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Ata da 155ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 13 de setembro de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Srª Ana Amélia e do Sr. Mozarildo Cavalcanti

(Inicia-se a sessão às 9 horas e encerra-se às 
12 horas e 45 minutos.)

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS) – Há número regimental. Declaro aberta 
a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

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 comunica ao Plenário que a 
Mesa do Senado Federal, em sua 12ª Reunião, reali-
zada no dia 12 de setembro de 2013, deliberou sobre 
as seguintes matérias:

– Deferimento dos Requerimentos nºs 225, 273, 
406, 410, 417, 433, 547, 566, 583, 651, 812, 813, 
814, 840, 860, 863, 884, 885, 887, 919, 920, 928, 
929, 930, 949, 972 e 1.008, de 2013, de informa-
ções, nos termos de seus relatórios;
– Deferimento dos Requerimentos nºs 624 e 
918 de 2013, de informações, com alterações, 
nos termos de seus relatórios;
– Aprovação dos Requerimentos nºs 891, 924, 
933, 936, 951, 1.042 de tramitação conjunta, de 
matérias abaixo relacionadas, agrupadas da 
seguinte forma:
– Os Projetos de Lei do Senado nºs 188 e 218, 
de 2013, passam a tramitar em conjunto e vão 
às Comissões de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa e de Assuntos Sociais, cabendo à 
última a decisão terminativa;
– Os Projetos de Resolução nºs 48 e 58, de 
2013, passam a tramitar em conjunto e vão à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
e Comissão Diretora;
– Os Projetos de Lei do Senado nºs 65, de 2006, 
e 227, de 2013, passam a tramitar em conjunto 
e vão à Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, em decisão terminativa;
– Os Projetos de Lei do Senado nºs 13, 57, 58, 
59, 60, 63, 64 e 65, de 2013 passam a tramitar 
em conjunto e vão às Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania; de Assuntos Econômicos; 
de Assuntos Sociais; de Educação, Cultura e 
Esporte; de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle e de Serviços 
de Infraestrutura.
– Os Projetos de Lei do Senado nºs 401 e 
472, de 2012, passam a tramitar em conjunto e 
vão às Comissões de Assuntos Econômicos e 
de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à 
última a decisão terminativa.
– Os Projetos de Lei do Senado nºs 301, de 
2003; 281, 282, 283, 397, 413, 457, 458, 459 e 
464, de 2012; 5, 24 e 227, de 2013 passam a 
tramitar em conjunto e vão à Comissão Tempo-
rária de Modernização do Código de Defesa do 
Consumidor.

– Pela aprovação do Requerimento nº 935, de 
2013, de desapensamento, das matérias que 
passam a tramitar da seguinte forma:

Os Projetos de Lei do Senado nºs 1 e 283, de 
2011, passam a tramitar autonomamente e vão às Co-
missões de Serviços de Infraestrutura e de Assuntos 
Econômicos, cabendo à última decisão terminativa.

– Pela aprovação do Parecer Favorável ao Pro-
jeto de Resolução nº 73, de 2012, que institui 
o Diploma Arnaldo Lopes Sussekind e dá outras 
providências.
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 
1.032 e 1.033, de 2013, da Comissão de Edu-
cação, Cultura e Esporte e da Mesa do Senado 
Federal, referentes ao Projeto de Resolução 
nº 73, de 2012.

Fica aberto o prazo de cinco dias úteis para apre-
sentação de emendas perante a Mesa.

Serão cumpridas as decisões da Mesa.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/

PP – RS) – A Presidência comunica ao Plenário que 
se esgotou ontem o prazo fixado no parágrafo único 
do art. 254 do Regimento Interno, sem interposição 
do recurso ali previsto, no sentido da apreciação pelo 
Plenário do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei 
do Senado nº 294, de 2001.

Uma vez que os pareceres das Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania; e Assuntos Sociais, 
foram pela rejeição do Substitutivo, a matéria vai ao 
Arquivo, sendo feita a devida comunicação à Câmara 
dos Deputados.

O Projeto de Lei do Senado nº 294, de 2001, 
vai à sanção.

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 16, às 11 horas, destinada a celebrar os setenta 
anos de criação do Território Federal do Amapá, nos 
termos dos Requerimentos nºs 87, 877, 946 e 1.026, 
de 2013, dos Senadores Randolfe Rodrigues, José 
Sarney e outros Senadores.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O Senado Federal recebeu os seguintes 
avisos do Ministro de Estado da Fazenda:

– Nº 307, de 10 de setembro de 2013, do Mi-
nistro de Estado da Fazenda, em resposta ao 
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Requerimento nº 560, de 2013, de autoria do 
Senador Paulo Paim;
– Nº 308, de 10 de setembro de 2013, do Mi-
nistro de Estado da Fazenda, em resposta ao 
Requerimento nº 719, de 2013, de autoria do 
Senador Aloysio Nunes Ferreira;
– Nº 310, de 10 de setembro de 2013, do Mi-
nistro de Estado da Fazenda, em resposta ao 
Requerimento nº 691, de 2013, de autoria do 
Senador Aécio Neves;

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
aos Requerentes.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/

PP – RS) – O Senado Federal recebeu os seguintes 
ofícios de autoridades:

– Nº 30, de 9 de setembro de 2013, do Ministro 
de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidên-
cia da República, em resposta ao Requerimen-
to nº 673, de autoria do Senador Aécio Neves;
– Nº 58, de 11 de setembro de 2013, do Ministro 
de Estado da Previdência Social, em resposta ao 
Requerimento nº 769, de 2013, de autoria do 
Senador Aloysio Nunes Ferreira;
– Nº 60, de 11 de setembro de 2013, do Ministro 
de Estado da Previdência Social, em resposta ao 
Requerimento nº 687, de 2013, de autoria do 
Senador Aécio Neves;
– Nº 172, de 4 de setembro de 2013, do Advo-
gado-Geral da União, em resposta ao Requeri-
mento nº 675, de 2013, de autoria do Senador 
Aécio Neves;
– Nº 244, de 11 de setembro de 2013, da Mi-
nistra de Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, em resposta ao Requerimento nº 658, 
de autoria do Senador Aécio Neves;

– Nº 10.906, de 10 de setembro de 2013, do 
Ministro de Estado da Defesa, que encaminha 
informações ao Requerimento nº 634, de 2013, 
de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, e 
declara que parte das questões encontra-se sob 
responsabilidade da Secretaria Nacional de Se-
gurança Pública do Ministério da Justiça.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
aos requerentes.

Os Requerimentos vão ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/

PP – RS) – O Senado Federal recebeu os seguintes 
Ofícios de Ministros de Estado:

– Ofício nº 88, de 10 de setembro de 2013 do 
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, em resposta ao Requeri-
mento nº 668, de 2013, de informações, de au-
toria do Senador Aécio Neves.
– Ofício nº 449, de 2 de setembro de 2013, do 
Ministro da Pesca e Aquicultura, em resposta ao 
Requerimento nº 688, de 2013, de informações, 
de autoria do Senador Aécio Neves.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
aos requerentes.

Os Requerimentos vão ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/

PP – RS) – O Senado Federal recebeu a Mensagem 
nº 87, de 2013 (nº 393/2013, na origem), da Senhora 
Presidente da República, submetendo à apreciação do 
Senado a indicação do Sr. JOSÉ EDUARDO MARTINS 
FELICIO, Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República 
do Paraguai.

É a seguinte a Mensagem:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS) – A matéria vai à Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Con-
tas da União, o Aviso nº 1.488, de 2013, na origem, 
que encaminha cópia do Acórdão nº 2.070, de 2013, 
referente à execução do Convênio nº 757.141/2011, 
celebrado entre a Prefeitura de Santarém/PA e o Ins-
tituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
– INCRA, relativo ao Requerimento nº 188, de 2013 
(TC-009.436/2013-8).

É o seguinte o Aviso:

Aviso no 1.488-GP/TCU

Brasília, 11 de setembro de 2013

Senhor Presidente,
Encaminho, em meio impresso e eletrônico, cópia 

do Acórdão no 2.070/2013 (acompanhado dos respec-
tivos Relatório e Voto) prolatado pelo Plenário deste 
Tribunal, na Sessão de 7-8-2013, ao apreciar o pro-
cesso no TC-009.436/20138-8, que trata de solicitação 
do Congresso Nacional relativa ao Ofício no 825 (SF), 
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de 5-4-013, por intermédio do qual Vossa Excelência 
enviou ao TCU o Requerimento no 188/2013, formula-
do pelo Senador Flexa Ribeiro, solicitando informações 
sobre o Convênio no 575.7141/2011 celebrado entre 
o Município de Santarém/PA e o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária, que tem como objeto a 
execução de obras de recuperação de estradas vicinais 
em áreas dos Projetos de Assentamento Moju I e II.

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

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O Aviso nº 1.488, de 2013, foi juntado ao 

processado da presente matéria e encaminhado, em 
cópia, ao requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-

ria/PP – RS) – O Senado Federal recebeu da Câmara 
dos Deputados o Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 
2013 (nº 2.755/2011, na Casa de origem, do Deputado 
Henrique Eduardo Alves), que dá a denominação de 
Aeroporto Internacional do Rio Grande do Norte/São 
Gonçalo do Amarante – Governador Aluizio Alves ao 
Aeroporto São Gonçalo do Amarante, no Estado do 
Rio Grande do Norte.

É o seguinte o Projeto:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS) – O Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 
2013, vai à Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/39, 
de 2013 (nº 27.278/2013, na origem), do Ministro 

de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União, 
informando que estão disponibilizados, no sítio ele-
trônico daquele Órgão, os relatórios de fiscalização 
da 38ª Etapa do Programa de Fiscalização a partir 
de Sorteios Públicos. 

É o seguinte o Ofício:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS) – O expediente vai à Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS) – Na qualidade de suplente do Senador 
Jayme Campos (DEM – MT), comunico a V. Exª que, 
no dia 13 do mês de setembro do ano em curso, as-
sumirei o cargo de Senador da República pelo Esta-
do de Mato Grosso, tendo em vista a licença de 122 
dias solicitada pelo titular, por meio do Requerimento 
nº 1.047, de 2013, nos termos do art. 43, inciso II, do 
Regimento Interno do Senado Federal.

Na oportunidade, renovo a V. Exª expressões de 
minha estima e apreço.

Osvaldo Sobrinho (PTB – MT).
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/

PP – RS) – A outra comunicação é de filiação partidá-
ria e nome parlamentar.

Sr. Presidente, tenho a honra de comunicar a 
V. Exª, em conformidade com o art. 7º do Regimento 
Interno, que, assumindo, nesta data, a representação 
do Estado do Mato Grosso, em substituição a Jayme 
Campos, adotarei o nome abaixo consignado e integra-
rei a Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).

