Brasil, praticamente quase 50 mi-
lhões de brasileiros, que, ou na questão motora, ou na 
audição, ou na visão, ou nisso ou naquilo, têm algum 
tipo de deficiência, e nós precisamos olhar a situação 
com carinho, para que tenham melhores condições de 
participar em todos os sentidos.

Esse é o assunto que trago nesta tarde, Presi-
dente Mozarildo Cavalcanti, e fico muito grato, até pela 
tolerância do tempo que V. Exª permitiu.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co União e Força/PTB – RR) – Sobre a mesa, reque-
rimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.053, DE 2013

Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, que seja encaminhado 
Voto de Congratulações a Federação Nacional dos Jor-
nalistas – FENAJ pelo transcurso dos 67 anos de sua 
fundação, que ocorrerá no dia 20 de setembro de 2013. 

A homenagem do Senado Federal, que é extensi-
va a todos os seus funcionários e colaboradores, deve-
rá ser encaminhada ao seu Presidente Celso Augusto 
Schroder, no seguinte endereço: SCLRN 704 – Bloco 
F- Loja 20 –– CEP 70730-536 – Brasília/DF. 

Sala das Sessões, 12 de setembro de 2013. – 
Senadora Ana Amélia, PP/RS.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – A Presidência encaminha-
rá o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.054, DE 2013

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam so-
licitadas informações, ao Senhor Ministro da Fazenda, 
sobre os convênios firmados pela Fundação Banco do 
Brasil (FBB) com diversas entidades (Organizações 
Não Governamentais, associações e prefeituras), que 

receberam repasses com valor acima de R$ 1 milhão, 
desde 2003, indicando os nomes dos seus dirigentes 
e objeto dos convênios. Solicitamos, ainda, que a in-
formação requerida seja organizada por unidade da 
federação e encaminhada em meio eletrônico.

Justificação

Em 5 de setembro passado, o jornal Estado de 
S. Paulo publicou a reportagem “Polícia apreende 
documentos e apura desvios na Fundação BB” que 
noticia a ação da Delegacia de Combate ao Crime 
Organizado (Deco) do Distrito Federal que culminou 
com a apreensão de documentos e computadores 
da entidade.

A polícia suspeita de desvio de dinheiro público 
repassado a ONGs ligadas ao Partido dos Trabalha-
dores e familiares de seus dirigentes. Os convênios 
suspeitos representam um total de R$ 36 milhões. A 
investigação começou a partir da denúncia de uma 
servidora da fundação quanto à inadequação da aná-
lise da prestação de contas de algumas entidades.

O atual presidente, Sr. Jorge Streit, foi candidato 
ao governo de Roraima pelo PT e assumiu a entidade 
em 2010 sucedendo ao Sr. Jacques Pena, também 
vinculado ao Partido dos Trabalhadores. Segundo in-
vestigadores, em ligações gravadas com ordem judi-
cial, Jacques Pena dá ordens a diretores da Fundação 
Banco do Brasil como se ainda a presidisse. Jacques 
saiu do comando da FBB em 2010 e sua administra-
ção está sob investigação por ter repassado R$ 5,2 
milhões para a Associação de Desenvolvimento Sus-
tentável do Brasil (Adesbra), cujo diretor executivo é 
Joy de Oliveira Penna, irmão de Jacques.

Diante da gravidade da matéria, o presente Re-
querimento de Informações objetiva esclarecer as de-
núncias veiculadas na imprensa e dar maior transpa-
rência à gestão da Fundação Banco do Brasil.

Sala das Sessões, 2013. – Senador Aécio Neves.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – O requerimento que aca-
ba de ser lido será despachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.055, DE 2013

Com base no que preceitua o art. 222, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, requeiro voto de 
congratulações ao Governador do Estado do Pará, Dr. 
Simão Robison Oliveira Jatene, pela inauguração de 
valiosíssima obra na área de saúde, há muito espera-
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da pelo povo paraense, a nova sede da Santa Casa 
de Misericórdia. 

Justificação

O Governador do Pará, Simão Jatene, confir-
mou a inauguração da nova sede da Santa Casa de 
Misericórdia no próximo dia 16 de setembro. Certa-
mente, esta é uma obra há muito esperada pelo povo 
paraense, sobretudo o de baixa renda, que não tem 
condição de custear internação hospitalar para dar à 
luz. Assim, somente por meio do apoio do Governo, 
de sua infraestrutura hospitalar, a exemplo da Santa 
Casa de Misericórdia, é que consegue, de forma dig-
na, internação em um hospital que, agora, passará a 
dispor de uma sede totalmente ampliada, construída 
dentro dos padrões modernos e segura para um centro 
cirúrgico neonatal tecnologicamente bem aparelhado.

Não há se olvidar da grandeza dessa obra, justa-
mente em razão dela vir ao encontro do maior anseio 
popular, apoio e segurança na área de saúde.

Uma gestão digna e empreendedora é a que 
desenvolve o Governador Simão Jatene à frente do 
Governo do Estado do Pará quando, por meio de 
medidas acertadas, precisas e de extremada sen-
sibilidade, devolve ao povo o sentimento de respei-
to, de segurança, de credibilidade e, sobretudo, de 
dignidade para com as suas vidas, ao empreender 
obras desse vulto.

Portanto, senhoras e senhores Senadores, são 
com os argumentos supra que conclamo o apoio de 
Vossas Excelências para a aprovação da merecida 
homenagem ora expressa neste Requerimento, a um 
homem público que tem demonstrado competência na 
gestão de um Estado com limites territoriais de um país.

Sala das sessões, 10 de setembro de 2013. – 
Senador Mário Couto, PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania.)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – O requerimento que 
acaba de ser lido será encaminhado à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan 
Calheiros, Presidente.

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

ORDEM DO DIA
Eu consulto os Srs. Líderes partidários se pode-

mos votar, como primeiro item, um Projeto de Decreto 

Legislativo que é um acordo internacional que ontem 
nós colocamos na reunião de Líderes. Se não houver 
objeção, nós vamos apreciá-lo em primeiro lugar.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – 
PB) – Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB 
– PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem, uma questão de esclarecimento. 
Na pauta, há um projeto versando sobre contrabando 
e descaminho, que, segundo informações que obtive 
na Assessoria da Comissão de Constituição e Justiça, 
não houvera sido apreciado pela comissão de mérito, 
que é a Comissão de Constituição e Justiça. A infor-
mação que recebi da Mesa é que havia um requeri-
mento de urgência.

Eu peço a compreensão de V. Exªs com relação 
a esse projeto, tendo em vista a necessidade de ade-
quar rigorosas portarias administrativas impostas pela 
Receita Federal do Brasil à legislação pertinente. Há 
determinados vácuos no projeto de lei que merecem 
ser reavaliados.

Eu encaminharia aos Srs. Líderes o desejo de a 
Comissão de Justiça ou a Comissão do Código Penal 
analisar o projeto. E aí o Senador Pedro Taques rela-
taria, e esse projeto seria apreciado com a máxima 
urgência. Não é nenhum tipo de sobrestamento, mas, 
efetivamente, a comissão de mérito precisa dar o seu 
parecer sobre essas matérias que estão postas.

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

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Sr. Presidente, eu estou de pleno 
acordo com a necessidade de um exame mais apura-
do dessa matéria. E eu proporia a V. Exª e aos Líderes 
que a matéria fosse encaminhada para a Comissão 
de Reforma do Código Penal, para que a tipificação 
desse crime, assim como as penas correspondentes 
a ele, guardasse harmonia com o conjunto. Se isso 
acontecer, depois de passar pela Comissão Especial, 
ele seguramente iria depois também para a Comissão 
de Justiça. Tem sido esse o encaminhamento que V. 
Exª tem dado. Ficaria assim.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Dentro do projeto de reforma 
do Código Penal.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Isso!

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

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga e Se-
nador Pedro Taques, na sequência.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM) – Sr. Presidente, na mesma linha, inclusive para 
reforçar, esta matéria é uma matéria dinâmica em fun-
ção da economia e em função também de que a questão 
do descaminho e a questão do contrabando é sempre 
algo inventivo por parte daqueles que fazem esse tipo 
de ação contra a economia de um país. Podemos dizer, 
inclusive, que, em vários momentos ao longo da nossa 
história, o Brasil já foi vítima de ataques desse tipo de 
descaminho, desse tipo de contrabando.

Vejam, em que pese reconheçamos o mérito e o 
esforço do autor da propositura, restringir a pena ape-
nas às questões previstas em leis brasileiras é tirar o 
dinamismo da nossa economia.

Portanto, eu acho que é recomendável que nós 
ouçamos a Comissão Especial e a Comissão de Cons-
tituição e Justiça para que nós possamos votar uma 
matéria tão importante quanto essa para o emprego, 
para o trabalhador brasileiro, para aqueles que pos-
suem, portanto, oportunidade de emprego na ativida-
de brasileira formal, legalizada. Eu creio que seria de 
bom alvitre. 

Assim, estamos de acordo com que esta matéria 
seja encaminhada para a Comissão Especial e para 
a Comissão de Constituição e Justiça, Sr. Presidente.

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

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
em nome da verdade, o Senador Sérgio Souza me 
procurou, como Relator da Comissão do Código Pe-
nal, e indagou se poderia este projeto ser retirado da 
Comissão. Muito bem. Eu com ele concordei, mas teria 
que passar pela Comissão de Constituição e Justiça o 
projeto, para que nós pudéssemos fazer uma análise 
mais acurada dele. Muito bem. 

Aí, hoje, esse projeto está em pauta com a assi-
natura de Líderes, em regime de urgência regimental. 
Eu não assinei esse pedido de urgência.

Pensando nisso, eu fiz algumas emendas ao pro-
jeto porque eu não concordava com alguns pontos. Por 
exemplo, esse ponto aqui bem trazido pelo Senador 
Eduardo Braga é muito significativo. Por quê? Contra-
bando é a entrada no Território nacional de mercado-
ria que a legislação proíbe, mas é possível também a 
proibição por atos administrativos, através de portaria 
da Receita Federal. E, aqui, alteração, lei. Isso, então, 
dificultaria essa função da União Federal. Esse é um 
ponto. E as penas restaram diminuídas.

Sr. Presidente, como Relator da Comissão Es-
pecial do Código Penal, entendo. E quero, aqui, em 
nome da verdade, dizer que o Senador Sérgio me 
procurou para falar, mas para passar na CCJ, teria 
que passar na CCJ, para que a análise fosse mais 
bem efetuada.

Portanto, concordo inteiramente com o que aqui 
foi dito, inclusive preparei emendas ao projeto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos as interven-
ções do Senador Pedro Taques, do Senador Eduar-
do Braga e do Senador Vital do Rêgo, Presidente da 
Comissão de Constituição e Justiça. Concordo com 
elas, de pronto.

Portanto, retiro o projeto da pauta e o mando para 
a Comissão do Código Penal.