Nome parlamentar: Osvaldo Sobrinho.

São os seguintes os expedientes na íntegra:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS) – Os expedientes lidos vão à publicação.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS) – Então, bem-vindo, Senador Osvaldo, e 
parabéns pelo aniversário no dia de hoje do Senador 
Jayme Campos, nosso colega, ativo Parlamentar do 
Mato Grosso, que nos honra aqui, e que deseja esse 
afastamento temporário.

Convido para fazer uso da palavra, como orador 
inscrito, o Senador Ruben Figueiró, do PSDB do Mato 
Grosso do Sul.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – 
MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores 
ouvintes da Rádio Senado e senhores telespectadores 
da TV Senado, minha primeira manifestação será de 
saudação ao eminente Senador Osvaldo Sobrinho, que 
assume hoje cadeira nesta Casa, em substituição ao 
Senador Jayme Campos, que hoje também comemora 
a sua data de aniversário. A ele, desejo toda a sorte e 
felicidades. Ao Senador Osvaldo Sobrinho, que conheço 
há muitíssimos anos, desde que juntos batalhávamos 
nos governos dos então Governadores José Fragelli 
e Garcia Neto, no Estado de Mato Grosso, seja bem-
-vindo a esta Casa. Tenho consciência de que V. Exa, 
Senador Osvaldo Sobrinho, irá abrilhantar, com a sua 
palavra e com seus conhecimentos sobre a realidade, 
sobretudo do seu Estado, esta Casa.

Sra Presidente, diz o ditado que “água mole em 
pedra dura tanto bate até que fura”. É uma forma de 
reforçar a importância da persistência. Entendo que, 
quando temos uma batalha, especialmente quando 
essa batalha é muito difícil de ser conquistada, temos 
de enfrentar e lutar, lutar, e lutar. É assim que estamos 
fazendo com um assunto fundamental para a nossa 
região, ou seja, a Região Centro-Oeste de nosso País.

Estou falando da instalação de uma unidade 
processadora de gás natural no Centro-Oeste, mais 
especificamente no Estado do Mato Grosso do Sul, 
que tenho a honra de representar nesta Casa. Dessa 
forma, poderíamos explorar as mais de cem substân-
cias químicas presentes na composição de gás natural 
boliviano, como metano, propano, butano, etano e ou-
tros, o que dá margem ao desenvolvimento de diversas 
indústrias e polo petroquímico na Região Centro-Oeste.

Esse projeto é vital para o meu Estado, Mato 
Grosso do Sul, por onde atravessam 600 quilôme-
tros do gasoduto Bolívia-Brasil, bem como para todo 
o Centro-Oeste e, por consequência, para o Brasil. O 
gasoduto Brasil-Bolívia escoa diariamente 30 milhões 
de metros cúbicos de gás natural, desde Santa Cruz 
de la Sierra, na Bolívia, até os Estados do Sul e do 
Sudeste do Brasil, principalmente São Paulo. Junto 

com o gás natural, atravessam 520 mil toneladas de 
butano e de propano.

Srª Presidente, já subi a esta tribuna algumas 
vezes para discorrer sobre a importância do assunto. 
O Brasil tem hoje 42 separadoras de gás, e nenhuma 
delas está instalada no Centro-Oeste, a despeito de 
todo o nosso desenvolvimento e de tudo o que o agro-
negócio da região central do País tem representado 
para o PIB.

No Centro-Oeste, consumimos cerca de 550 mil 
toneladas de gás de cozinha, o GLP, por ano. Para 
abastecer a nossa região, são percorridos anualmen-
te por caminhões-tanque 114 milhões de quilômetros. 
O GLP é integralmente levado das refinarias de São 
Paulo, mais precisamente de Paulínia, por rodovias, 
a Mato Grosso do Sul, a Mato Grosso, a Goiás e ao 
próprio Distrito Federal.

Esta semana, por minha iniciativa, a Comissão 
de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado 
realizou audiência pública para debater a possibili-
dade de criar uma usina separadora de gás em Mato 
Grosso do Sul, provavelmente na capital ou na cidade 
fronteiriça e pantaneira de Corumbá.

No entanto, Srª Presidente, qual foi a minha frus-
tração ao ouvir que tal empreendimento está fora dos 
planos da Petrobras. Segundo o diretor da Área de 
Gás e Energia da petrolífera, Dr. José Alcides Santoro 
Martins, a planta é inviável economicamente.

A minha decepção, Srªs e Srs. Senadores, foi 
com o comportamento esquizofrênico da Petrobras, 
pois se apresenta como estatal quando lhe interessa 
e, quando não é o caso, alega ter de respeitar os in-
teresses dos acionistas privados.

Fico me questionando: inviável econômica ou 
politicamente? Sim, porque, na minha visão, se hou-
ver interesse político, é possível promover o empre-
endimento em Mato Grosso do Sul. Se a Petrobras 
se recusa a fazê-lo, por que então não permitir que 
o investimento seja realizado pela iniciativa privada?

O próprio Sr. José Alcides Martins, ao longo de 
sua explanação naquela Comissão, deixou claro que, 
nas outras regiões do Brasil, há uma autossuficiência 
e até sobra, no caso do Sudeste, do gás de cozinha. 
Apenas o Centro-Oeste é totalmente desprovido de 
produção. Ele mesmo citou dados, dando conta de que, 
se houvesse o empreendimento, esta única separado-
ra no Centro-Oeste produziria 39 milhões de metros 
cúbicos de GLP por dia, o que já garantiria vantagem 
econômica, na minha visão, uma vez que as 42 se-
paradoras existentes no Brasil operam 96 milhões de 
metros cúbicos.

Também participou da reunião o empresário Ueze 
Zahran, uma das maiores expressões do empresa-
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riado do meu Estado, cuja experiência no setor é de 
mais de 50 anos. 

Presidente da Copagaz, sua empresa está pre-
sente em treze Estados do Brasil e tem uma frota de 
duzentos caminhões, que são trocados a cada quatro 
anos por motivo de segurança. Isso no transporte do 
gás GLP. Mesmo assim, ele chegou a dizer durante a 
audiência – aspas –: “O transporte de gás me apavora!”.

Ele é um homem cuja preocupação com a vida 
do ser humano é constante. O Sr. Ueze Zahran lutou 
para tornar mais rígidas as normas de segurança re-
lativas aos botijões de gás para uso doméstico e lem-
brou que, até há pouco tempo, havia uma explosão a 
cada quatro dias no Brasil por causa dos milhões de 
botijões vencidos e nunca testados. Hoje, felizmente, 
e por sua iniciativa, essa realidade mudou, e já não há 
acidentes com botijões há cerca de dois anos.

A preocupação, agora, volta-se para a segurança 
nas estradas. O Presidente da Copagaz citou um aci-
dente com caminhão-tanque que fechou 100 quilôme-
tros de uma rodovia por três dias. Não é pouca coisa. 
Até porque sabemos que cerca de 70% do Produto 
Interno Bruto do Brasil circula pela malha rodoviária. 
Sem contar na segurança dos nossos cidadãos que 
trafegam cotidianamente pelas estradas.

Foi o Sr. Ueze Zahran que, em 1995, apresen-
tou a proposta de instalar uma usina separadora de 
gás em Mato Grosso do Sul. Levou o projeto ao então 
Presidente Fernando Henrique Cardoso e encontrou 
boa receptividade. 

Na ocasião, foram iniciados os estudos de viabili-
dade técnica para implantar a unidade separadora, em 
regime de parceria com a iniciativa privada. O assunto 
foi para as gavetas, infelizmente.

Posteriormente, já no governo do Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, o projeto foi reapresentado e tam-
bém contou com o entusiasmo presidencial. Após anos 
dormitando nas gavetas da Petrobras, agora a estatal 
vem expressar a inviabilidade do projeto.

Causou-me estranhamento, Srª Presidente, Srs. 
Senadores, o fato de, há 11 anos, um estudo elabo-
rado por 23 técnicos da própria Petrobras ter previsto 
que o investimento necessário para implantação da 
separadora de gás em Mato Grosso do Sul seria de 
US$116 milhões para uma planta de 10 milhões de 
metros cúbicos por dia.

Agora, o documento apresentado, via PowerPoint, 
pelo Sr. José Alcides, previu uma planta de 24 milhões 
de metros cúbicos por dia, mas com a estimativa de 
investimento 10 vezes maior: custando – vejam V. Exªs 
– US$3 bilhões! Ora, proporcionalmente falando, a 
planta com maior capacidade deveria custar cerca de 
US$270 milhões e não os US$3 bilhões anunciados 

por S. Sª. Por isso, ainda gostaríamos de comparar 
tecnicamente o estudo realizado em 2002 com este 
apresentado na última quarta-feira, na reunião da 
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. 
Gostaríamos de saber qual é a justificativa para tanta 
disparidade de orçamento.

A afirmação que faço, Srª Presidente, se fun-
damenta em documentos cujas cópias junto a este e 
considero parte integrante do meu pronunciamento. Por 
esses, o Senado terá conhecimento das disparidades 
de avaliações técnicas e econômicas entre dois grupos 
de trabalho da própria Petrobras.

O que demonstra, a meu ver, a insegurança, 
valendo dos ventos pró e contra, para decidir o que é 
de seu interesse imediato, esquecendo uma questão 
de interesse nacional que, pela expressão dela, não 
poderia ser olvidada.

Também há que se questionar muitos outros 
pontos. Por isso, ao final da audiência pública na Co-
missão de Desenvolvimento Regional, o empresário 
Ueze Zahran não se deu por vencido. Pretende ainda, 
com o corpo técnico de sua empresa, manter os ques-
tionamentos e dialogar, dialogar e dialogar, como diria 
o Papa Francisco, com a Petrobras.

Fiquei satisfeito, ao final da reunião, ao perceber 
a disposição do diretor da Área de Gás e Energia da 
petrolífera, Sr. José Alcides Santoro Martins, em se 
manifestar, desta vez, aberto a novas gestões.

O que de concreto e positivo tiramos desse en-
contro foi a possibilidade de a Petrobras receber Parla-
mentares, empresários da iniciativa privada e represen-
tantes da Liquigás, subsidiária da Petrobras que atua 
na distribuição do GLP, para discutir uma solução para 
mudanças no sistema de transporte de gás.

Ficou claro que os custos e os riscos do trans-
porte rodoviário do GLP de São Paulo, na região de 
Paulínia, até toda a Região Centro-Oeste do País pre-
ocupam muito a todos, pois representam um perigo. 