É o seguinte o item retirado:

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 2012 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 1.032, de 2013 – Art. 336, II)

Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2012 (nº 
643/2011, na Casa de origem, do Deputado 
Efraim Filho), que dá nova redação ao art. 334 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal e acrescenta-lhe o art. 
334-A (aumenta a pena para crimes de con-
trabando e descaminho).
Pendente de parecer da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Independentemente da extinção 
da urgência. Depois ele volta, e ele volta com urgência 
ou contido no Código Penal. Não há problema.

Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/

PMDB – SC) – Apenas para fazer o registro, Sr. Presi-
dente, de que o Prefeito Hugo Lembeck, da cidade de 
Taió, Presidente da Associação dos Municípios do Alto 
Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e Vice-Presidente 
da Federação Catarinense de Municípios se encontra 
na tribuna de honra da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos o registro de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) –Passamos ao item para o qual 
há acordo.
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Item 12:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 123, DE 2013

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 123, de 2013 (nº 580/2012, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo do Reino Unido 
da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte para Evitar 
a Dupla Tributação de Salários, Ordenados e 
outras Remunerações Auferidas por Membro 
de Tripulação de Aeronave Operada em Trá-
fego Internacional, assinado em Brasília, em 
2 de setembro de 2010.
O Parecer nº 972, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, que teve como 
Relator o Senador Francisco Dornelles, é fa-
vorável.

Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, de-

claramos encerrada a discussão e passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 123, DE 2013 

(Nº 580/2012, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do acordo entre o Gover-
no da República Federativa do Brasil e o 
Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha 
e Irlanda do Norte para evitar a dupla tri-
butação de salários, ordenados e outras 
remunerações auferidas por membro de 
tripulação de aeronave operada em tráfego 
internacional, assinado em Brasília, em 2 
de setembro de 2010.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Gover-
no do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte 
para evitar a dupla tributação de salários, ordenados 
e outras remunerações auferidas por membro de tri-
pulação de aeronave operada em tráfego internacio-
nal, assinado em Brasília, em 2 de setembro de 2010.

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.

(*) A íntegra do texto do acordo encontra-se publicado no DSF de 
20-6-2013.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Consulto os Srs. Líderes se 
há algum acordo para que possamos apreciar uma 
outra matéria.

Lembro que vamos ter uma semana intensa no 
Senado Federal na próxima semana, de 16 a 20. Por-
tanto é importante a presença de todos, desde a se-
gunda-feira até a sexta-feira. Nós teremos todos os 
dias sessões deliberativas.

E vamos, na segunda-feira, discutir e votar essa 
proposta de reforma eleitoral. Ontem, evidentemente, 
não havia clima, porque a matéria não é consensual, 
mas, na segunda-feira, depois da discussão, eu espero 
que tenhamos condições de votá-la.

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

RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero 
concordar inteiramente com V. Exª, com o esforço da 
Presidência da Casa em produzir essa pauta que não 
importa se é positiva ou negativa. É a pauta que nós 
temos que apreciar e votar.

Como essa matéria eleitoral, que é o esforço do 
Senado no sentido de moralizar o processo eleitoral, 
de baratear e moralizar o processo eleitoral, com 
coisas importantes, como o prazo para a substitui-
ção de uma candidatura impugnada, que hoje não 
existe. Não há prazo, você pode sufragar o nome de 
uma pessoa com a fotografia de outra pessoa, e a 
fotografia de um impugnado. Isso é uma imoralidade, 
mas é o que existe.

São coisas dessa natureza que esse projeto está 
procurando conter. A moralização e o barateamento 
de custos, que é o meio para você definir caminhos 
mais éticos no campo do financiamento das campa-
nhas eleitorais.

Quanto menos despesa, menor a pressão finan-
ceira, mais fácil e mais transparente o processo de 
financiamento. Agora, claro que é uma matéria com-
plexa, há itens que não são consensuais e é evidente 
que se impõe um quórum mais qualificado.

Quero fazer o registro, em nome do meu Parti-
do, do esforço que a Presidência tem feito, V. Exª, no 
sentido de fazer com que a pauta do Senado sinalize 
para a sociedade interesse pelas coisas que interessam 
realmente a um padrão ético de fazer política. Estou 
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inteiramente de acordo com que façamos, na próxima 
semana, uma semana de esforço concentrado.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Eduardo Braga.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM. Sem revisão do orador.) – Na mesma linha, para 
apoiar a decisão de V. Exª, depois de uma semana in-
tensa de trabalhos, especialmente no dia de ontem, 
quarta-feira, em que fomos até tarde, votamos duas 
medidas provisórias – a 615 e a 616 –, votamos a PEC 
18, extremamente importante, que trata da perda au-
tomática de mandato por aqueles que estão condena-
dos, já transitado em julgado, e com penas superiores 
a quatro anos. Tratamos, também, de discutir e votar, 
em primeiro turno, o texto principal da PEC 123, co-
nhecida como a PEC da Música.

E, hoje, acabamos de votar a questão dos acor-
dos internacionais; achando, inclusive, que V. Exª está 
absolutamente correto em suspender, portanto, as ma-
térias para as quais não há acordo, para que possamos 
iniciar a semana dentro do esforço concentrado com 
a pauta do Senado.

Quero, inclusive, dizer que a Liderança do Gover-
no enviará e-mail e telegrama a toda a Base Aliada, 
convocando-a para estar aqui nesse esforço concen-
trado, a partir de segunda-feira, para que possamos 
votar em sessões já deliberativas, conforme solici-
tação de V. Exª ao Colégio dos Líderes, a partir de 
segunda-feira.

Portanto, quero dizer do nosso apoio integral 
e reconhecer a importância de votarmos também a 
reforma eleitoral. A questão da redução do custo de 
campanhas vem ao alcance de um anseio popular, um 
reclame popular, e esta Casa, mais uma vez, atenta 
aos anseios da população brasileira, vem votar uma 
reforma que faça mais transparência, reduza os cus-
tos e estabeleça, portanto, uma equidade na disputa e 
condições de igualdade para a eleição dos represen-
tantes pela democracia direta, Sr. Presidente.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias, com 
a palavra, V. Exª.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
estamos fazendo um esforço para ver se podemos dar 
condição, na próxima semana, à votação do Plano Na-
cional da Educação.

Há um avançado entendimento, e aqui o Sena-
dor Vital do Rêgo tem sido decisivo nisso, no sentido 
de que possamos dar solução a um pleito relaciona-
do às pessoas com deficiência. Na verdade, há um 
compromisso, tanto do MEC como do Relator, de se 
garantirem as condições de atendimento à rede das 
APAEs, porque, muitas vezes, se divulga que se quer 
eliminá-las. Não, pelo contrário. E mais do que isso, 
Sr. Presidente, o próprio Ministro Aloizio Mercadante 
tem colocado que a experiência dessas redes pode, 
inclusive, ajudar na qualificação da rede pública nessa 
área de ensino para pessoas com deficiência.

Qual é o ponto, então? É uma situação em que 
alunos que têm deficiências graves, que têm autismo, 
que têm uma deficiência... Aliás, já foi feito um enten-
dimento com as entidades relacionadas à deficiência 
auditiva e com as entidades dos deficientes visuais. O 
ponto é mais na área da deficiência mental, dos mais 
graves. Por quê? Porque a redação – como foi feita – 
colocava uma situação em que a pessoa era obrigada 
a comparecer sempre, a ter o seu cadastro na rede 
regular. Mas não tendo a condição do atendimento 
especializado na rede regular, ele se dirigia para a 
rede filantrópica, privada, como é o caso das APAEs. 
Pois bem, o ponto principal era que o MEC não estava 
compreendendo assim, porque o aluno teria que ter 
um turno lá e outro na rede regular. Ocorre que alguns 
alunos não se adaptam.

Então, estamos aqui encontrando um texto, dentro 
desse esforço de bons projetos. Nós já estamos atra-
sados na entrega do Plano Nacional da Educação, e 
há aqui esse compromisso do Senador Vital. Estamos 
colaborando para ver se podemos votá-lo na semana 
do esforço concentrado, tanto na CCJ como aqui no 
plenário.

Era esse o comunicado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – 

PB) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB 

– PB) – Sr. Presidente, uma informação importante a 
V. Exª, que está organizando a pauta desse esforço 
concentrado.

A Comissão de Constituição e Justiça se reunirá, 
na próxima quarta-feira, para deliberar sobre diversos 
projetos: o projeto do voto aberto, o projeto do racha, 
que é um projeto de reforma na legislação atual que 
trata do trânsito e, entre outros projetos importantes, 
o Plano Nacional de Educação, que está esperando 
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a deliberação da Comissão de Justiça e da comissão 
de mérito, que é a Comissão de Educação.

Nós já concluímos a fase de instrução do projeto, 
o processo está pronto, está pautado, como bem colo-
cou o Senador Wellington Dias. Há temas delicados e 
importantes, como a questão da Meta 4, que trata da 
assistência educacional especializada a crianças por-
tadoras de deficiência. Estamos tratando com todo o 
cuidado essa matéria, para encontrar uma redação que 
possibilite a evolução desses alunos na escola regular, 
mas também a priorização do atendimento educacional 
especializado, promovido pelas APAEs em todo o Brasil. 
Vamos chegar efetivamente a um termo de ação con-
junta entre a Comissão, esta relatoria e o MEC para, na 
próxima quarta-feira, votarmos definitivamente a matéria.

Quero dizer, Sr. Presidente, que é fundamental 
que iniciemos esse esforço concentrado pela reforma 
eleitoral. Quero aduzir às manifestações dos nossos 
companheiros Senadores e dar um depoimento a V. 
Exª, Presidente. Graças ao projeto do Senador Romero 
Jucá e de iniciativas – o Senador Agripino falou agora 
há pouco –, já foram apresentadas e discutidas prelimi-
narmente na Comissão de Constituição e Justiça mais 
de 50 emendas à proposta do Senador Romero Jucá. 
Isso quer dizer que a Casa inteira está envolvida na 
apreciação desta matéria, que certamente vai encontrar 
no plenário do Senado a sua última deliberação. Por 
isso, não tenhamos nenhum tipo de procrastinação nes-
te feito, até porque precisamos entregar essa matéria 
vencida à Câmara dos Deputados dentro de um lapso 
que possibilite, efetivamente, a sanção presidencial.

Quero dizer, Sr. Presidente, que o projeto foi 
votado na Comissão de Constituição e Justiça com 
intenso debate e já há sobre a mesa diversas outras 
emendas, que foram propostas ou não, de iniciativa da 
comissão de mérito. Por isso, imagino que esse esforço 
concentrado não pode deixar de iniciar pela votação 
da reforma político-eleitoral.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Declaramos encerrada a Or-
dem do Dia.