Como disse o nobre Senador Delcídio na ocasião, 
“precisamos acabar urgentemente com esse trança-
-trança de caminhões pelas estradas”.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, da frus-
tração, do pessimismo que as declarações iniciais do 
ilustre representante da Petrobras causaram-me em 
seu depoimento inicial, e diante das indagações por 
mim feitas, que constam em anexo a este pronuncia-
mento – e que rogo a V. Exª, Srª Presidente, que con-
sidere parte integrante deste –, passei a uma posição 
otimista de guarda, pois resta-me a esperança, que é 
também do empresário Ueze Zahan e dos eminentes 
Senadores por Mato Grosso do Sul, Delcídio do Amaral 
e Waldemir Moka, que a atual Presidente da Petrobras, 
Srª Graça Foster, reconhecerá as razões que o povo 
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do meu Estado têm para que lá se instale uma usina 
separadora de gás. E se isto não for de interesse da 
empresa estatal, da Petrobras, que a usina seja dele-
gada à iniciativa privada que está disposta a assumir 
o ônus e o risco.

Permita-me também dizer, Srª Presidente, que 
a Srª Graça Foster, quando era a principal assessora 
da então Ministra Dilma Rousseff no Ministério de Mi-
nas e Energia, era conhecedora e tinha simpatia pelo 
projeto da implantação da usina separadora ao longo 
do gasoduto Gasbol. Daí a minha confiança de que a 

política da Petrobras com relação a esse anseio de 
Mato Grosso do Sul torne-se realidade.

É um sonho, Srª Presidente, Srs. Senadores, 
que Mato Grosso tem há muitos e muitos anos, e que 
eu procuro, na modéstia da minha palavra, vocalizar 
desta tribuna.

Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR RUBEN FIGUEIRÓ EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, § 
2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Cumprimento o Senador Ruben Figueiró 
e convido para fazer uso da palavra, como orador ins-
crito, o Senador Roberto Requião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem re-
visão do orador.) – Srª Presidente, ouvintes da Rádio 
Senado e telespectadores da TV Senado, para quem 
especialmente nos dirigimos nesta sexta-feira precária 
de presenças, venho à tribuna, hoje, para conversar 
sobre a precarização do trabalho e tecer alguns co-
mentários, Senador Mozarildo, sobre o projeto de ter-
ceirização do trabalho que tramita na Câmara Federal.

Senadora Ana Amélia, parodiando o grego És-
quilo, segundo o qual “a primeira vítima da guerra é a 
verdade”, diria que a primeira vítima da crise financeira 

global são os direitos dos trabalhadores. É o gesto im-
pulsivo, inevitável dos capitalistas: cortar gastos para 
não ter reduzidos os seus lucros. E cortar gastos não 
significa tão somente cortar vagas, afinal a máquina 
não pode parar. Cortar gastos quer dizer, principal-
mente, cortar direitos.

E a tal da “flexibilização dos direitos trabalhistas” 
vem aí, eufemismo malandro, esperto, para a cassa-
ção dos direitos conquistados ao longo de 200 anos 
de história pelos trabalhadores de todo o mundo.

Vejam: na origem da crise financeira global, está 
o descompasso entre o aumento da produtividade e o 
aumento do salário dos trabalhadores – trabalhadores 
norte-americanos, no caso. À medida que o aumento 
da produtividade não é incorporado aos salários, te-
mos um achatamento dos ganhos. Ora, com os salários 
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arrochados, os trabalhadores não têm como pagar as 
hipotecas de suas casas, a escola de seus filhos, o 
carro, e desmorona-se toda a engenharia financeira do 
subprime e dos derivativos, os empréstimos a prazos 
longos e juros altos.

E quando explode a crise, provocada pela irracio-
nalidade da financeirização da economia, pela avidez 
dos especuladores, no lombo de quem desabam as 
consequências?

Elementar, meu caro Senador Mozarildo; ele-
mentar!

Isso acontece não porque os empresários, os fi-
nancistas, o FMI sejam maldosos, diabólicos. Não. Isso 
acontece porque essa é lógica do sistema. Foi sempre 
assim, vai ser sempre assim. A conciliação possível – 
se é que é possível –não se faz sob as regras – ou a 
falta delas – do capitalismo liberal. O neoliberalismo 
vive em permanente estado de antagonismo em rela-
ção ao direito dos trabalhadores.

A opção da Srª Merkel, do Sr. Cameron e do ex-
-Presidente Sarkozy por salvar o sistema financeiro, 
gangrenado pela crise do subprime e dos derivativos, 
cortando pernas e braços dos trabalhadores, não foi 
uma escolha ditada pela maldade, não foi uma escolha 
ditada pelo sadismo. Não se tratava de uma questão 
moral ou ética, já que, Senador Mozarildo, esses va-
lores não são levados em conta no caso.

Dia desses li uma entrevista com um dos execu-
tivos do Goldman Sachs no Brasil, que, na perspectiva 
do avanço da crise mundial sobre o nosso País, acon-
selha, Senadora Ana Amélia, desacelerar a economia, 
reduzir o consumo e os salários reais, que segundo 
ele “são fonte de inflação”. Logo, a política brasileira 
do salário mínimo, segundo o Goldman Sachs, é um 
desatino.

Pois é, o Goldman Sachs, parceiro das medidas 
terroristas contra os trabalhadores e pensionistas eu-
ropeus, já tem a receita pronta para os nossos traba-
lhadores, assim que a crise apertar mais um pouco: 
desemprego, recessão e redução de salários.

Quanta desfaçatez do Goldman Sachs! O mes-
míssimo banco que esteve no centro da crise financei-
ra nos Estados Unidos, em 2008; o Goldman Sachs 
acusado de fraude com hipotecas do subprime, pela 
Comissão de Valores norte-americana; o Goldman 
Sachs, que foi salvo da bancarrota por US$10 bilhões 
do Proer norte-americano.

É isso o que eu quero dizer quando afirmo que 
moral e ética não têm a nada ver com o neoliberalis-
mo econômico.

Consoante com esses “novos tempos”, com a 
“modernidade neoliberal”, tramita na Câmara dos De-
putados um projeto de lei que radicaliza a terceiriza-

ção do trabalho, estendendo-a para todos os setores 
da economia.

Com isso, as montadoras multinacionais de auto-
móveis, por exemplo, poderão contratar metalúrgicos 
através de empresas que exploram, no sentido lato e 
genuíno da palavra, sem o incômodo dos direitos pre-
vistos na Consolidação das Leis do Trabalho.

Aprovada essa barbaridade, o serviço público 
poderá cancelar os concursos, valendo-se apenas de 
funcionários terceirizados, extinguindo-se, de forma 
absoluta, as carreiras de Estado. Estado mínimo e 
terceirizado, o ideal dos neoliberais.

Agora, se somarmos à precarização da mão de 
obra a desqualificação do trabalho provocada pela cri-
se econômica com o fechamento de fábricas, de labo-
ratórios de pesquisas e desenvolvimento de produtos 
e de empresas de uso intensivo de tecnologia, temos 
uma mistura altamente corrosiva, avançando como 
câncer sobre o futuro de países em desenvolvimento, 
principalmente.

Vamos a alguns dados, no que toca ao nosso Bra-
sil. Na década de 80, a produção industrial brasileira 
era superior à produção industrial somada da China, 
Coreia do Sul, Malásia e Tailândia. Hoje, a nossa produ-
ção industrial não alcança 15% da produção industrial 
desses países. Em apenas 15 dias de funcionamento, 
apenas as fábricas chinesas produzem o equivalente 
à produção anual da indústria brasileira.

A globalização neoliberal, à que o Brasil aderiu 
gostosamente nos anos 80 e 90, desnacionalizou e 
desindustrializou a produção industrial nacional.

Nos anos do Fernando Henrique – Fernando 
Henrique, vocês conhecem, é aquele sujeito que, 
hoje, usa um ridículo fardão na Academia Brasilei-
ra de Letras –, o setor mais avançado da indústria 
brasileira, o de autopeças, Senador Mozarildo, foi 
miseravelmente abatido no exato momento que che-
gava ao apogeu. Lembra, Senador? A Metal Leve, a 
Cofap, a Freios Varga, cuja qualidade dos produtos 
era internacionalmente respeitada, não suportaram 
a diminuição radical das tarifas de importação, que 
desabaram para apenas 2%.

Com a quebra do setor de autopeças, foram-se 
de cambulhada 250 mil empregos industriais, empre-
gos de altíssima qualificação, com o fechamento de 
3,2 mil fábricas da área. Os fantásticos laboratórios 
de pesquisas e desenvolvimento de produtos que as 
fábricas mantinham fecharam-se e foram transferidos 
para os países que absorveram essas industriais.

Esse rápido e crudelíssimo processo de desin-
dustrialização, com o fechamento de fábricas e a ocio-
sidade do parque industrial brasileiro, bombardeado 
pela abertura e pela submissão colonial, acumulou um 
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passivo estimado à época em US$250 bilhões; US$250 
bilhões em máquinas, em tecnologia, em pesquisas, 
em mão de obra especializada. A valores de hoje, Se-
nadores, mais de US$500 bilhões, muito mais que as 
nossas tão decantadas reservas cambiais.

Em meados da década de 80, o produto indus-
trial brasileiro representava 36% do produto industrial 
bruto. No ano passado, caíra para 13,3%. E o número 
de metalúrgicos empregados sofrera um corte de 34%.

A desqualificação do emprego industrial nos anos 
da adesão sabuja, servil, colonial à globalização neo-
liberal não foi recuperada nesses 12 anos de governo 
do PT. O esvaziamento do setor industrial, com a con-
sequente degradação do trabalho qualificado, não foi 
estancado, no período Lula/PT.

A entrada da China, a partir dos anos 2000, no 
mercado como grande consumidora de commodities 
atenua os efeitos econômicos da desindustrialização 
e da desnacionalização no Brasil e na América do Sul, 
lenitivo que agora se dissolve com a diminuição da vo-
racidade compradora dos chineses.

Vejam esses dados do passado recente. Em 2006, 
o déficit da balança comercial dos manufaturados era 
de US$6 bilhões. Seis bilhões de dólares em 2006! 
Em 2011, decorridos apenas cinco anos portanto, 
esse déficit pulou para US$96 bilhões. Hoje, Senador 
Mozarildo, segundo as últimas estatísticas, ultrapassa 
US$100 bilhões. Enfim, os empregos industriais alta-
mente qualificados foram exportados. Hoje, existem lá 
fora, não no nosso Brasil.

Insisti nesse tema da desqualificação do empre-
go, porque quanto mais desqualificada a mão de obra 
menor proteção tem o trabalhador, menor o poder dos 
sindicatos, menor a influência do trabalho nas relações 
sociais. Hoje, o sindicato dos metalúrgicos, que associa 
trabalhadores mais qualificados e, em consequência, 
mais organizados e mais politizados, não tem o mesmo 
peso que nos anos 70 e 80, quando um certo barbudo, 
Senadora Ana Amélia, punha de joelhos a indústria 
automobilística e em xeque o regime ditatorial.