São as seguintes as demais matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária:

2 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2012 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.051, de 2013 – Art. 336, II)

Continuação da discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei do Senado nº 441, de 2012, do 
Senador Romero Jucá, que altera a redação dos 

arts. 8º, 11, 16, 17-A, 26, 28, 36, 37, 38, 45, 47, 
52, 57-A e 77 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997, estabelece normas para eleições, para 
reduzir o tempo e diminuir o custo das campa-
nhas eleitorais e dá outras providências.
Parecer sob nº 996, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Valdir Raupp, favorável, com a Emenda 
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, na forma 
do texto final consolidado pela Comissão.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 32, DE 2010

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 32, de 2010, ten-
do como primeiro signatário o Senador Val-
ter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da 
Constituição Federal, para explicitar o Tribunal 
Superior do Trabalho como órgão do Poder Ju-
diciário, alterar os requisitos para o provimen-
to 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.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 89, DE 2011

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Walter 
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da 
Constituição Federal, para estabelecer que os 
ocupantes de cargo público que tiverem sua 
escolha aprovada previamente pelo Senado 
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem 
comparecer a essa Casa, anualmente, para 
prestar contas de suas atividades nos respec-
tivos 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 123, DE 2011 
(Calendário Especial – 

Requerimento nº 1.048, de 2013)

Continuação da votação, em primeiro turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 123, de 
2011 (nº 98/2007, na Câmara dos Deputados, 
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tendo como primeiro signatário o Deputado 
Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao 
inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, 
instituindo imunidade tributária sobre os fono-
gramas e videofonogramas musicais produzi-
dos no Brasil contendo obras musicais ou li-
teromusicais de autores brasileiros e/ou obras 
em geral interpretadas por artistas brasileiros 
bem como os suportes materiais ou arquivos 
digitais que os contenham.
Pareceres sob nºs:
– 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;
– 999, de 2013, da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Inácio Arruda, pela rejeição da Emenda nº 2 
de Plenário; e
– 1.000, de 2013, de Plenário, em substituição 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Romero Jucá, favorável 
à Emenda nº 3 – Plen.

6 
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 Sou-
za, que cria Tribunal Regional Federal. (Paraná)
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.

7

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 7, DE 2013

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo 
como primeiro signatário o Senador José Sar-
ney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias para vincular 
a duração dos benefícios fiscais concedidos 
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Ama-
zônia Ocidental ao prazo de vigência 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.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 45, DE 2009 
(Calendário Especial 

– Requerimento nº 875, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 45, de 2009, tendo como primeiro 
signatário o Senador Renato Casagrande, que 
acrescenta o inciso XXIII ao art. 37 da Consti-
tuição Federal, dispondo sobre as atividades 
do sistema de controle interno.
Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Inácio Arruda, favorável, com as Emen-
das nºs 1 e 2 – CCJ, de redação, que apresenta.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as  

Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 46 e 61, de 2012) 
(Calendário Especial 

– Requerimento nº 809, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera 
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias para criar o Tribunal Regional 
Federal da 6º Região, com sede em Belém e 
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Ma-
ranhão e Tocantins.
Pendente de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as 

Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 46 e 61, de 2012) 
(Calendário Especial 

– Requerimento nº 809, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
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tituição 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.
Pendente de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta.

11 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na 
Casa de origem, do Deputado Beto Albuquer-
que), que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 
10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o 
Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário 
que menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador 
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs 
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.

13 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 315, de 2003 – Comple-
mentar, de autoria do Senador Pedro Simon, 
que autoriza o Poder Executivo a criar a 
Mesorregião Metade Sul do Estado do Rio 
Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das 
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antonio Carlos Valadares, favo-
rável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ, 
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso 
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas 
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emen-
da nº 3-CDR.

14 
REQUERIMENTO Nº 733, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
733, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy, 
solicitando que o Projeto de Lei do Senado 
nº 450, de 2012, seja analisado pela Comis-
são Temporária de Modernização da Lei de 

Licitações e Contratos (fixa os parâmetros da 
responsabilidade do tomador de serviços).

15 
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, solicitando o desapensamento do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de 
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463, 
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539, 
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, 
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que te-
nha tramitação autônoma (utilização do FGTS 
para pagamento de serviços educacionais).

16 
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, so-
licitando o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de 
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de 
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303 
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334, 
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e 
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação 
autônoma (utilização do FGTS para pagamento 
de serviços educacionais).

17 
REQUERIMENTO Nº 902, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
902, de 2013, do Senador José Agripino, so-
licitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei do Senado nº 300, de 2005; com o de nº 
565, de 2007 (já apensado aos Projetos de 
Lei do Senado nºs 276, 345 e 641, de 2007), 
por regularem matéria correlata (empréstimos 
consignados).

18 
REQUERIMENTO Nº 908, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
908, de 2013, do Senador Cyro Miranda, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 290, de 2013, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
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ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(cancelamento de CNPJ no caso de utilização 
de mão-de-obra escrava).

19 
REQUERIMENTO Nº 909, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 909, de 2013, do Senador Cyro Miranda, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 290, de 2013, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida a Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (cancelamento de CNPJ no 
caso de utilização de mão-de-obra escrava).

20 
REQUERIMENTO Nº 921, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
921, de 2013, do Senador Paulo Paim, solici-
tando a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 710, de 2011; e 287, de 
2013, por regularem matéria correlata (greve 
no serviço público).

21 
REQUERIMENTO Nº 925, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
925, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solicitan-
do a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de 
Lei do Senado nº 211, de 2009, de sua autoria.

22 
REQUERIMENTO Nº 934, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
934, de 2013, do Senador Delcídio do Ama-
ral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 229, de 2013, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (cobertura de planos de saúde).

23 
REQUERIMENTO Nº 937, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, so-
licitando o desapensamento dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim 
de que tenham tramitação autônoma (destina-
ção dos recursos do Fundo Social).

24 
REQUERIMENTO Nº 952, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 952, de 2013, do Senador Inácio Arruda, 
solicitando que, sobre o Projeto de Resolução 
nº 11, de 2013, além das Comissões constan-
tes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(comparecimento do Presidente do BNDES 
à CAE).

25 
REQUERIMENTO Nº 973, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
973, de 2013, do Senador Romero Jucá, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 220, de 2013, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania 
(regulação de operações de seguros).

26 
REQUERIMENTO Nº 974, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
974, de 2013, do Senador Humberto Costa, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de do Senado nºs 11 e 162, de 2012, com o 
Projeto de Lei da Câmara nº 89, de 2007 (que 
já se encontra apensado ao Projeto de Lei do 
Senado nº 156, de 2007), todos complemen-
tares, por regularem matéria correlata (aplica-
ção da receita pública da União em ações e 
serviços públicos de saúde).

27 
REQUERIMENTO Nº 975, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
975, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro, so-
licitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei da Câmara nº 32, de 2007, com o Projeto 
de Lei do Senado nº 323, de 2012, por regu-
larem matéria correlata (alterações na Lei de 
Licitações).

28 
REQUERIMENTO Nº 976, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
976, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy, 
solicitando que o Projeto de Lei da Câmara 
nº 32, de 2007, seja remetido para exame da 
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Comissão Temporária de Modernização da Lei 
de Licitações e Contratos. 

29 
REQUERIMENTO Nº 1.017, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.017, de 2013, do Senador Paulo Paim, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 473, de 2011, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (regulamentação do exercício da 
acupuntura).

30 
REQUERIMENTO Nº 1.018, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.018, de 2013, da Senadora Lúcia Vânia 
solicitando que, sobre os Projetos de Lei do 
Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que 
tramitam em conjunto, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (abono para benefício de prestação 
continuada).

31 
REQUERIMENTO Nº 1.019, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.019, de 2013, do Senador João Alberto Sou-
za, solicitando que, sobre os Projetos de Lei do 
Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que 
tramitam em conjunto, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribui-
ção, seja ouvida, também, a de Constituição, 
Justiça e Cidadania (abono para benefício de 
prestação continuada).

32 
REQUERIMENTO Nº 1.020, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.020, de 2013, do Senador João Alberto Sou-
za, solicitando que, sobre os Projetos de Lei 
do Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, 
que tramitam em conjunto, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Econômicos (abono para benefício de presta-
ção continuada).

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Voltamos à lista de oradores.

O primeiro orador inscrito é o Senador Vital do 
Rêgo.

Temos outros oradores inscritos.
Senador Wellington Dias, com a palavra V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-

no/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Senador Renan Calhei-
ros, meu querido Líder do Governo, Senador Eduardo 
Braga, e todos que nos acompanham, hoje eu quero 
tratar aqui, reforçando um tema que puxei ontem, so-
bre o financiamento na saúde no Brasil. Eu não posso 
deixar de dizer do quanto estou esperançoso de que, 
nos próximos dias, tenhamos condições de ter a de-
finição da obrigatoriedade de uma aplicação mínima, 
pela União, para o financiamento da saúde, investi-
mento em ações, investimento em serviços.

Ao longo da história, desde que foi criado o Siste-
ma Único de Saúde – e é bom lembrar que nem sempre 
foi assim –, vivenciamos um período em que o Brasil 
ainda trabalhava com os chamados indigentes. Avan-
çou-se para os que tivessem a carteira de trabalho e, 
com isso, uma carteira do INPS, como chamavam an-
teriormente, depois Inamps, mais à frente transformada 
em INSS, o que dava direito a determinadas assistên-
cias na área da saúde. Aqueles que mais precisavam, 
especialmente os que não tinham acesso, porque não 
tinham emprego, os que também não tinham renda, 
esses ficavam completamente de fora e eram tacha-
dos, de forma muito simplificada, de indigentes. Essa 
era a realidade do Brasil. Mas o Brasil teve a coragem 
de implantar um sistema que é considerado um dos 
mais avançados do mundo, o Sistema Único de Saúde. 

Em pronunciamento que fiz esta semana, eu trou-
xe dados de que cerca de 3,7 bilhões de procedimen-
tos foram realizados em um ano de atendimento. Para 
compreendermos o que significa, somos 200 milhões 
de brasileiros, e a cada ano, somando cada consulta, 
cada exame, cada cirurgia, cada procedimento, como 
é chamado normalmente, esse é o volume de atendi-
mentos anuais do Sistema Único de Saúde, onde do 
mais rico ao mais pobre tem condições de atendimento. 

Por ele ser universal e por ter uma política em 
que a prioridade é a promoção da saúde, ou seja, é 
um trabalho voltado para que as pessoas não adoeçam 
ou adoeçam menos, é de uma complexidade muito 
grande para um País continental como o Brasil. Em 
alguns lugares, como na região Norte, ou em regiões 
remotas do nosso País, mesmo no nosso Nordeste, a 
única forma de acesso é por barco, ou via aérea. No 
meu Estado, por exemplo, há comunidades que ficam 
a 200km da sede do Município. Para atender essa 
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população, realmente, é um desafio muito grande, na 
forma como comanda o Sistema Único de Saúde. Por 
isso, ao longo do tempo, há uma luta muito forte por 
mais recursos para a saúde. 

Para encurtar essa parte, queria dizer que reco-
nhecemos a destacada luta do médico, na época Mi-
nistro da Saúde, Dr. Jatene. Ele liderou uma campanha 
nacional que convenceu o Brasil de algo praticamente 
impossível, principalmente o Congresso Nacional: a 
criação de um imposto sobre movimentação financei-
ra. Esses recursos, tributados a partir de determinado 
patamar, viabilizavam, em dinheiro de hoje, algo em 
torno de R$40 bilhões, R$50 bilhões. Infelizmente, 
mais à frente, essa fonte não conseguiu renovação – 
foi exatamente aqui no Senado onde isso aconteceu 
–, e o sistema, que avançava, ficou incompleto.

Aprovamos aqui, no início deste mandato, em 
2011, a Emenda nº 29, que foi uma política avançada 
para o País na área que trata das despesas, aquilo 
que se classifica como despesas próprias da saúde, 
na área da prevenção, ou seja, as condições para 
que as pessoas não venham a adoecer. A presença, 
por exemplo, do agente de saúde, um para cada cem 
famílias espalhadas por todo o Brasil. Aliás, esses 
agentes lutam de forma correta por uma remuneração 
justa, por um sistema de contratação adequado que 
lhes possibilitem orientar a gestante, orientar a família, 
examinar as condições de água potável. O programa 
das equipes Saúde na Família garante também um 
papel importante nessa área da prevenção. 

Agora, desde o Governo do Presidente Lula, 
estamos dando, além de passos para chegar com as 
equipes nessa área, também a condição de podermos 
ter a estruturação das unidades básicas de saúde, os 
equipamentos adequados. Dou o testemunho do meu 
Estado do Piauí do quanto isso tem sido fundamen-
tal. E, ao mesmo tempo, dar conta, para os que ado-
ecem, do sistema hospitalar, do sistema que permite 
as condições de exames, de cirurgias, cada vez mais 
descentralizado.

Para isso, há a necessidade de um exército de 
profissionais. Além do médico, que é o principal, é 
necessária também a presença da enfermeira, da au-
xiliar de enfermagem, do psicólogo, do psiquiatra, do 
próprio agente de saúde, ou seja, de profissionais das 
mais diferentes áreas.

Isso tem um custo, que hoje é bancado com 12% 
da receita corrente líquida dos Estados, 15% da receita 
corrente líquida dos Municípios. Não havia a definição 
para a saúde, embora tenhamos tido um crescimento 
considerável. Este ano, dever chegar à casa de R$83 
bilhões apenas a parte da União, mais ainda a parte 
dos Municípios, relacionada com os Estados.

Mas ficou uma cobrança, porque isso precisa ser 
feito, independente de quem seja o governante. Desta-
co aqui o trabalho dos movimentos sociais e do próprio 
Congresso Nacional. Eu tenho atuado na Comissão 
de Assuntos Sociais e em comissões especiais, como 
a comissão temporária, que tem como Presidente o 
Senador Vital do Rêgo, e, como Relator, o Senador 
Humberto Costa, que é da nossa Bancada do Partido 
dos Trabalhadores em Pernambuco, juntamente com 
o Eduardo Amorim, Waldemir Moka, que são Sena-
dores que atuam sempre de forma muito presente 
nesse trabalho, e outros Parlamentares, na busca de 
uma alternativa. Buscamos um sistema de prevenção 
cada vez melhor, com métodos de avaliação, com mu-
danças nessa área da gestão, mas também voltado 
para a área do financiamento. O que temos defendido 
aqui é que encontremos uma alternativa que permita 
à União voltar a ter uma definição de quanto aplicar 
como patamar mínimo a cada ano. 

A proposta recebida aqui dos movimentos sociais 
aponta uma referência: de 10% da receita corrente bru-
ta, o que é, do ponto de vista legal, de difícil definição, 
porque a receita dos Municípios, dos Estados, mas, 
principalmente, da União, tem uma parcela que, embora 
seja a União que arrecada, não é dela; é uma receita 
que pertence diretamente aos Estados, como a que vai 
para formar o Fundo de Participação, ou para formar o 
Fundeb, ou o próprio SUS. Ou seja, receitas que são 
repassadas praticamente no automático. A União é 
arrecadadora, porém a receita pertence a outro ente. 
Por isso, a dificuldade de lidarmos com esse termo.

Quando examinamos o valor equivalente da recei-
ta corrente bruta com o da receita corrente líquida, nós 
encontramos, nesse mesmo patamar, algo em torno de 
17,5%, 18,5% de receita corrente líquida, que equivale 
aos 10% da receita corrente bruta. Então, esse é um 
patamar já definido e de referência para trabalharmos 
com a receita corrente líquida.

Qual é a novidade?
No último encontro das Lideranças do Senado e 

da Câmara com a Presidenta, principalmente do Se-
nado, levantamos esse tema na discussão que tratava 
do financiamento e também das emendas impositivas, 
um projeto que já foi aprovado na Câmara e que se 
encontra agora, aqui, no Senado Federal.

Pois bem, a Presidenta Dilma admitiu a possibi-
lidade de um entendimento para que a União possa 
respeitar um patamar mínimo de 15% da receita cor-
rente líquida de investimentos. E isso, na prática, sendo 
feito em 2014/2015, podendo, neste período do Plano 
Plurianual, em prática neste instante, garantir o cum-
primento dessa importante vitória. Significa as condi-
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ções para ampliarmos os investimentos necessários 
nessa área da saúde. 

Repito, há necessidade de se ter, com o uso da 
tecnologia avançada, um controle maior, ou seja, as 
condições de se fazer um sistema nacional que neces-
sita de uma qualificação de praticamente todo o quadro 
de pessoal – a implantação, por exemplo, do cartão 
SUS. Poder ter cada cidadão, com apenas um cartão, 
as condições da memória de toda a sua situação de 
saúde e, ao mesmo tempo, ali poder ter o controle dos 
gastos do País em relação a sua pessoa. 

Assim como alguém pode chegar a uma deter-
minada cidade do Brasil – eu moro em Teresina, ve-
nho a Brasília – se eu faço uma compra com o cartão 
de crédito, a despesa ali praticada é lançada no meu 
cartão para o Estado do Piauí, para a cidade de Tere-
sina. Então, é algo semelhante o que se propõe: que 
se garanta as condições de um cartão SUS em que, 
em qualquer atendimento que você tiver no País, pos-
sa ser lançada ali a despesa para o seu Estado, para 
o seu Município. Isso é uma mudança, em minha opi-
nião, radical tanto no controle para evitar a corrupção, 
quanto no controle para que o País tenha uma memória 
melhor para balizar o seu planejamento. Junto a isso, 
evitamos conflitos graves que temos nessa área. 

Vejam o exemplo dos conflitos de regiões que 
desenvolvem um bom polo de saúde, que, por se-
rem de grande resolutividade, porque suas unidades 
de saúde funcionam – maternidade, pronto-socorro, 
hospital, sistema preventivo –, terminam carreando 
para ali pessoas de lugares que não funcionam. Isso 
é muito forte, por exemplo, na minha cidade, Teresina, 
que é um grande polo de saúde do Brasil. Ele recebe 
recursos equivalentes ao atendimento de uma popu-
lação de 832 mil pessoas. No entanto, é obrigado a 
receber o dobro, o triplo, e isso significa desmantelar 
o sistema local. 

O próprio Distrito Federal também atende pesso-
as de outras regiões do Brasil. Isso acontecendo com 
o cartão, também o faturamento aumenta, porque ele 
passa a receber por procedimento que ali é gerado. 

Cito outro exemplo, que é muito cobrado: a neces-
sidade de atualização da tabela SUS. Há procedimen-
tos hoje, claramente, cujo valor pago não é compatível 
com aquilo que os profissionais, que os empreende-
dores, enfim, praticam. 

Vejam o exemplo da própria consulta. É um valor 
relativamente baixo; assim como o conjunto de exames 
e as cirurgias. Enfim, a atualização é uma necessidade. 
Mas, para isso, significa necessidade de mais recursos. 

Garantir melhorias de saneamento, do sistema 
de água, de habitabilidade adequada, de alimentação. 
Garantir, portanto, aquilo que evita a doença. Muitas 

vezes, em muitos lugares, o problema é que uma fa-
mília constantemente adoece, vai ao médico, usa a 
medicação e volta para o seu habitat natural: ali bebe 
uma água de péssima qualidade, ali não tem banheiro, 
ali, enfim, não tem as condições de saúde adequadas; 
adoece novamente, volta novamente para a rede. Isso 
tanto é ruim para o ser humano, que vive uma situação 
como essa, como também é ruim para o povo brasilei-
ro, que paga sistematicamente despesas de algumas 
situações que são de fácil solução.

Na nossa avaliação, para o sistema atender a 
tantas demandas, há prioridades, que vou citar apenas 
algumas. E encerro exatamente registrando o êxito – 
inclusive quero dizer o quanto fico feliz em ver a com-
preensão do povo brasileiro nesse sentido – de uma 
decisão tomada pela Presidenta Dilma, que sempre 
diz: Se não tem dinheiro para tudo, qual a prioridade? 
Qual a prioridade? E nesse instante foram eleitas al-
gumas prioridades: além de se trabalhar melhorias na 
gestão, qualificação, descentralização para formação 
de profissionais, incluindo o médico, mais residência 
para as especializações, junto com isso, equipar me-
lhor as estruturas, as unidades.

Tive o prazer de visitar algumas dessas unidades 
nas últimas viagens que fiz no Estado do Piauí. Re-
centemente, na região de Uruçuí, Ribeiro Gonçalves, 
Baixa Grande do Ribeira, Antonio Almeida, Landre 
Sales, Porto Alegre, ali em Marcos Parente, mas tam-
bém em outras regiões. Amanhã estarei na região de 
São Miguel da Baixa Grande, Santa Cruz dos Milagres 
e São Miguel do Fidalgo. E ali é possível, em regiões 
como essa, já encontrar cidades em que chegaram as 
unidades novas, bem estruturadas, bem equipadas. Por 
isso que há necessidade dos profissionais.

E essa decisão de viabilizar prioritariamente com 
profissionais do Brasil, médicos brasileiros, e outros 
profissionais e também trabalhar com profissionais 
brasileiros que estudaram em outros lugares. É claro, 
também as condições de atendimento para profissio-
nais de outros países. São pessoas que se deslocam 
de outros países pela necessidade do Brasil.

Os profissionais que vão atuar passam a ter re-
muneração. Aqui estamos trabalhando para que se 
hajam condições de contratualização adequada, que 
se tenha plano de carreira, com promoção, ascensão, 
a garantia de que, na aposentadoria, haja uma forma 
segura, e nisso os médicos têm toda razão. Garantir, 
enfim, não só as condições de trabalho, mas dignidade 
para estes profissionais que podem, inclusive, acumu-
lar outras atividades.

Então, há necessidade de nós aprovarmos, co-
rajosamente, essas medidas. Aqui, o Senado Federal 
e a Câmara tiveram a capacidade de aprovar, desti-
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nando recursos de royalties, de participação especial 
do pré-sal, enfim, para a saúde 25% e 75% para a 
educação. Junto com isso, destinar metade daquilo 
que encaminhamos de emendas dos parlamentares 
também para a saúde. E, por último, complementar, 
no valor necessário, com recursos da União.

Nesse caso, apenas para fazer uma conta, isso 
vai representar, em 2015, um acréscimo da ordem de 
R$25 bilhões de investimentos em saúde.