O desaparecimento do emprego altamente es-
pecializado e o sucateamento de laboratórios e de 
centros de pesquisas industriais fazem mal ao Brasil, 
atentam contra o desenvolvimento nacional, tornam a 
nossa economia menos competitiva, limitam o nosso 
futuro, amarram-nos ao subdesenvolvimento e ao ne-
ocolonialismo.

Para os defensores dos acordos bilaterais, que 
reservam ao Brasil apenas a produção de minérios, 
carnes e grãos, tudo bem. Para eles, tudo bem. Afinal, 
não é tão complexo assim formar um valoroso piloto 
de colheitadeira ou um condutor de uma escavadeira 
em Carajás.

Enfim, parece existir uma incompatibilidade de 
origem entre a globalização neoliberal e a manutenção 
dos direitos trabalhistas e do emprego industrial nos 
países em desenvolvimento.

Logo, a defesa dos direitos trabalhistas e do em-
prego faz parte da grande luta de nossos países pelo 
desenvolvimento, pela industrialização, pelo avanço 
tecnológico, pelo estancamento da sangria da remessa 
de juros e lucros, pela independência, pela prosperida-
de, justiça e grandeza do nosso continente.

Mas, afinal, a quantas andamos? Não há, por par-
te do nosso Governo, nenhum sinal positivo, à moda 
do velho PT de guerra da nossa Presidente, que, se 
passar pelo Congresso a barbaridade da terceiriza-
ção, terá esta o veto da Presidente. Esta garantia, até 
agora, não foi dada aos trabalhadores do nosso País.

Obrigado pela tolerância do tempo, Senadora.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/

PP – RS) – O senhor tem mais quatro minutos, Senador. 
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/

PMDB – PR) – Que maravilha! Então, hoje eu conse-
gui ser mais breve.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS) – É.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Mas, Senadora, eu estou tão ansioso 
para escutar a intervenção de sexta-feira do Senador 
Mozarildo que vou abrir mão desses quatro minutos.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS) – Convido para fazer uso da palavra, 
como orador inscrito, o Senador Mozarildo Cavalcan-
ti. (Pausa.)

Enquanto o Senador chega à tribuna, com prazer, 
faço esta comunicação.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. 
Parlamentares que está convocada Sessão Conjunta 
Solene do Congresso Nacional a realizar-se no dia 4 
de novembro do corrente, segunda-feira, às 11 horas, 
no Plenário do Senado Federal, destinada a homena-
gear a Sociedade Brasileira de Urologia e o Movimento 
Novembro Azul.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS) – Feita a comunicação, com a palavra, o 
Senador Mozarildo Cavalcanti.

Imagino que também essa comunicação seja rele-
vante, porque tenho a grata satisfação de... Junto com 
a Deputada Rose de Freitas, que foi Vice-Presidente 
da Câmara, fizemos o requerimento dessa cerimônia 
por entender que, assim como o Outubro Rosa, que 
teremos, agora, também o Novembro Azul, para a pre-
venção do câncer de próstata, é tão relevante quanto.
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Então, é uma doença que está matando muito 
os homens. E o senhor como médico sabe bem mais 
do que eu sobre esses riscos e o desafio que temos.

Com a palavra, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 

e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Senadora Ana Amélia, que preside 
esta sessão, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, teles-
pectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, 
hoje eu quero fazer o registro da criação do ex-Território 
Federal do Rio Branco, que, depois, teve a mudança do 
nome para Roraima. Quero também fazer o registro de 
que, no dia 13 de setembro de 1943, houve a criação 
do território, emancipando-nos, portanto, do Estado do 
Amazonas. Como território, passamos 45 anos.

Nesse período, tivemos 25 governadores nome-
ados. A maioria esmagadora deles nem conheciam o 
Território de Roraima. O primeiro deles foi escolhido 
diretamente pelo Presidente Getúlio Vargas, traba-
lhava, inclusive, na sua área de segurança e foi, real-
mente, o Governador que, digamos assim, estruturou 
administrativamente o território, que, à época, era um 
Município do Amazonas. Inclusive, criado em 13 de 
setembro de 1943, só foi realmente implantado com 
a posse do Capitão Ene Garcez dos Reis, o primeiro 
Governador, no ano seguinte, em 1944. Portanto, eu 
tive o prazer, a felicidade de nascer já no Território Fe-
deral de Roraima.

Como território, só três governadores eram de 
lá. O restante dos 25 governadores do território era 
indicado, inicialmente, por um Senador do Maranhão, 
o Senador Vitorino Freire; depois, no regime militar, 
fizeram uma divisão em que, por ser Roraima o ponto 
extremo norte, foi dado à Força Aérea Brasileira indi-
car um oficial da Aeronáutica, da FAB. Durante esse 
regime militar, foi todo assim.

Depois voltou para um modelo, tornando... O pe-
núltimo Governador foi o Sr. Getúlio Alberto de Sousa 
Cruz. Depois, em 1988, na Constituinte, nós, Deputados 
de Roraima e do Amapá, com o apoio dos Deputados 
de Rondônia, que já tinha passado a Estado, conse-
guimos convencer a maioria dos constituintes de que 
era muito importante e que estava passando da hora 
de sermos um Estado membro da Federação.

Como Estado membro, tivemos um período, até 
1990, de governador pro tempore. Mas o primeiro go-
vernador eleito, que instalou de fato o Estado de Ro-
raima foi o Brigadeiro Ottomar de Sousa Pinto, que já 
tinha sido governador do Território Federal de Roraima. 
Depois, tivemos o Governador Neudo Campos, Flama-
rion Portela, Ottomar foi novamente eleito e reeleito. E 
o atual governador, que, lamentavelmente, estagnou o 

Estado, pois está preocupado com outras coisas que 
não são dignas de um governador.

Porém, registro que a nossa situação de territó-
rio contribuiu para a passagem a Estado, porque das 
inúmeras propostas de criação de Estado na Consti-
tuinte, e eram vários, como Minas Gerais, para criar o 
Triângulo Mineiro, Pernambuco, Bahia, Pará, só quem 
prosperou foram realmente os dois territórios e o To-
cantins, que era a metade norte do Estado de Goiás.

Todos os três Estados criados pela Constituin-
te demonstraram que esse modelo permitia, de fato, 
o desenvolvimento e a criação da cidadania para os 
que lá moravam. O que nós éramos antes? Éramos 
governados por um governador nomeado que, geral-
mente, levava uma equipe de fora, e nós, os nativos de 
lá, éramos cidadãos, se é que podemos dizer assim, 
de terceira categoria.

Então, quando lutamos na Constituinte pela cria-
ção do Estado de Roraima, tínhamos muitos argumen-
tos, entre eles o fato de já estar há 4,5 décadas na 
situação de território federal, que funcionava, mais ou 
menos, como um departamento do Ministério do Inte-
rior. Eram nomeados governadores indicados, como 
eu disse inicialmente, por critério político, depois, pelo 
critério militar e, só de 1990 para cá, eleitos pelo povo. 

O Estado de Roraima está situado no extremo 
norte do Brasil. Quero sempre bater nessa tecla: na 
época em que o Brasil era completamente litorâneo, 
o Oiapoque era no extremo norte, mas depois que se 
constatou cientificamente, tecnicamente que o extremo 
norte real está em Roraima, na nascente do rio Uai-
lan, exatamente no Monte Caburaí, por acaso até os 
extremos norte e sul rimaram, porque, ao norte, temos 
o Caburaí e, ao sul, o Arroio Chuí. 

Roraima tem passado, de fato, por um avanço 
muito grande. Por exemplo, à época de território, não 
tivemos, durante muito tempo, sequer o atual Ensino 
Médio, à época chamado Segundo Grau. Eu, como 
tantos outros roraimenses, depois do Ensino Funda-
mental tive que sair de Roraima para fazer o Ensino 
Médio em outros Estados. Primeiro, estudei em Forta-
leza, depois, no Amazonas. Quando decidi, no final do 
segundo ano, fazer medicina, tive que ir para Belém 
do Pará, porque não tinha medicina no Amazonas. Em 
Roraima, era essa a situação.

Hoje, com a criação do Estado, foram implantadas 
a Universidade Federal e a escola técnica, todos os 
dois projetos de minha autoria, que mudaram a face da 
educação no Estado. Hoje, a então escola técnica é o 
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Roraima. 

E, depois, quando da criação da universidade, 
diziam insistentemente que Roraima era um lugar com 
população pequena onde não se justificava uma uni-
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versidade federal. Porém, com o apoio do Presidente 
José Sarney, que, à época, sancionou as leis autoriza-
tivas, implantaram-se as duas instituições de ensino: a 
Universidade Federal, repito, e o hoje Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRR).

Depois disso, tivemos o aparecimento de várias 
instituições de ensino superior. Hoje, devemos ter cin-
co faculdades ou universidades particulares, além da 
criação também da Universidade Estadual pelo então 
Governador Ottomar Pinto.

Portanto, no item educação, nós abrimos não só 
a perspectiva de o jovem estudar perto da sua família, 
em seu ambiente próprio, como, hoje, temos uma fa-
culdade com cerca de 30 cursos superiores, inclusive 
Medicina, um curso que tem sido muito bem avaliado 
pelo MEC, além de Engenharia, Direito, Biologia; en-
fim, são mais de 20, quase 30 cursos de nível superior.

Então, o advento do Estado propiciou realmente 
esse avanço, como propiciou avanços em outros se-
tores, como a construção de rodovias, a criação de 
municípios etc.

Inicialmente, quando o primeiro governador as-
sumiu, ele tinha até dificuldades em levar funcionários 
para lá. Então, o que ele fez, por ordem do próprio Pre-
sidente? Requisitou todos os funcionários federais que 
lá estavam. E, à época, o meu pai já estava na região, 
para onde foi antes mesmo da criação do Território, e 
veio a ser nomeado administrador do porto de Cara-
caraí. Logo em seguida, minha mãe e eu fomos morar 
em Caracaraí, por um período de quase dois anos. 
Portanto, depois foi criado o Município de Caracaraí, 
que passou a ter prefeito, Câmara de Vereadores. E, 
durante muito tempo, Roraima teve dois Municípios 
apenas: Boa Vista, a capital, e Caracaraí.

Hoje, o nosso Estado precisa ficar mais atento 
à política. É pena que, realmente – e até compreendo 
–, pessoas jovens, idosas ou de idade média sejam 
muito descrentes da política em meu Estado, pois ali 
nós vemos que um grupo de pessoas – e alguns nem 
moram lá de fato – se apossou do Governo do Estado, 
da Prefeitura da capital. E isso, realmente, tem criado 
um processo de retrocesso nos últimos anos.