Acho que é um passo importantíssimo, decisivo, 
e eu quero aqui, com todos aqueles e aquelas daqui 
do Parlamento do Brasil que partilharam desta luta – 
e aqui destaco o trabalho do Senado, Sr. Presidente 
–, de poder ter uma coisa simples: a definição de um 
valor mínimio a ser investido em saúde. Assim como 
os Estados são obrigados a aplicar o mínimo de 12%, 
assim como os Municípios são obrigados a aplicar o 
mínimo de 15%, a União aplicar o mínimo de 15% das 
suas receitas correntes líquidas nessa fase. E, na me-
dida em que pudermos – a meta é alcançar um volume 
maior – irmos definindo receitas e fazendo isso. E fazer 
isso, eu diria – por isso comemoro –, sem criação de 
novos impostos, sem criação de novos tributos.

Por isso é algo que comemoro, porque é uma op-
ção política do Governo da Presidenta Dilma de, nesse 
gesto também do Congresso Nacional, dar solução a 
um velho problema do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Que Deus aben-
çoe a todos. 

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Taques, pela 
ordem, concedo a palavra a V. Exª.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, na data de ontem, foi aprovada a prorro-
gação do prazo de emendas para o projeto do Códi-
go Penal.

Eu sou favorável à prorrogação, mas existe um 
princípio chamado lealdade legislativa. Eu sou relator 
do projeto e fiquei sabendo hoje, ninguém me avisou. 
Alguém ligou para mim e perguntou: – Prorrogou o 
prazo? 

Eu gostaria que o prazo fosse prorrogado sim. 
Concordo com o mérito, mas, como Relator, eu me 
sinto... E a Comissão...

Ontem eu conversei com o Senador Eunício...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Eu queria só informar ao Sena-
dor Pedro Taques que foi apresentado um requerimen-
to ontem – eu até não estava aqui – assinado pelos 

Senadores José Pimentel, Wellington Dias, Eduardo 
Braga, Eunício Oliveira e Gim Argello.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Seria interessante que o Relator fosse 
sondado. Eu concordo com a prorrogação do prazo.

Imagine: eu estou fazendo esse trabalho, já ana-
lisei mais de 600 emendas e gostaria, sim – quero 
ressaltar –, que esse prazo fosse prorrogado para que 
outros Senadores pudessem contribuir, assim como a 
sociedade civil. Porém, o Relator não pode ser o último 
a saber da prorrogação. Aí nos faz lembrar aquela mú-
sica do Falcão a que fiz referência ontem aqui. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria cumprimentar V. Exª, 
que está fazendo também, com relação à relatoria do 
Código Penal, um trabalho que já foi ressaltado aqui 
por todos. Não tenho dúvida nenhuma de que o deba-
te neste plenário e a votação constituirão um grande 
momento do Senado Federal.

Antes de chamar o próximo orador, eu queria lem-
brar que, na próxima semana, vamos ter um esforço 
concentrado, de 16 a 20. Matérias importantes partici-
parão desse esforço, como, por exemplo, o “racha” no 
trânsito, a regulamentação da profissão de garçom, a 
reforma eleitoral pontual, que será discutida na segun-
da-feira. É evidente que não é uma reforma política; 
é uma reforma eleitoral objetivando reduzir custos. O 
Congresso continuará devendo à sociedade brasileira 
a reforma política mais ampla, mais profunda.

Eu mesmo já tive oportunidade de defender, pu-
blicamente inclusive, que eu só acredito numa reforma 
política profunda a partir de uma consulta à sociedade 
brasileira através de plebiscito ou através de referendo. 

Nós vamos votar na próxima semana também 
o direito de resposta, que é uma regulamentação ne-
cessária da Constituição, regulamentação necessária 
e tardia da Constituição – mais do que um direito, dar 
resposta é um dever de todo homem público. Portanto, 
esse artigo da Constituição precisa ser regulamentado. 

Nós vamos votar também o projeto de resolução 
que estabelece normas para a fiscalização de políticas 
públicas pelas comissões permanentes do Congresso 
Nacional. A ideia é que cada comissão possa eleger 
uma política anualmente para fiscalizar. Os parlamentos 
do mundo todo se notabilizam, sobretudo pela capa-
cidade de fiscalizar políticas públicas, e isso precisa 
acontecer aqui no Brasil. 

Nós vamos apreciar o voto aberto – a matéria 
será apreciada pela Comissão de Constituição e Jus-
tiça na próxima quarta-feira. Nós não o apreciamos 
esta semana porque houve um pedido de vista coleti-
va. Como Presidente, me cabe, mais uma vez, alertar 
para a fragilização e a atrofia do Legislativo. Em caso 
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de vetos de autoridades, o voto secreto ainda é enten-
dido por muitos como uma salvaguarda que protege 
a minoria, preserva a independência do mandato e, 
claro, fortalece o Poder Legislativo. Eu acho que nós 
devemos aprovar o que já foi decidido aqui pelo Se-
nado Federal – voto aberto para perda de mandato – 
e amadurecer um pouco mais a abertura dos outros 
votos, amadurecer um pouco mais a discussão sobre 
a abertura das demais modalidades de voto. 

Nós votamos esta semana projetos de grande 
relevância para diversos setores, entre eles, produto-
res de cana, plantadores de cana, indústria do etanol, 
taxistas. Votamos o novo prazo do Refis, que é o refi-
nanciamento das dívidas fiscais, e votamos também, 
em primeiro turno, a chamada PEC da Música. Havia, 
como todos viram ontem, uma dissonância, um ruído, 
entre os produtores culturais e a Zona Franca de Ma-
naus, mas nós vamos continuar conversando, de modo 
a preservar os empregos no Estado do Amazonas.

Vamos ter também, na próxima semana, Senador 
Vital do Rêgo, a segunda sessão do Congresso Nacio-
nal para apreciar vetos sob os novos critérios de que, 
em 30 dias, eles trancarão a pauta. Na próxima sessão, 
no dia 17, nós vamos apreciar 95 dispositivos vetados 
em sete projetos. As cédulas, como eu já avisei ontem 
no final da sessão, já estão disponibilizadas desde on-
tem, para que todos possam ter acesso. 

Faremos também, na quinta-feira, a segunda 
sessão temática do Senado Federal, com as presen-
ças honrosas do Ministro Alexandre Padilha, da Saú-
de, da Ministra Miriam Belchior, do Planejamento, e 
da Presidente do Conselho Nacional de Saúde, Drª 
Maria do Socorro. 

Eram essas as informações que eu gostaria de 
dar...

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB 
– PB) – Sr. Presidente, pela ordem, para uma infor-
mação a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra, pela ordem, 
ao Senador Vital do Rêgo.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – 
PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, uma informação importante dentro do esforço 
que a Mesa está fazendo para criar um calendário: 
nós estaremos tornando obrigatória a execução orça-
mentária, o que a pauta da próxima semana já inclui; 
a Política Nacional Antidrogas, cujo Relator, o Senador 
Valadares, está concluindo o seu relatório, deve entrar 
em pauta na próxima quarta-feira, dia 24; o voto aber-
to estará na pauta da próxima sessão; há a questão 
dos garçons, em que há um entendimento com o Se-
nador Gim Argello para concluir o seu projeto; o Pla-

no Nacional de Educação já está pronto para a pauta 
na próxima semana; a questão do “racha” também já 
está com o relatório concluído; e os projetos relativos 
à violência contra a mulher, entregues às Senadoras 
Ana Rita e Lídice da Mata, também estão prontos para 
ir à pauta, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL. Fora do microfone.) – Nós agra-
decemos muito.

Durante o discurso do Sr. Vital do Rêgo, o Sr. 
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Casildo 
Maldaner, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco 
Maioria/PMDB – SC) – A Mesa recebe as comunica-
ções de V. Exª, Senador Vital do Rêgo, Presidente da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Na sequência dos oradores inscritos, concedo a 
palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg, como Líder. 

Com a palavra V. Exª, pelo tempo regulamentar. 
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 

Governo/PSB – DF. Como Líder. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, eu não 
poderia deixar, Senador Casildo Maldaner, de subir a 
esta tribuna hoje para lembrar o aniversário do nosso 
querido e saudoso Juscelino Kubitscheck, que faria 
hoje, no dia 12 de setembro, se vivo fosse, 111 anos.

Juscelino Kubitscheck foi o político mais comple-
to da história brasileira, um grande estadista que sou-
be fazer a política exercendo, mesmo nos momentos 
mais difíceis, o diálogo como prática quotidiana, sendo 
extremamente generoso, extremamente compreensí-
vel, mas, mais do que isso, um Presidente que soube 
pensar grande, que soube pensar longe e que soube 
deixar a sua marca para sempre na história brasileira.

Brasília, considerada poucos anos depois Pa-
trimônio Cultural da Humanidade, é, sem dúvida ne-
nhuma, a obra mais importante, a obra mais vistosa, a 
obra mais reconhecida desse grande brasileiro, desse 
grande empreendedor que foi Juscelino Kubitscheck.

Vocês imaginem o que significou construir uma 
cidade como Brasília, construir uma capital como Bra-
sília, em pouco mais de três anos, com as condições 
que tínhamos naquela época, com pouquíssimas es-
tradas, onde os carros trafegavam com muita dificul-
dade, sem um sistema de telecomunicações moderno 
como temos hoje.

Mas Juscelino foi capaz de, compreendendo o 
espírito do povo brasileiro, incorporando o espírito em-
preendedor do povo brasileiro – e, naquele momento, 
catalisava toda a energia para a construção de um novo 
País, de um País que almejava se colocar entre os 
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mais importantes do mundo – unir o Brasil e de reunir 
brasileiros de todos os rincões nessa grande epopeia 
que significou a construção de Brasília.

Neste momento, queremos reverenciar a sua me-
mória, queremos reverenciar a sua trajetória, queremos 
reverenciar a sua personalidade de homem público que 
até hoje serve de exemplo para todos nós. 

Juscelino soube, Senador Pedro Taques, com-
preender a importância de termos um sistema viário, 
neste País, que permitisse que, a partir de Brasília, 
nós voltássemos os nossos olhos para o interior. Ima-
gine o que significou para Estados como Goiás, como 
Mato Grosso, como Mato Grosso do Sul, como o Pará, 
como o Amazonas, imagine o que significou para toda 
a Região Norte, para Rondônia, a colaboração de Jus-
celino Kubitschek. 

Ele sabia que Brasília teria o papel fundamental 
de ser vanguarda de um novo modelo de desenvol-
vimento, de ser vanguarda de um novo momento de 
interiorização do País. Até aquele momento, o desen-
volvimento brasileiro se concentrava basicamente no 
litoral. Foi a partir de ações empreendidas por esse 
grande estadista que o Brasil foi ocupado por inteiro. 