Todavia, o importante, Senadora Ana Amélia, 
é que, na verdade, não fora a tenacidade e a visão 
de estadista de Getúlio Vargas, o Território não teria 
sido criado. Getúlio, preocupado com as fronteiras, 
na verdade, criou cinco Territórios: justamente o atual 
Roraima, Amapá, Guaporé – que depois passou a se 
chamar Rondônia – e dois na fronteira Leste, Ponta 
Porã e Iguaçu. Esses dois – Ponta Porã e Iguaçu –, 
pela Constituinte de 1946, foram reanexados aos Es-

tados de origem, permanecendo, portanto, os Terri-
tórios só na Região Norte. O Estado do Acre já havia 
sido criado antes disso, por causa daquela questão 
com a Bolívia.

Então, portanto, tivemos na Região Norte, antes 
da Constituinte, o Estado do Acre; em 1943, passamos 
a ter Roraima, Amapá e Guaporé, os quatro Territó-
rios Federais; e, depois, até seguindo o exemplo de 
Rondônia, pudemos transformar Roraima em Estado.

Eu quero, portanto, cumprimentar todas as pes-
soas nascidas lá ou que adotaram Roraima para viver, 
como sua terra. Realmente, estão de parabéns hoje. 
Eu me sinto muito feliz de ter entrado para a política 
justamente para lutar pela nossa transformação.

No meu primeiro mandato, apresentei um projeto 
de lei. Aliás, Deputados anteriores a mim já o haviam 
feito, mas sem sucesso, porque os grandes Estados 
não queriam a criação de novos Estados. E por quê? 
Porque nós teríamos três Senadores, como temos 
hoje, nos igualando a todos os demais Estados, nota-
damente aos Estados mais desenvolvidos, como São 
Paulo, Rio e Minas, visto que aqui, no Senado, todos 
os Estados e o Distrito Federal são representados por 
três Senadores.

Então, quero finalizar, Senadora Ana Amélia, 
pedindo que V. Exª autorize a transcrição de algumas 
matérias – estou com elas aqui, mas não vou ler to-
das – para que fique registrada nos Anais do Senado 
essa lembrança da iniciativa positiva de Getúlio Vargas, 
que criou o PTB, ao qual tenho a honra de pertencer. 
Não fora a visão dele, um estadista preocupado com 
as nossas fronteiras, nós, talvez, ainda hoje, fôsse-
mos Município do Estado do Amazonas, apesar da 
distância de quase 900km entre a nossa capital, Boa 
Vista, e a capital do Amazonas, Manaus. Depois, com 
a transformação em Estado, conseguirmos realmente 
dar um passo importante.

Então, repito, desejo parabenizar os homens e 
as mulheres do nosso Estado de Roraima por este 
dia. Embora a criação do Estado seja comemorada 
mais atualmente, não podemos esquecer as origens: 
nosso Estado faz aniversário justamente na data da 
promulgação da Constituição de 1988, o que, volto a 
dizer, foi um grande avanço.

Portanto, Senadora Ana Amélia, encerro, reite-
rando o pedido de transcrição dessas matérias.

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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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP-RS) – V. Exª será atendido na forma do Regi-
mento, Senador Mozarildo. Meus cumprimentos pelo 
pronunciamento.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP-RS) – A Presidência comunica ao Plenário o rece-
bimento, no dia 12 de setembro do corrente, da Mensa-
gem n° 84, de 2013-CN (n° 389, de 2013, na origem), 

da Excelentíssima Senhora Presidente da República, 
que encaminha ao Congresso Nacional as razões do 
Veto Total n° 36, de 2013, aposto ao Projeto de Lei do 
Senado n° 612, de 1999 (n° 2.641/2003, na Câmara 
dos Deputados), que “Altera o Decreto-Lei n° 73, de 
21 de novembro de 1966, atribuindo privilégio espe-
cial aos credores por restituição de prêmio de seguro”.

É o seguinte o Veto:



63336 Sábado 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP-RS) – Nos termos dos arts. 10-A e 104 do Re-
gimento Comum do Congresso Nacional, este com a 
redação dada pela Resolução n° 1, de 2013-CN, e da 
Resolução n° 1, de 2012-CN, fica assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de relatar o veto:

Veto Total n° 36, de 2013 (PLS nº 612/1999)

Senadores:

Ricardo Ferraço (Bloco Maioria – PMDB/ES);
Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo – PT/AC);
José Agripino (Bloco Minoria – DEM/RN); e
Antônio Carlos Rodrigues (Bloco União e Força 

– PR/SP)

Deputados:

José Guimarães (PT/CE);
Júnior Coimbra (PMDB/TO);
Alfredo Kaefer (PSDB/PR);
Armando Vergílio (PSD/GO); e
Marcos Rogério (PDT/RO).

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP-RS) – A Comissão Mista deverá apresentar o rela-
tório sobre o veto no prazo de vinte dias, nos termos do 
art. 105 do Regimento Comum do Congresso Nacional.

O prazo previsto no § 4º do art. 66 da Constitui-
ção Federal e no art. 104 do Regimento Comum do 

Congresso Nacional, este com a redação dada pela 
Resolução nº 1, de 2013-CN, encerrar-se-á em 11 de 
outubro de 2013.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-

ria/PP-RS) – A Presidência comunica ao Plenário o 
recebimento, no dia 12 de setembro do corrente, da 
Mensagem n° 85, de 2013-CN (n° 390, de 2013, na 
origem), da Excelentíssima Senhora Presidente da 
República, que encaminha ao Congresso Nacional 
as razões do Veto Parcial n° 37, de 2013, aposto ao 
Projeto de Lei de Conversão n° 20, de 2013 (oriun-
do da Medida Provisória n° 613, de 2013), que “institui 
crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins) na venda de álcool, inclusive para fins 
carburantes; altera as Leis n°s 9.718, de 27 de novem-
bro de 1998; 10.865, de 30 de abril de 2004; 11.196, de 
21 de novembro de 2005; e 9.532, de 10 de dezembro 
de 1997, e a Medida Provisória n° 2.199-14, de 24 de 
agosto de 2001, para dispor sobre a incidência das re-
feridas contribuições na importação e sobre a receita 
decorrente da venda no mercado interno de insumos 
da indústria química nacional que especifica; revoga 
o §2º do art. 57 da Lei n° 11.196, de 21 de novembro 
de 2005; e dá outras providências”.

É o seguinte o Veto:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP-RS) – Nos termos do arts. 10-A e 104 do Re-
gimento Comum do Congresso Nacional, este com a 
redação dada pela Resolução n° 1, de 2013-CN, e da 
Resolução n° 1, de 2012-CN, fica assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de relatar o veto:

Veto Parcial n° 37, de 2013 (PLV 20/2013)

Senadores:

Walter Pinheiro (Bloco Apoio ao Gov – PT/BA), 
Relator da Medida Provisória;

Vital do Rêgo (Bloco Maioria – PMDB/PB);
Jayme Campos (Bloco Minoria – DEM/MT); e
Eduardo Amorim (Bloco União e Força – PSC/SE).

Deputados:

José Guimarães (PT/CE);
Lúcio Vieira Lima (PMDB/BA);
Raimundo Gomes de Matos (PSDB/CE);
Júlio César (PSD/PI); e
Arnaldo Jardim (PPS/SP).

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP-RS) – A Comissão Mista deverá apresentar o rela-
tório sobre o veto no prazo de vinte dias, nos termos do 
art. 105 do Regimento Comum do Congresso Nacional.

O prazo previsto no § 4º do art. 66 da Constitui-
ção Federal e no art. 104 do Regimento Comum do 
Congresso Nacional, este com a redação dada pela 
Resolução n° 1, de 2013-CN, encerrar-se-á em 11 de 
outubro de 2013.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

A Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB-RR) – Concedo a palavra à próxi-
ma oradora inscrita, Senadora Ana Amélia, do PP do 
Rio Grande do Sul.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP-RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Caro Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, 
Senadores, Senadoras, nossos telespectadores da 
TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, dou as boas-
-vindas aos estimados jovens estudantes das escolas 
– imagino – de Brasília, Distrito Federal; aos profes-
sores e às guias que os estão acompanhando nesta 
visita que fazem à Casa da democracia, à Casa da 
República, que é o Senado Federal.

Boas-vindas a todos vocês!
O Supremo Tribunal deve decidir na próxima 

quarta-feira, dia 18 de setembro, não apenas o des-
tino, Senador Pedro Simon, dos 12 réus condenados 
pela Suprema Corte do País, no histórico julgamento 
da Ação Penal nº 470, conhecida como “processo do 
mensalão”, mas o que está em questão, no momento, 
é muito mais do que isso, mais do que um julgamento, 
é a confiança dos brasileiros na sua justiça e a percep-
ção dos Ministros da Corte Suprema do País sobre tão 
grave e inaceitável prática: corrupção e uso indevido 
dos recursos públicos pagos sob a forma de tributos 
e às custas do trabalho duro e com muito suor da po-
pulação que trabalha e que paga impostos.

É compreensível a complexidade e as incertezas 
sobre o termo jurídico “embargo infringente”, recurso 
em análise pelo Supremo Tribunal Federal, que pode 
resultar em outro julgamento, com novo relator, revisor 
e novas condenações. Os cinco Ministros, a começar 
pelo Presidente, Ministro Joaquim Barbosa, foram muito 
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claros: embargo infringente é apenas empurrar para 
mais adiante este processo.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força. PTB-RR) – Senadora Ana Amélia, per-
mita que eu faça o registro, embora V. Exª já os tenha 
saudado, da presença entre nós dos alunos da Escola 
Classe Dom Bosco, aqui do Distrito Federal.

Quero lhes dar as boas-vindas a esta sessão de 
sexta-feira, que é uma sessão em que não há votação; 
é apenas para os Senadores exporem os seus temas 
e debaterem, através dos apartes, com os Senadores 
presentes.

Sejam muito bem-vindos!
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP-RS) – 

Obrigada, Senador. Eu vou voltar ao tema.
Portanto, é compreensível, como eu estava di-

zendo, a complexidade e as incertezas sobre o termo 
jurídico “embargo infringente”, recurso que está em 
análise pela Suprema Corte e que pode resultar em 
outro julgamento, com novo relator, com novo revisor 
e, talvez, com alívio nas condenações. O voto de de-
sempate deve ser proferido, na próxima quarta-feira, 
pelo mais experiente Ministro da Suprema Corte do 
País, Celso de Mello. Dos 11 Ministros, cinco foram 
favoráveis aos embargos infringentes, e igual número 
foi contrário aos embargos infringentes.