Juscelino Kubitschek, como grande liderança 
política deste País, tinha a característica dos grandes 
líderes de reunir em torno de si grandes talentos, os 
melhores talentos. Foi assim que ele reuniu perso-
nalidades como Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Israel 
Pinheiro, Bernardo Sayão, Athos Bulcão, Burle Marx, 
Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, grandes brasileiros que 
sonhavam construir um Brasil diferente, um Brasil mo-
derno, um Brasil igualitário, um Brasil generoso. Essa 
capacidade só os lideres têm de reunir talentos tão 
diversos, em áreas tão diversas, que permitissem a 
construção de um novo País. Essa construção permi-
tiu, inclusive, um grande momento para a auto-estima 
da população brasileira.

Ouço, com muita alegria, o Senador Valdir Raupp, 
do Estado de Rondônia.

O Sr. Valdir Raupp (Bloco Maioria/PMDB – RO) 
– É apenas para parabenizá-lo, nobre Senador Rodrigo 
Rollemberg, pela lembrança do aniversário de Juscelino 
Kubitschek, esse grande brasileiro. É claro que, naquela 
época, não existia uma legislação tão rígida, tão dura 
como existe hoje para se construir uma estrada, uma 
ponte ou até mesmo uma cidade como Brasília. Até 
existe uma brincadeira que diz assim: se naquela épo-
ca existissem as leis que existem hoje, Juscelino não 
construiria Brasília, mas, mesmo assim, ele foi, sem 
dúvida, um homem muito arrojado, muito determinado 
e jamais, mesmo nos tempos atuais, se não tivesse a 
garra que ele teve, não faria o que ele fez. Quando eu 
falei ali da mesa, quando estava conversando com o 

Presidente Casildo, de Rondônia é porque eu conhe-
ço a história. Na época do Governo Juscelino, ele se 
reuniu com a sua equipe de ministros e engenheiros 
e perguntou quanto tempo demoraria para construir 
a BR-364, de Cuiabá a Porto Velho, que dá mais de 
1.500km. Olha, mais de 1.500km de abertura de estra-
da. Só tinha a linha de telégrafo ainda construída pelo 
Marechal Cândido Rondon. Aí ele perguntou se daria 
para fazer em um ano – já estava próximo do final do 
governo dele. Aí o engenheiro responsável disse as-
sim: “Olha, Presidente, dá, mas isso aí é para cabra 
macho.” Ele disse assim: “Então, nós vamos fazer.” E 
mandou fazer o projeto, contratou 12 empresas de 
grande porte e colocou-as para abrir, é lógico que não 
foi asfalto, construindo as pontes, fazendo drenagens, 
muitas áreas com terrenos alagados. O fato é que ele 
conseguiu inaugurar o encascalhamento, a implanta-
ção – vamos dizer assim – da BR-364, de Cuiabá a 
Porto Velho, Presidente Casildo, em apenas um ano. 
E agora, Senador Rodrigo, nós estamos lutando há 
nove anos para conseguir uma licença ambiental para 
restaurar – não é implantar, não; ela já foi implantada 
e asfaltada – a BR-319, de Porto Velho a Manaus, que 
são 800km. Eu já passei de carro por lá quando tinha 
asfalto. Em 1981, eu fui de Fiat Uno de Rondônia a 
Manaus com um amigo, dormimos lá e voltamos no 
outro dia. Há muitos anos não passa mais nada, car-
ro nenhum, nem trator passa naquela rodovia. O que 
nós queremos, todas as autoridades do Amazonas, de 
Rondônia e de grande parte do Brasil, é uma licença 
para que o Dnit possa contratar a restauração de um 
trecho de 400km no meio. Existem 200km asfaltados 
e conservados até Humaitá, um pouco à frente, mais 
200km e a ponte já pronta do rio Negro de lá para cá. 
Então existe o chamado trecho do meio, de 400km, 
Presidente Casildo. O fato é que nós não estamos con-
seguindo, de maneira nenhuma, a licença ambiental 
para reimplantar ou restaurar essa estrada que já foi 
construída, foi asfaltada no passado. Então, imaginem 
a dificuldade que nós temos neste momento, hoje, com 
todas as tecnologias, inclusive para construir estrada 
parque. Eles querem que seja feita uma estrada par-
que com passarela aérea para os animais, com túneis 
para os animais que passam por baixo. Então seria 
uma estrada parque, mas, mesmo assim, a dificulda-
de é muito grande. Então eu tenho que reconhecer 
que nós temos que reverenciar sempre a coragem e 
a determinação de um homem, de um brasileiro como 
Juscelino Kubitschek. Parabéns a V. Exª.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Valdir 
Raupp.

(Soa a campainha.)
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner . Bloco 
Maioria/PMDB – SC) – Se me permitir, Senador Ro-
drigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner . Bloco 
Maioria/PMDB – SC) – Eu sei que o Senador Valdir 
Raupp está pedindo “volta, Juscelino”, no bom sentido. 

Vou fazer o registro dos alunos do curso de Direito 
da faculdade Unifafibe, de Bebedouro, São Paulo, que 
estão nas galerias do Senado. A Mesa cumprimenta 
vocês que estão aqui visitando o Senado Federal. São 
universitários de Direito de Bebedouro, São Paulo.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Obrigado. Alegria poder recebê-
-los aqui.

Estou vendo que o Senador Cristovam Buarque 
também gostaria de fazer um aparte. Agradeço o apar-
te do Senador Valdir Raupp.

Mas apenas para nos lembrar da generosidade 
do Presidente Juscelino Kubitschek, que não conseguia 
guardar mágoas. Era uma pessoa que se relacionava 
com seus adversários. Quando sofreu a Revolta de 
Aragarças e de Jacareacanga, teve a grandeza, a ca-
pacidade de, imediatamente, anistiar para poder pacifi-
car o País. E tinha a democracia como um bem maior.

Foi um estadista também de grande visão. Na 
área educacional, com o projeto original de Brasília, 
trazido por Anísio Teixeira, com pessoas como Darcy 
Ribeiro, no início da implantação da Universidade de 
Brasília, também demonstra a visão de estadista, a 
visão de futuro, a visão grande que tinha o nosso que-
rido Presidente Juscelino Kubitschek.

Ouço com muita satisfação o Senador Cristovam 
Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Sr. Senador Rodrigo Rollemberg, eu acho 
muito oportuno que o senhor tenha trazido a lembran-
ça do Juscelino neste dia que seria de seu aniversário. 
E lembrar a generosidade dele, também a visão dele, 
o estadismo dele, Senador Maldaner. Mas eu gosta-
ria de aproveitar isso, prestar uma homenagem a ele, 
imaginando o que ele diria se estivesse hoje, no Brasil, 
como um dos líderes deste País. Qual seria a cabeça 
de Juscelino? Sei que é muita pretensão tentar falar e 
ouvir isso. Mas eu acho que a primeira coisa que ele 
iria sentir seria uma frustração. Frustração porque, tudo 
que ele fez avançou muito. Ele ficaria entusiasmado 
com a industrialização que houve. E chega ao século 
21 com o processo de desindustrialização. E, sobre-
tudo, o que é mais grave: com a perda de sintonia da 
industrialização com os novos tempos da ciência e 
da tecnologia. Eu creio que Juscelino iria sentir que o 

Brasil avançou mais do que ele imaginava para os pa-
drões de seu tempo, e não conseguiu dar o salto para 
os padrões do novo tempo. Nós continuamos, graças 
a ele, como um dos maiores produtores de automó-
veis do mundo, mas não conseguimos ser produtores 
de bens de alta tecnologia. Eu creio que essa seria a 
primeira preocupação dele. 

E aí, com a visão que ele tinha, ele deveria pen-
sar: “Como é que eu vou dar o salto? Como eu vou 
transformar a industrialização tradicional em uma in-
dustrialização contemporânea das altas tecnologias?” 
Creio que ele faria a análise de uma certa frustração 
pelo que o seu governo não fez, e nenhum outro fez, 
que foi dar um salto na educação do povo brasileiro. 

Dizem que Juscelino se candidatava a Presi-
dente em 1966 com a bandeira da agricultura e da 
educação. Não sei se é fato ou não, mas certamente 
ele iria perceber como nós ficamos para trás, porque 
não fizemos, no tempo dele, o esforço pela educação. 

O senhor nasceu no Nordeste, embora tenha 
vindo para cá com poucos meses, eu diria. Eu nasci 
no Nordeste. Eu creio que Juscelino ia ver que o Nor-
deste avançou, mas sem transformar-se. E que a Su-
dene teria prestado um serviço muito melhor ao Brasil 
se tivesse propiciado uma revolução na educação de 
todo o povo brasileiro. 

Hoje, quase 60 anos depois, imaginem se nós já 
estivéssemos com os filhos e os netos de uma geração 
educada. A gente não precisaria se preocupar com a 
desigualdade regional, a não ser que o Nordeste es-
tivesse melhor do que o Sul, se a gente tivesse feito 
essa revolução.

Olhando para Brasília, o que Juscelino pensaria 
da cidade que ele fez, quando todos duvidavam, aqui 
e no resto do mundo, que seria possível? Ele diria que, 
em primeiro lugar, é uma grande alegria de ver que 
esta cidade se transformou numa metrópole, uma das 
maiores do Brasil, mas ele ficaria com a frustração, 
primeiro, de, não sei por que sina, nós termos tido, 
um depois de outro, governos corruptos. Um depois 
de outro, governos que usaram o patrimônio que Jus-
celino deixou. 

A terra aqui é de propriedade pública, uma em-
presa que ele deixou para administrar. Juscelino deu 
para Brasília o nosso pré-sal, que é a terra vendida pela 
Terracap. Ele perceberia que essa terra hoje está sendo 
vendida para desperdício, para desperdício completo, 
sem deixar resultados profundos na estrutura social e 
econômica no Distrito Federal. Ele veria que Brasília 
virou uma metrópole, mas, ao redor de Brasília, nós 
temos pobreza tão gritante, ou mais, do que qualquer 
parte pobre do Brasil, fazendo com que a Brasília que 
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ele criou dê a impressão de se tornar inviável no mé-
dio e no longo prazo.