O editorial do jornal do meu Estado Zero Hora, em 
Porto Alegre, traz hoje uma visão interessante sobre 
o que se passa no Supremo Tribunal Federal, símbolo 
maior da Justiça brasileira. É quase uma crueldade que 
a decisão mais importante desse julgamento, de encer-
rar a sentença com as punições aos réus, aplaudidas 
pela opinião pública, recaia sobre um único juiz, depois 
de um ano de sessões e de debates. É uma bomba 
que caiu no colo do Ministro Celso de Mello, o deca-
no da atual composição do Supremo Tribunal Federal, 
a quem caberá, Ministro Pedro Taques, dar o voto...

Digo Ministro Pedro Taques, porque o senhor é 
mais do que um Senador; pelo seu conhecimento ju-
rídico, é mais do que um Senador.

O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT 
– MT) – Senadora Ana Amélia, perdoe-me a informali-
dade, mas isso pode ser um presságio de bom agouro.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Pois é, mas, no seu caso, será sempre um bom pres-
ságio, Senador Pedro Taques.

Como eu dizia, essa bomba caiu no colo do Mi-
nistro Celso de Mello, o decano da atual composição 
do Supremo Tribunal Federal, a quem caberá dar o 
voto de desempate sobre os embargos infringentes, 
na próxima semana.

O Ministro Celso de Mello, aliás, é egresso, Sena-
dor Pedro Taques, de uma área que prezamos muito, 

que é o Ministério Público, e espero que não se confir-
me uma crítica feita no livro escrito por Saulo Ramos 
a respeito do Ministro Celso de Mello.

Há muita pressão sobre um homem só: de um 
lado, parcela expressiva da opinião pública, incluindo-
-se aí os principais veículos de comunicação do País, 
clamando pela condenação exemplar de personalida-
des políticas apontadas nas investigações como res-
ponsáveis pela compra de apoio parlamentar para o 
Governo; de outro, militantes e simpatizantes do Par-
tido que está no poder torcendo pelo abrandamento 
das penas e pela postergação desse julgamento e, é 
claro, do resultado final, enfim, da sentença. Os dois 
lados, evidentemente, acham que seus argumentos 
são os mais coerentes e os mais justos.

A convicção de Celso de Mello já está formada, 
segundo declarou à imprensa depois da sessão de on-
tem, argumentando que seu voto está pronto e que ele 
jamais abrirá mão de votar com independência e com 
coerência, de onde se deduz que sua tendência é votar 
favoravelmente à aceitação dos embargos infringentes 
e da continuação do julgamento, pois já se manifestou 
favoravelmente ao recurso em outras oportunidades.

Em se tratando de uma decisão que envolve 
recursos públicos da Nação brasileira e não apenas 
os 12 réus condenados pelo STF, quem terá razão? 
Quem terá razão?

É importante lembrar que tão compreensível para 
a população também é o peso negativo e danoso da 
palavra “corrupção”, expressão que vem do latim cor-
ruptus e que significa “quebrado em pedaços”, “cor-
rompido”, “apodrecido”. Basta dar uma volta pelos trens 
das metrópoles brasileiras ou conversar com alguns 
dos que esperam ônibus, tarde da noite, para voltar 
para a sua casa, após um dia difícil de trabalho, para 
notar que muitos podem não entender o significado 
do tal embargo infringente, mas o desprezo é geral e 
inaceitável, quando se fala em injustiça, em desilusão 
e até em fraude.

Do Oiapoque, no Norte do País, até o Chuí, ex-
tremo sul do meu Estado, o Rio Grande do Sul, o que 
se espera é justiça, realidade, franqueza, transparên-
cia, sobretudo em relação a episódios de dilapidação 
e malversação do dinheiro público. O Brasil e o mun-
do estão atentos a essa grande e complexa questão.

Mais de oito anos e quatro meses se passaram 
desde a divulgação de um vídeo feito pela revista Veja, 
em 14 de maio de 2005, denúncia que ganhou maio-
res proporções com a entrevista do delator do esque-
ma, ex-Deputado Roberto Jefferson, ao Jornal Folha 
de S.Paulo, resultando na paralisação do Congresso 
Nacional, com inúmeras declarações e com muitas 
investigações.
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O esquema escondido, montado dentro dos Cor-
reios para desvio de dinheiro público, de recurso do 
povo brasileiro, e para o fechamento de contratos com 
outras empresas se transformou no episódio dos “pro-
fanadores da República, dos subversivos da ordem ins-
titucional, dos delinquentes, dos marginais da ética do 
poder”. Essa frase foi dita pelo próprio Ministro Celso 
de Mello, durante o julgamento dos réus do mensalão.

Como foi avaliado pelo STF, recursos públicos 
foram usados ilicitamente para alimentar um esque-
ma de compra de apoio do Congresso montado por 
políticos, por banqueiros e por donos de agência de 
publicidade, um jogo político sujo colocado em prática 
com o objetivo de ampliar o poder e o prestígio de au-
toridades públicas do governo do ex-Presidente, uma 
indesejada combinação de corruptos e corruptores que 
ficou conhecida no Brasil e no mundo como mensalão.

É raro o momento para alguém que viu a força 
do regime militar de perto e acompanhou o movimento 
das Diretas Já, como eu. Foram mais de 200 horas de 
sessões na Suprema Corte deste País, transmitidas 
ao vivo pela TV Justiça, sem cortes ou edições, como 
fazem a TV Senado, a TV Câmara e outras TVs institu-
cionais ao exibirem suas sessões. Tenho de confessar: 
é uma transparência que fortalece a cidadania e que 
amadurece os rumos da democracia brasileira. Quero 
acreditar que o poder das instituições independentes 
vencerá, ao menos neste instante.

Até então, o Poder Judiciário, um dos três pilares 
da nossa recém-criada democracia, parecia se manter 
inabalável, apesar de todas as dúvidas, de pressões, 
do poder do tráfico de influência e de versões diversas 
criadas para tentar esconder o que o Ministro Luiz Fux 
chamou de “gestão tenebrosa”.

Ainda que tenham sido oito dos onze Ministros 
do STF indicados pelo Partido do poder, o Partido dos 
Trabalhadores, a maioria dos magistrados da Supre-
ma Corte deste País preferiu escolher, no passado, 
o caminho da independência e constatou a existên-
cia do mensalão, mesmo desagradando os autores 
das – abre aspas – “transações tenebrosas” – fecha 
aspas – feitas enquanto “a nossa Pátria mãe dormia 
distraída”, como disse e escreveu o autor da denúncia, 
o ex-Procurador-Geral da República Roberto Gurgel.

O Supremo Tribunal Federal derrubou a tese, tam-
bém ilícita, de Caixa 2 e qualificou o mensalão como 
verdade, como “vísceras expostas”, segundo declara-
ções do ex-Presidente da Suprema Corte, o festejado 
Ministro Ayres Brito.

Quando tudo parecia que a pizza seria a refeição 
da vez, 25 dos 37 acusados saíram da condição de réus 
para ocupar a posição de condenados. Entendo que 
condenar é bem diferente de cumprir a pena. Mesmo 

assim, como observadora dos fatos, tenho visto avan-
ços. A Justiça Brasileira, na figura do Supremo Tribu-
nal Federal, demonstrou que a tese da “conspiração 
golpista” foi desmascarada em toda a sua dimensão.

O mundo também enxergou como verdade, por 
renomadas e sérias publicações internacionais, como 
o jornal El País, da Espanha, ou The New York Times, 
dos Estados Unidos, a condenação do ex-Ministro José 
Dirceu e do ex-tesoureiro do Partido Delúbio Soares 
pelo Supremo Tribunal Federal. Foi divulgada uma 
imagem de uma nova fase da recorrente impunidade, 
especialmente de políticos, no Estado Brasileiro.

Institucionalizar o crime é a maior barbárie que 
uma sociedade democrática pode cometer contra si. 
A balança dos três Poderes de Estado não pode se 
desequilibrar. Executivo, Legislativo e Judiciário preci-
sam se manter fortes e cada vez mais respeitados. O 
fortalecimento, aliás, das instituições públicas nas três 
esferas de Poder da Federação, Executivo, Legislativo 
e Judiciário, deve ser a principal ambição do Poder Pú-
blico, de todos nós e dos agentes que compõem essas 
estruturas. Quanto mais eficientes forem o Congresso 
Nacional, a Suprema Corte, o Ministério Público, as 
Polícias Federal, Civil, Militares ou quaisquer institui-
ções com viés público e com foco no cidadão, melhor, 
muito melhor para a sociedade.

Essa eficiência é mais facilmente alcançada quan-
do há independência e liberdade de atuação, essência 
democrática nas instituições envolvidas. As institui-
ções públicas precisam desse viés para desenvolver 
e transformar a sociedade. Os indivíduos, os cidadãos 
querem isso, especialmente no Brasil.

Boa parte da população já percebeu que a auto-
nomia para investigar crimes, por exemplo, aumenta as 
chances de solução de delitos. Por isso, fui favorável 
ao fortalecimento do Ministério Público nas diferentes 
áreas de atuação do órgão, Ministério Público Fede-
ral, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público 
Militar, e, sobretudo, à autonomia das instituições com-
petentes para realizar investigações criminais. Qual-
quer interferência contrária seria um retrocesso, um 
descompasso em relação à lógica da cidadania, da 
moralidade e da ética. Como jornalista que fui duran-
te quase 40 anos de minha vida profissional, eu não 
poderia admitir qualquer tentativa de amordaçamento 
das competências e das prerrogativas do Ministério 
Público nem de outras instituições fundamentais para 
os debates democráticos e para a justiça.

Investigações importantes e recentes puderam 
ser elucidadas, pois as autoridades competentes co-
letaram maior volume de dados e informações sobre 
crimes bárbaros e lamentáveis.
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Portanto, certamente, ficarei frustrada, como ci-
dadã, se o Supremo Tribunal Federal confirmar, na pró-
xima quarta-feira, que as manifestações das ruas não 
tiveram sentido ou foram em vão. Uma das pautas prin-
cipais do Brasil é, sem dúvida, o combate à corrupção.

Ontem, aliás, uma faixa solitária estava na frente 
do Supremo Tribunal Federal: “Basta de corrupção! Fim 
à corrupção!”. Essa demanda precisa ser atendida, e 
a Justiça tem um papel e um protagonismo extrema-
mente relevantes em todo esse processo.

Neste dia de quase encerramento do julgamento, 
a sociedade brasileira, certamente, terá tempo de fazer 
suas reflexões. Logo, logo, vamos entrar também no 
período pré-eleitoral. Em 2014, teremos eleições gerais, 
e também seria conveniente que os partidos políticos 
tivessem um pouco mais de cuidado com essa prática.

Estaremos aqui na semana que vem, Senador 
Pedro Taques, para votar uma reforma eleitoral que 
não seja mais um faz de conta ou uma meia-sola para 
inglês ver.

Com muito prazer, concedo um aparte ao Sena-
dor Pedro Taques.

O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT 
– MT) – Parabéns, Senadora Ana Amélia, pelo pronun-
ciamento! Vou começar pela parte final, em que V. Exª 
disse sobre a famosa reforma eleitoral. Nós estamos 
a precisar não de uma reforma eleitoral perfumaria ou 
de uma reforma eleitoral para inglês ver, como V. Exª 
disse. Precisamos de uma reforma política e, depois, 
por consequência, de uma reforma eleitoral. Quero 
expressar meu respeito ao Senador Romero Jucá, o 
autor, e ao Senador Raupp, o Relator dessa famosa 
reforma eleitoral. Agora, alguns pontos dessa reforma 
me causam estranheza. Eu poderia usar outro termo, 
mas prefiro “estranheza”. Um deles é o que permite a 
doação indireta de concessionária e de permissionária, 
por exemplo. Para mim, isso é um absurdo. Há a pos-
sibilidade de diminuição ou não de tamanho de placa 
ou de cartaz, há a proibição em propriedade particular. 
Esses são temas que, eu diria, para ser cordial, impor-
tantes, mas não são significativos para que nós tenha-
mos o que a Constituição determina, uma democracia 
não só de fachada, mas uma democracia de realidade. 
Então, concordo também que precisaríamos de uma 
reforma política. Alguns defenderam o debate em torno 
dessa reforma eleitoral aqui, nesta semana, em meia 
hora, às 23 horas, e disseram: “Ah, nós já debatemos 
isso na CCJ.” Sim, já debatemos isso na CCJ, mas 
muitos Senadores não participam da CCJ, e mesmo 
aqueles que são titulares ou suplentes da CCJ têm o 
direito constitucional de debater no plenário da Casa. 
Então, nós vamos acabar com o plenário, e tudo fica 
debatido na Comissão de Constituição e Justiça, isso 

é possível, de forma terminativa, conforme determina 
o art. 58 da Constituição, combinado com o art. 91 do 
Regimento Interno. Muito bem, a reforma é isto: uma 
perfumaria.

Agora, no tocante aos embargos, que V. Exª está 
a falar, vamos ficar tal qual o fígado de Prometeu. O 
julgamento vai crescendo, nunca vai terminar. Dos 
embargos infringentes, vão caber embargos de decla-
ração; dos embargos de declaração, existirá a possi-
bilidade dos embargos infringentes. Na revisão crimi-
nal, novos embargos de declaração, novos embargos 
infringentes. Nós vamos levar isso até quando? Até o 
final dos tempos!

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
As calendas gregas.

O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT– 
MT) – Sim, até o final dos tempos. Seria interessante 
que nós debatêssemos, como V. Exª está fazendo, se 
a Constituição estabelece esses famosos embargos 
infringentes. A Constituição não diz, mas a Constitui-
ção diz que cabe ao Legislativo da União regrar sobre 
normas processuais, e embargos infringentes regram 
normas processuais. O Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal, até a Constituição de 88 – porque as 
Constituições de 67, de 69 permitiam –, poderia tratar 
disso. O Supremo está caminhando para um casuísmo. 
Tendo em conta a qualidade, a fama, tendo em conta o 
poder dos acusados, já condenados, caberão embar-
gos infringentes. Agora, se forem outros acusados, não 
caberão embargos infringentes. O argumento de que 
a não existência dos embargos infringentes ofenderia 
o princípio do duplo grau de jurisdição também é um 
argumento pedestre. É um argumento pedestre! Por 
que isso? Imaginem: se um Parlamentar é condenado 
por unanimidade no Supremo Tribunal Federal, como 
já existiram casos, esse Parlamentar não terá direito 
aos embargos infringentes, porque terá ofendido o 
duplo grau de jurisdição? Isso mostra que o Supremo 
Tribunal Federal está trilhando um caminho que não faz 
jus a muitos momentos ricos de sua história, porque 
o Supremo também já teve alguns momentos pobres 
na sua história. Quem sabe nós teremos, agora, mais 
um momento pobre! Existia um constitucionalista, no 
Império, que dizia assim: “No Brasil, supremo só se 
for de frango”.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP– RS) – 
Senador Mozarildo, eu queria que todo o aparte do 
Senador Pedro Taques fosse inserido no meu pronun-
ciamento, na íntegra, como parte dele. Ele o enriquece, 
com a sua verve e o seu bom humor – eu diria que um 
humor britânico, já que falamos para inglês ver –, pela 
forma refinada de fazer essa comparação.

De fato, a questão é: e os outros? 
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A estátua que está ali, da Justiça, de olhos ven-
dados, tem que tirar a venda, e a balança da Justiça 
também está nesse processo desequilibrado.

Queremos saber, então, como aqueles que já 
foram condenados vão ficar, se poderão voltar e pe-
dir embargos infringentes para casos já examinados.

Eu concordo com o Senador Pedro Taques plena-
mente, com toda a sua argumentação, sobretudo por-
que mais se avaliou aí o peso da influência e do tráfico 
de influência nesse processo, do tráfico de poder que 
eventualmente pode ter acontecido, e não é isso o que 
a sociedade quer. Desse fato se confirma que só vai 
para a cadeia, como se diz na gíria, ladrão de galinha. 

Não é essa a Justiça que nós queremos para o 
Brasil. 

(Soa a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Queremos uma Justiça que seja, realmente, para todos, 
para a sociedade toda, e não apenas para aqueles que 
não têm bons advogados para fazer a sua defesa, como 
está acontecendo agora, em que grandes bancas tra-
balham intensamente na defesa dos seus constituídos. 

Então, a Justiça no Brasil não pode ser só para 
ladrão de galinha. 

Obrigada, Senador Pedro Taques.
Muito obrigada, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Parabenizando a Sena-
dora Ana Amélia pelo seu pronunciamento, concedo 
a palavra, neste instante, ao Senador Pedro Taques. 

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srª Senadora, Sr. Sena-
dor, amigos que nos acompanham pela Rádio Sena-
do, TV Senado, órgãos de comunicação do Senado 
da República, amigos das mídias sociais, Senador 
Pedro Simon, o Brasil vive, parece, um final de Copa 
do Mundo: Argentina e Brasil, Maracanã lotado, 90 
minutos de jogo, e o jogo está empatado. Vai ao pê-
nalti. Sim, a Argentina com o Papa atrás, mas, sorte 
nossa que Deus é brasileiro. A Argentina com o Papa 
atrás, e Deus é brasileiro. Aí, o juiz apita e começam 
os pênaltis: cinco a cinco, e, na quarta-feira que vem, 
um Ministro, sozinho, um Ministro escoteiro, isolado, 
vai decidir os destinos não só daqueles condenados, 
mas ele vai discutir e vai decidir os destinos do próprio 
Supremo Tribunal Federal. Qual Supremo Tribunal Fe-
deral nós teremos na República Federativa do Brasil a 
partir desse julgamento? 

Sr. Presidente, quando você inicia sua vida como 
operador do Direito – e ontem o Ministro Marco Auré-
lio disse “não como operador, mas como estivador do 

Direito” –, você aprende que processo não tem capa. 
Você não julga pessoas, mas fatos. No momento da 
dosimetria da pena, você leva em conta o histórico 
dessas pessoas, você leva em conta a vida pretérita 
dessas pessoas. Muito bem, você julga fatos. Muitos 
têm dificuldade de entender que um membro do Mi-
nistério Público, que um delegado de polícia, que um 
magistrado – e V. Exª, Sr. Presidente, tem filhos ma-
gistrados – são profissionais. E esses profissionais 
estão ali exercendo uma função constitucional. Não 
pessoalizam, não podem prejudicar os inimigos nem 
beneficiar os amigos. Aliás, essa é uma expressão 
bem forte que, infelizmente, em determinados casos, 
o Supremo Tribunal Federal não tem atendido.

Vejamos o caso do Ministro Dias Toffoli, do Su-
premo Tribunal Federal. Ele é um grande Ministro, 
respeitável Ministro, mas participou como advogado 
de um dos acusados e deveria se dar por impedido, 
conforme diz o Código de Processo Civil e o Código 
de Processo Penal. Aliás, eu já tive oportunidade de 
fazer um discurso aqui nesse sentido, expressando a 
ele meu respeito, mas obedecendo à minha consciência 
e ao que diz o art. 53, caput, da Constituição, no sen-
tido de que tenho liberdade de opinião e liberdade de 
fala aqui, nesta tribuna. Muito bem, daí a importância 
da chamada imparcialidade.

A pergunta que se faz é: o juiz é imparcial? O juiz 
é neutro? Esse dogma da neutralidade dos magistra-
dos surge, segundo alguns, com a Revolução Fran-
cesa, porque lá, na França, Senador Pedro Simon, os 
juízes faziam parte de um dos Estados privilegiados, 
porque, a França, naquele momento histórico, era di-
vidida em três Estados: o primeiro Estado, a nobreza; 
o segundo Estado, o clero; e o terceiro Estado, a cha-
mada burguesia, que eram todos os outros, a choldra, 
a ratatuia, a patuleia, a chinela, segundo alguns. Os 
juízes faziam parte do primeiro Estado. Daí o dogma 
de que o juiz deveria ser neutro. Existe neutralidade 
no magistrado? Será que o magistrado pode ser só 
magistrado? É lógico que não. Ele é magistrado, ele é 
pai, ele é filho, ele é marido, ele é amante, ele é namo-
rado, ele traz dentro de si vários eus. Eu sou eu e as 
minhas circunstâncias. Essa neutralidade é um dogma 
que nós temos que discutir. O magistrado – ninguém 
é neutro – traz dentro de si a sua história. Isso rece-
be o nome de determinismo histórico ou ideologia, no 
sentido bem revelado por Marx, em 1848. Ele tem que 
ser impessoal, mas a neutralidade é difícil de existir.

O Supremo Tribunal Federal estará julgando nesse 
final de Copa do Mundo. Quarta-feira, teremos, quem 
sabe, o gol de ouro, a bala de prata, Senador Pedro 
Simon. Teremos um momento importante. Cabem ou 
não os famigerados e famosos embargos infringentes?
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Para que a dona de casa possa saber, é da na-
tureza humana, como diria Aristóteles, é da natureza 
das coisas que o cidadão, que a pessoa humana não 
concorde com a primeira decisão. Por exemplo, o pai 
não permite que a filha vá a determinado evento. A fi-
lha não se contenta e vai pedir para a mãe. Ela recorre 
à mãe. É da natureza das coisas não nos contentar-
mos com uma só decisão. Em razão disso, o sistema 
estabelece o famoso duplo grau de jurisdição, porque 
é da natureza das coisas. É algo simples – Senador 
Romero Jucá, por lealdade legislativa a V. Exª, há dez 
minutos fiz referência ao seu nome –, é da natureza 
das coisas o duplo grau de jurisdição.