Eu creio que Juscelino, se estivesse aqui hoje, 
iria ver que nós demos saltos que, talvez, ele nem 
imaginasse com toda sua visão, mas que, ao mesmo 
tempo, não conseguimos chegar aonde ele esperava 
que chegássemos. E, finalmente, como político que ele 
era, com política no sangue, embora profissional como 
médico, ele teria uma certa vergonha da maneira como 
fazemos política hoje sem olhar a longo prazo. Talvez 
essa seja a maior diferença de Juscelino para nós, os 
líderes do Brasil de hoje: Juscelino olhava para frente. 
Seu slogan foi “50 anos em 5.”, a gente não consegue 
olhar cinco meses à frente. Todas nossas decisões 
aqui são feitas dando jeitinhos para continuar a chegar, 
digamos, ao fim do mês. Tudo! Na economia, com as 
exonerações; na política, com minirreformas políticas 
quando precisamos de uma reforma profunda; mas, 
sobretudo, com corrupção tão entranhada, como a 
que está hoje, em todo o tecido político da sociedade 
brasileira. Eu penso que, desculpe-me ser pretensioso 
ao imaginar o que teríamos com Juscelino, mas é uma 
reflexão que valeria a pena: o que seria ser Juscelino 
hoje? O que diria Juscelino se estivesse hoje conosco? 
Todos seus orgulhos e todas suas frustrações com o 
que nós conseguimos fazer, dando continuidade ao 
que ele iniciou, e tudo o que a gente não conseguiu 
fazer, criando essa imensa, terrível dívida que nós os 
políticos temos com o povo brasileiro por tudo o que 
deixamos de fazer nestes 60 anos. Era isso, Sr. Senador.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Cristo-
vam Buarque. V. Exª, como sempre, brilhante. Eu diria 
que o simples exercício de imaginar o que pensaria, 
o que proporia Juscelino Kubitschek neste momento 
da cena política brasileira, já seria uma grande pres-
tação de serviço a este País, já seria um grande exer-
cício, benéfico até para nosso exercício parlamentar. 
Nós devemos contextualizar a obra de Juscelino Ku-
bitschek no tempo em que ela foi construída e com os 
desdobramentos posteriores contrários a sua vontade, 
como o próprio Golpe de 1964, que interrompeu um 
processo de mudanças e de radicalização da demo-
cracia iniciado por Juscelino Kubitschek.

Ele dizia que a democracia só seria restabele-
cida no País depois que ele morresse, porque havia 
um rancor, havia um ódio, havia um medo, havia uma 
preocupação com a volta de Juscelino Kubitschek. 
Certamente, dentro de um regime democrático, com 
eleições livres, o País reelegeria Juscelino Kubitschek...

(Soa a campainha.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – para ele continuar a obra inicia-
da em 1955 e que teve seu apogeu com a inaugura-
ção de Brasília.

E certamente, Senador Cristovam, como um 
grande empreendedor, um grande visionário que era, 
teria na educação a sua grande bandeira, a sua gran-
de motivação, para o seu segundo governo. Como, 
aliás, já deixou demonstrado em Brasília ao trazer 
Anísio Teixeira para cá e ao pensar uma concepção 
de educação que hoje continua extremamente atual e 
que nós não implementamos ainda no Brasil, que é a 
educação integral.

Eu tive a felicidade de estudar nas Escolas Par-
que do Distrito Federal, naquela concepção original 
de Anísio Teixeira, em que as pessoas estudavam nas 
Escolas Classe, onde tinham as atividades do ensino 
formal em um período e as outras demais atividades 
de cultura, de lazer, de outras práticas, no outro turno, 
nas Escolas Parque.

Fico imaginando o que seria o Nordeste brasileiro 
se déssemos continuidade às políticas de desenvolvi-
mento regional pensadas, formuladas por Juscelino, 
com o apoio de Celso Furtado, a partir da criação da 
Sudene, que foi desvirtuada, a partir do Golpe de 1964.

Mas eu diria que o grande legado que Juscelino 
Kubitschek...

(Soa a campainha.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – ... deixa para nós, como uma 
reflexão, neste momento da vida pública, é o seu espí-
rito público, é a vocação de fazer da política um grande 
instrumento de melhoria da vida das pessoas.

Talvez Juscelino represente melhor do que qual-
quer político brasileiro uma frase de que gosto muito, 
do educador Rubem Alves, quando ele diz que a po-
lítica, como profissão, é a mais vil, a pior de todas as 
profissões, mas a política, como vocação, é a mais 
nobre de todas as vocações. Porque o político profis-
sional é aquele que se realiza com a sua realização 
pessoal, com a sua realização particular. Mas o polí-
tico vocacionado, Senador Casildo, é aquele que se 
realiza com a realização dos outros, com a realização 
da sua comunidade, com a realização da sua cidade, 
do seu País.

Juscelino Kubitschek era um político vocaciona-
do, fazia política com alegria, imprimia em tudo que 
fazia uma profunda paixão, um profundo amor. Não 
conseguia guardar raiva...

(Soa a campainha.)
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – ... não conseguia guardar rancor, 
e fazia tudo com imenso espírito público.

Neste momento difícil da conjuntura política brasi-
leira, em que há um desgaste muito grande da política, 
dos políticos, dos partidos políticos, das instituições 
públicas deste País, nós precisamos buscar inspiração 
no exemplo de Juscelino Kubitschek, que certamente 
tem uma grande contribuição a dar no sentido de me-
lhorar a conjuntura, a cena política, a nossa atuação 
política no cenário nacional. 

Era este registro, com muito carinho, que queria 
fazer neste momento, como uma pessoa apaixonada por 
Brasília, que reconhece a imensa importância da contri-
buição de Brasília para a arquitetura, para o urbanismo, 
para o desenvolvimento econômico deste País, mas que 
tem em Juscelino Kubitschek uma grande liderança, 
uma grande inspiração do processo político brasileiro. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco 

Maioria/PMDB – SC) – Senador Rodrigo Rollemberg, 
nada melhor do que V. Exª para liderar essa homenagem, 
no dia de hoje – acompanhado pelo Senador Cristovam 
Buarque, que também é de Brasília, cumprimentado 
aqui também por outros colegas –, a esse desbrava-
dor brasileiro, pois hoje se celebra o 111º aniversário 
do seu nascimento, se vivo fosse, teria hoje 111 anos. 

E o Brasil comemora a data de hoje, sem dúvida 
alguma, desse grande desbravador. Inclusive desde 
Rondônia, o Senador Valdir Raupp, há pouco, ainda 
disse que em pouco tempo realizou toda aquela de 
Cuiabá a Porto Velho e hoje para reconstruir um pe-
daço a gente leva 6, 7, 8, 9 anos. 

Com a palavra o ilustre Senador Valdir Raupp, 
de Rondônia, como inscrito no horário regimental, da 
lista normal. 

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 
RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Casildo Maldaner, 
Srªs e Srs. Senadores, antes de entrar em meu pro-
nunciamento sobre os feitos da Embrapa, Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária, eu quero falar 
um pouco sobre o trabalho do Governador Confúcio 
Moura no Estado de Rondônia. 

Hoje mesmo, todas as quintas, sextas e sábados, 
ele cumpre agenda no interior do Estado, lançando obras, 
inaugurando obras, visitando obras, e hoje foi a vez de 
lançar uma obra importantíssima para a Ji-Paraná, a 
cidade central do nosso Estado, que é o anel viário. 

Obra que comecei, construí algumas pontes, abri 
o traçado no final do meu Governo e só agora, com re-
cursos do BNDES, o Governador Confúcio Moura está 
pavimentando, lançou hoje a obra de pavimentação do 

anel viário de Ji-Paraná, uma cidade grande, já cortada 
pela BR-364, no seu centro. Fiz também o alargamen-
to da ponte no passado, com recurso, esforço nosso 
aqui, parlamentar. E agora também para a construção 
desse anel, houve também o nosso esforço, o nosso 
empenho, meu, da Deputada Federal Marinha Raupp 
e de outros membros da Bancada Federal. 

Hoje à tarde, ele se deslocou, depois do lança-
mento do anel viário, para Vale do Paraíso, para lançar 
obra de asfaltamento também, de pavimentação asfál-
tica; amanhã vai para a cidade de Vilhena, lançando 
um grande programa também lá de saneamento, de 
asfaltamento, à tarde inaugurando o prédio da prefei-
tura da cidade de Ministro Andreazza. Eu já vou estar 
inserido também nessa agenda. 

E assim tem sido a tônica no Estado de Ron-
dônia, do Governador Confúcio Moura e sua equipe, 
lançando obras em todo o Estado de Rondônia. Então, 
parabéns ao Governador Confúcio Moura!

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senado-
res, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
completou, em abril, 40 anos de existência. Sua mis-
são institucional é viabilizar soluções de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade 
da agricultura, em benefício da sociedade brasileira.

Com efeito, a Embrapa é uma empresa que nos 
orgulha a todos. Suas pesquisas tecnológicas aplica-
das ao campo proporcionaram ao Brasil uma rápida 
e consistente inserção no mercado internacional de 
commodities agrícolas. Mas essa é apenas uma faceta 
de seu meritório trabalho.

O Dr. Maurício Lopes, Presidente da Embrapa, 
publicou recentemente um artigo em que demonstra 
preocupação com a alta concentração de produção 
e de renda que predomina no campo brasileiro. De 
acordo com dados do último censo agrícola, de 2006, 
“11% dos produtores rurais brasileiros amealham 87% 
do valor bruto da produção agrícola”.

É, sem dúvida, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, uma concentração muito grande. O Brasil tem 
tido sucesso na produção agrícola e pecuária, mas, 
por outro lado, precisamos incentivar mais os peque-
nos produtores. 

Essa concentração, fruto do acelerado processo de 
modernização agrícola, não é, de modo algum, desejável 
para o País. Abro aspas: “Seja à luz da justiça social, da 
segurança alimentar e até mesmo ante as concepções 
mais modernas de segurança nacional, é essencial 
que a produção de alimentos, fibras e energia esteja 
distribuída por um número bem maior de produtores”.

Ao longo das últimas décadas, essa concentração 
acelerada e intensa não permitiu que os pequenos pro-
dutores rurais se adaptassem. Ao contrário dos grandes, 
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e na contramão do mercado, eles estão alijados dos 
modernos modelos de negócio, não alcançam escala 
e não conseguem investir em tecnologia, tornando-se 
incapazes de lidar com as imperfeições do mercado.

Ao persistir tal cenário, o presidente da Embrapa 
vislumbra a possibilidade de, em breve, a safra brasi-
leira vir a ter, como responsáveis, pouco mais de 50 
mil produtores.

Só o meu Estado, Sr. Presidente, que é um Estado 
novo, de apenas 30 anos e com a produção ainda não 
totalmente mecanizada, tem mais de 110 mil produtores; 
só o Estado de Rondônia tem mais de 110 mil proprie-
dades. E aqui o Dr. Maurício vislumbra a possibilidade 
de que, em breve, tenhamos apenas 50 mil produtores 
produzindo a grande maioria das safras brasileiras. Um 
número diminuto e que nos expõe a riscos.

Assim, Maurício Lopes posiciona-se favoravel-
mente à iniciativa do Governo de criar uma agência 
nacional, com o propósito de ampliar o acesso dos 
produtores à assistência técnica e à extensão rural, 
para que os pequenos produtores possam ter, Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti, assistência técnica, linha 
de financiamento para que possam crescer, para que 
essa concentração de produção agrícola do País não 
fique na mão de poucos.

De acordo com o diagnóstico de especialistas, 
hoje não nos falta tecnologia para o campo. Na verdade, 
faltam-nos condições para usar, de maneira eficiente, as 
tecnologias já disponíveis. E qual o peso específico da 
inovação e da tecnologia aplicada ao campo? Fica aqui 
uma interrogação, Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia.

Srªs e Srs. Senadores, ainda segundo o Dr. Mau-
rício Lopes, de cada R$100,00 de incremento na renda 
bruta agrícola, o uso de mais tecnologia implica R$68,00, 
e a posse da terra, apenas R$10,00. Os R$22,00 restan-
tes são fruto de trabalho. Trata-se, portanto, de um peso 
específico considerável, um elemento imprescindível 
para o sucesso de qualquer empreendimento.

A nova agência trataria de disseminar, de manei-
ra mais eficaz, as tecnologias hoje existentes, muitas 
delas nascidas no seio da própria Embrapa. 

As equipes de assistência técnica poderiam, por 
esse modo, multiplicar-se e estender seu trabalho a 
todas as comunidades agrícolas, levando soluções 
para atacar os problemas crônicos relacionados à ad-
ministração das propriedades e da gestão tecnológica. 
Essas equipes poderiam, ainda, promover e incentivar 
as práticas de associativismo – um item que reputo de 
grande alcance social. O cooperativismo, no passado, 
foi muito importante; depois, houve um período de fra-
casso. Mas, hoje, o cooperativismo volta com toda for-
ça a ser um modelo muito importante para a produção 
agrícola e pecuária do nosso País.

Cumprida essa missão, e considerando desim-
pedidos os canais de crédito, ou seja, abrindo mais 
os canais de crédito, a nova agência contribuiria para 
incentivar os pequenos agricultores a obterem ganhos 
de escala e a vencerem as imperfeições do mercado.

Então, Srª Presidente, era esse o alerta que eu 
queria fazer, assim como o Dr. Maurício está fazendo 
às autoridades federais, para que possamos dar mais 
incentivo, mais assistência, mais crédito aos peque-
nos produtores, a fim de que, um dia, eles também se 
tornem grandes e produzam. Sabemos que podemos 
dobrar, triplicar a produção agrícola na mesma quanti-
dade de terra, mas, para isso, temos de ter tecnologia 
e recursos necessários para que os pequenos possam 
produzir também em grande quantidade.

Era isso, Srª Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp, o Sr. 
Casildo Maldaner, Suplente de Secretário, dei-
xa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS) – Cumprimento o Senador Valdir Raupp 
porque esse tema é extremamente relevante.

Há pouco estávamos falando sobre Juscelino Ku-
bitschek – hoje é a data de seu aniversário –, sempre lem-
brado pelos 50 anos em 5. E foi mencionada a prioridade 
que ele dava à educação e à cultura. Então, o País hoje 
prova da sabedoria e da visão que teve Juscelino Kubits-
chek na interiorização do Brasil, chegando primeiro. O 
senhor até citou o tempo em que foi construída a BR-364.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 
RO) – Em um ano.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS) – Em um ano. E, agora, o tempo que se 
espera por uma rodovia que é fundamental – eu estive 
visitando a região de V. Exª – não só em Rondônia, mas 
também em todas as outras partes do Brasil.

Precisamos que o espírito de Juscelino volte, não 
só para essa questão, mas também para a aplicação 
dos recursos na Embrapa, de que V. Exª fala com tan-
ta propriedade.

Parabéns pelo pronunciamento, que tem tudo a 
ver com as nossas necessidades, Senador Valdir Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 
RO) – Obrigado, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Não havendo mais oradores inscritos, dou 
por encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 47 mi-
nutos.)
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	P44: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 44    
	LNormal: 


	P45: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     45
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P46: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 46    
	LNormal: 


	P47: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     47
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P48: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 48    
	LNormal: 


	P49: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     49
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P50: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 50    
	LNormal: 


	P51: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     51
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P52: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 52    
	LNormal: 


	P53: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     53
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P54: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 54    
	LNormal: 


	P55: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     55
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P56: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 56    
	LNormal: 


	P57: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     57
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P58: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 58    
	LNormal: 


	P59: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     59
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P60: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 60    
	LNormal: 


	P61: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     61
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P62: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 62    
	LNormal: 


	P63: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     63
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P64: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 64    
	LNormal: 


	P65: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     65
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P66: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P68: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P70: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P72: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P74: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P76: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P78: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P80: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P82: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P84: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P86: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P88: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P90: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P92: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P94: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P96: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P98: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P100: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P102: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P104: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P106: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P108: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P110: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P112: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P114: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P116: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P118: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P120: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P122: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P124: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P126: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P128: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P130: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P132: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P134: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P472: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P474: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P476: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P478: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P480: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P482: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P484: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P490: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P494: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P496: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P498: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P500: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P502: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P504: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P506: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P508: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P510: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P512: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P514: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P516: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P518: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P520: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P522: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P524: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P526: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P528: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P530: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P532: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P534: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P536: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P538: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P540: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P542: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P544: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P546: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P548: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P550: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P552: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P554: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P556: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P558: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P560: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P562: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P564: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P566: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P568: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P570: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P572: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P574: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P576: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P578: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P580: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P582: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P584: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P586: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P588: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P590: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P592: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P594: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P596: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P598: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P600: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P602: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P604: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P606: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P608: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P610: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P612: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P614: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P616: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P618: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P620: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P622: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P624: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P626: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P628: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P630: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P632: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P634: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P636: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P638: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P640: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P642: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P644: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P646: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P648: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P650: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P652: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P654: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P656: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P658: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P660: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P662: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P664: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P666: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P668: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P670: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P672: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P674: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P676: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P678: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P680: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P682: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P684: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P686: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P688: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P690: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P692: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P694: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P696: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P698: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P700: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P702: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P704: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P706: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P708: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P710: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P712: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P714: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P716: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P718: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P720: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P722: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P724: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P726: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P728: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P730: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P732: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P734: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P736: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P738: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P740: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P742: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P744: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P746: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P748: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P750: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P752: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P754: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P756: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P758: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P760: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P762: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P764: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P766: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P768: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P770: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P772: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P774: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P776: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P778: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P780: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P782: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P784: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P786: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P788: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P790: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P792: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P794: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P796: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P798: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P800: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P802: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P804: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P806: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P808: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P810: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P812: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P814: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P816: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P818: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P820: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P822: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P824: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P826: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P828: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P830: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P832: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P834: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P836: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P838: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P840: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P842: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P844: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P846: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P848: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P850: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P852: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P854: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P856: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P858: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P860: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P862: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P864: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P866: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P868: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P870: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P872: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P874: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P876: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P878: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P880: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P882: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P884: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P886: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P888: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P890: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P892: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P894: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P896: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P898: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P900: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P902: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P904: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P906: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P908: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P910: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P912: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P914: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P916: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P918: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P920: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P922: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P924: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P926: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P928: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P930: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P932: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P934: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P936: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P938: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P940: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P942: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P944: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P946: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P948: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P950: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P952: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P954: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P956: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P958: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P960: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P962: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P964: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P966: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P968: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P970: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P972: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P974: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P976: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P978: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P980: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P982: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P984: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P986: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P988: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P990: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P992: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P994: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P996: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P998: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1000: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1002: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1004: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1006: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1008: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1010: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1012: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1014: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1016: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1018: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1020: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1022: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1022    
	LNormal: 


	P1023: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1023
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1024: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1024    
	LNormal: 


	P1025: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1025
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1026: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1026    
	LNormal: 


	P1027: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1027
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1028: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1028    
	LNormal: 


	P1029: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1029
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1030: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1030    
	LNormal: 


	P1031: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1031
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1032: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1032    
	LNormal: 


	P1033: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1033
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1034: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1034    
	LNormal: 


	P1035: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1035
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1036: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1036    
	LNormal: 


	P1037: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1037
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1038: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1038    
	LNormal: 


	P1039: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1039
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1040: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1040    
	LNormal: 


	P1041: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1041
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1042: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1042    
	LNormal: 


	P1043: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1043
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1044: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1044    
	LNormal: 


	P1045: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1045
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1046: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1046    
	LNormal: 


	P1047: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1047
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1048: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1048    
	LNormal: 


	P1049: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1049
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1050: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1050    
	LNormal: 


	P1051: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1051
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1052: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1052    
	LNormal: 


	P1053: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1053
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1054: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1054    
	LNormal: 


	P1055: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1055
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1056: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1056    
	LNormal: 


	P1057: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1057
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1058: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1058    
	LNormal: 


	P1059: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1059
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1060: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1060    
	LNormal: 


	P1061: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1061
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1062: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1062    
	LNormal: 


	P1063: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1063
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1064: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1064    
	LNormal: 


	P1065: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1065
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1066: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1066    
	LNormal: 


	P1067: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1067
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1068: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1068    
	LNormal: 


	P1069: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1069
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1070: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1070    
	LNormal: 


	P1071: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1071
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1072: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1072    
	LNormal: 


	P1073: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1073
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1074: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1074    
	LNormal: 


	P1075: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1075
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1076: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1076    
	LNormal: 


	P1077: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1077
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1078: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1078    
	LNormal: 


	P1079: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1079
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1080: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1080    
	LNormal: 


	P1081: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1081
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1082: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1082    
	LNormal: 


	P1083: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1083
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1084: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1084    
	LNormal: 


	P1085: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1085
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1086: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1086    
	LNormal: 


	P1087: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1087
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1088: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1088    
	LNormal: 


	P1089: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1089
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1090: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1090    
	LNormal: 


	P1091: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1091
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1092: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1092    
	LNormal: 


	P1093: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1093
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1094: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1094    
	LNormal: 


	P1095: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1095
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1096: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1096    
	LNormal: 


	P1097: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1097
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1098: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1098    
	LNormal: 


	P1099: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1099
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1100: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1100    
	LNormal: 


	P1101: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1101
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1102: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1102    
	LNormal: 


	P1103: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1103
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1104: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1104    
	LNormal: 


	P1105: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1105
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1106: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1106    
	LNormal: 


	P1107: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1107
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1108: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1108    
	LNormal: 


	P1109: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1109
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1110: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1110    
	LNormal: 


	P1111: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1111
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1112: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1112    
	LNormal: 


	P1113: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1113
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1114: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1114    
	LNormal: 


	P1115: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1115
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1116: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1116    
	LNormal: 


	P1117: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1117
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1118: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1118    
	LNormal: 


	P1119: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1119
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1120: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1120    
	LNormal: 


	P1121: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1121
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1122: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1122    
	LNormal: 


	P1123: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1123
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1124: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1124    
	LNormal: 


	P1125: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1125
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1126: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1126    
	LNormal: 


	P1127: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1127
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1128: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1128    
	LNormal: 


	P1129: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1129
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1130: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1130    
	LNormal: 


	P1131: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1131
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1132: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1132    
	LNormal: 


	P1133: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1133
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1134: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1134    
	LNormal: 


	P1135: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1135
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1136    
	LNormal: 


	P1137: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1137
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1138    
	LNormal: 


	P1139: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1139
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1140    
	LNormal: 


	P1141: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1141
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1142    
	LNormal: 


	P1143: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1143
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1144    
	LNormal: 


	P1145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1145
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1146    
	LNormal: 


	P1147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1147
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1148    
	LNormal: 


	P1149: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1149
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1150    
	LNormal: 


	P1151: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1151
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1152    
	LNormal: 


	P1153: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1153
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1154    
	LNormal: 


	P1155: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1155
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1156    
	LNormal: 


	P1157: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1157
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 