A Constituição não estabelece de forma expressa 
o princípio do duplo grau de jurisdição. Alguns dizem 
que ele não é um princípio constitucional. Outros dizem 
que, quando a Constituição da República estabelece 
a existência de juízes de primeiro grau, segundo grau, 
implicitamente dela nós podemos retirar o princípio 
do duplo grau de jurisdição. E é bom que assim seja.

Agora, no Brasil, não temos o princípio do duplo 
grau de jurisdição. No Brasil, nós temos o princípio do 
quinto grau de jurisdição. Eu não conheço nenhum 
país do mundo em que o cidadão possa recorrer tan-
to quanto no Brasil. Não conheço. Para que ele seja 
condenado de forma definitiva, ele precisa de anos. 
Anos! Muito bem, ele é condenado em primeiro grau, 
recorre ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional 
Federal – um dos dois –, recorre ao STJ; do STJ, vai 
para o Supremo Tribunal Federal; no Supremo Tribu-
nal Federal, é possível a revisão criminal, mas, antes 
da revisão, há os embargos de declaração, depois os 
embargos infringentes. É possível tudo. Temos vários 
graus de jurisdição. 

Difícil. Não conheço nenhum país do mundo que 
tenha essa moleza – permitam-me um termo mais 
popular.

Aquele que é dotado de foro por prerrogativa de 
função, como nós, aqueles que têm o direito consti-
tucional ao foro privilegiado, como nós, a estes é ou 
não permitido o duplo grau de jurisdição. Se nós, Se-
nadores, de acordo com o art. 102, inciso I, alínea 
“b”, da Constituição, temos o direito constitucional ao 
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, como os 
Deputados, nós não temos o direito ao duplo grau de 
jurisdição, porque é da natureza do sistema. Mas o 
Pacto de San José da Costa Rica estabelece o direito 
ao duplo grau de jurisdição. Qual é a natureza jurídica 
do Pacto de San José da Costa Rica dentro do nosso 
sistema jurídico?

Para que um tratado internacional seja internali-
zado, necessário se faz três momentos bem distintos, 
de acordo com a Constituição. Primeiro momento, o 

Presidente da República assina o tratado internacional 
como Chefe de Estado, art. 84, inciso VII, da Constitui-
ção, exercendo a soberania no aspecto internacional. 
Ele assina um tratado. O tratado não tem força até que 
o Congresso Nacional, através de um decreto legislati-
vo, de acordo com o art. 49, inciso I, possa referendar 
esse tratado internacional. Aí o tratado internacional 
ainda precisa ser promulgado por um decreto do Pre-
sidente da República – isso está no art. 84, inciso II, 
da Constituição. 

Muito bem, adotamos o chamado dualismo ju-
rídico no Brasil. O Pacto de San José da Costa Rica 
foi internalizado como lei ordinária. Com a Emenda à 
Constituição nº 45 e com a decisão do Supremo Tri-
bunal Federal, alguns tratados que têm por objeto di-
reitos humanos, como esse, são normas supralegais. 
Estariam acima da lei, mas abaixo da Constituição da 
República. Existe quem defenda que os tratados sobre 
direitos humanos seriam supraconstitucionais. Estariam 
acima da Constituição da República. É o caso de um 
constitucionalista argentino chamado Bidart Campos. 
Ele diz isso. É o caso da grande constitucionalista 
paulista Flávia Piovesan, do grande constitucionalista 
internacionalista do Estado do Mato Grosso Valério 
Mazzuoli. Entendem que os tratados sobre direitos 
humanos seriam normas supraconstitucionais. 

Mas, no Brasil, aqueles não recepcionados, de 
acordo com o quórum da Emenda à Constituição nº 
45, são normas supralegais. Não são normas consti-
tucionais. E o tratado, o Pacto de San José da Costa 
Rica, não pode mudar a Constituição da República. 

Muito bem, entendemos, digamos que isso fos-
se possível, apenas para argumentar – e já passo a 
palavra ao Senador Pedro Simon, em instantes –, em 
homenagem a um entendimento mais alargado, que 
fosse possível o duplo grau de jurisdição no próprio 
Supremo Tribunal Federal, por meio dos chamados 
embargos infringentes, sobre os quais estão a decidir 
no Supremo Tribunal Federal. 

Isso seria inconstitucional, da mesma forma, por 
ofender o princípio da isonomia. E por que ofender o 
princípio da isonomia, Senador Pedro? Porque Sena-
dores e Deputados Federais condenados por unanimi-
dade no Supremo Tribunal Federal não teriam direito 
aos embargos infringentes. Só aqueles condenados 
por maioria de votos. Ofenderia o princípio da isono-
mia, como disse a Ministra Cármen Lúcia. Como disse 
a Ministra Cármen Lúcia.

Muito bem, cabem ou não cabem embargos in-
fringentes? Qual é a questão a ser resolvida? O Re-
gimento Interno do Supremo Tribunal Federal – Regi-
mento que veio ao mundo em período escuro da nossa 
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história, na época da ditadura; portanto, é anterior à 
Constituição de 88 – estabelece normas processuais.

E a Constituição de 88 diz que normas proces-
suais só o Poder Legislativo pode criar, porque é uma 
garantia fundamental do cidadão. Decorre do devido 
processo legal, art. 5º, inciso LIII. Não cabe aos onze 
Ministros do Supremo Tribunal Federal tratar de nor-
ma processual.

Daí o Regimento Interno do Supremo foi ou não 
recepcionado neste particular? A dúvida é essa.

Muito bem, a Lei nº 8.038, de 1990, acaba com 
os embargos infringentes nos Tribunais, tanto que no 
Superior Tribunal de Justiça não existem embargos 
infringentes.

E agora estão a dizer da existência de embargos 
infringentes no Supremo Tribunal Federal.

Antes de conceder o aparte ao Senador Pedro 
Simon, quero cumprimentar o Senador Osvaldo Sobri-
nho, ex-Deputado Estadual, Secretário de Educação 
do Estado de Mato Grosso, ex-Vice-Governador do 
Estado de Mato Grosso e suplente do Senador Jayme 
Campos, que hoje toma posse nesta Casa.

Seja bem-vindo. Eu tenho certeza de que V. Exª 
continuará a honrar o Estado de Mato Grosso. 

Para minha honra, concedo um aparte a S. Exª, 
o Senador Pedro Simon.

O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS) 
– Felicito V. Exª e vejo com profundo respeito o pro-
nunciamento de V. Exª. Em primeiro lugar, V. Exª tem 
de cor na cabeça os códigos, as leis, tantos acórdãos, 
que eu realmente fico impressionado. E V. Exª fala, 
no pronunciamento de hoje, exercendo uma função 
realmente impressionante. V. Exa fala como Senador 
da República. Mas eu diria que, mais do que Senador 
da República, V. Exa fala como um procurador e como 
membro dos Tribunais Superiores. V. Exa se identifica 
com as três questões. Eu estava dizendo à Senadora 
Ana Amélia que V. Exa, antes de chegar aqui, exerceu 
a procuradoria, e não exerceu mais nem advocacia, 
nem coisa nenhuma, nem política, nem nada. Então, 
V. Exa, quando entra, como hoje, talvez nem esteja se 
lembrando que é Senador. Está se lembrando do tem-
po em que, como procurador, fazia isso. E V. Exa teve 
uma atuação impressionante. Botou na cadeia, botou 
algemas, em pessoas importantes. Teve coragem. Eu 
tenho dito e repetido isto: V. Exa era procurador, cargo 
vitalício. Em uma eleição, fizeram uma pesquisa e V. 
Exa tinha 2% de votos para Senador da República. O 
ex-Governador Maggi era o dono do Estado, quer dizer, 
tinha feito duas administrações, uma melhor do que 
a outra. E V. Exa renunciou – não se licenciou, renun-
ciou – a uma carreira vitalícia para se candidatar com 
2%. A informação que eu tenho – nem sei se V. Exa vai 

confirmar – é que a mãe de V. Exa levou tempo para 
lhe perdoar, dizendo que V. Exa não podia fazer isso. 
“Não, mas eu vou advogar!” E a sua mãe respondeu: 
“Mas como vai advogar? Como procurador, você tem 
que correr com três caras atrás que querem te matar. 
Deixando de ser procurador, andando por aí sozinho, 
o que vai acontecer contigo?”. V. Exa saiu, ganhou, com 
uma vitória espetacular, e está sendo aqui realmen-
te alguém que merece respeito. Eu só não avanço o 
sinal – mas não tem nenhuma comparação – porque 
eu também gostava do Demóstenes. O Demóstenes 
foi a primeira vez que eu botei a mão no fogo e, se 
dependesse do meu pensamento, estava com a mão 
queimada.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Do meu também.

O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS) 
– Mas V. Exa tem esse tom. Eu acho muito importante 
o pronunciamento de V. Exa, e acho que os Srs. Minis-
tros deviam analisar o pronunciamento de V. Exa, com 
profundo conteúdo e com profundo respeito. A figura 
desse juiz, o decano, é muito importante. Alguns acham 
que, porque ele deu um voto em determinado momen-
to, estão tranquilos com o voto de quarta-feira. Eu não 
acredito que seja assim. Eu acredito que um juiz – o 
sentido do meu aparte é justamente este –, autorida-
de de gabarito, que está lá há vinte e tantos anos...

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Vinte e quatro anos.

O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS) 
– ... e que tem o respeito, a credibilidade de todos, não 
pode se basear em um julgamento que era em uma 
situação e dizer: “Eu tenho que manter”. Não, ele tem 
é que ver a hora que estamos vivendo, sentir a hora 
que estamos vivendo. E, na verdade, o destino é isso. 
Muita gente diz que Tiradentes não foi o herói da Inde-
pendência. Precisavam de um nome, quando fizeram a 
República, para fazer, desenvolver, criar um líder, e aí 
foi Tiradentes. Hoje, estamos em um momento desses. 
Ele pode ser, realmente, o herói do Supremo. Ali, na 
quarta-feira, vai começar. Ou mudamos todos, com o 
Supremo, e todo mundo terá de ir atrás, ou, se o Su-
premo se voltar: “Vamos começar tudo de novo?”, todo 
mundo vai começar tudo de novo. Eu faria um apelo – 
tenho rezado por esse Ministro, que é um homem de 
bem, é um homem respeitável – para que ele pense 
muito, muito, muito no futuro deste País. Ao contrário 
do outro Ministro, o “novato”... 

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – O “novato”!

O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS) 
– O “novato” chegou lá e disse – achei a coisa mais 
fantástica: “Eles estão querendo a multidão. Eu não 
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voto com a multidão. Eu voto...”. Perguntem a algum 
cara da multidão: “O seu pai está sendo julgado, o que 
você acha que se deve fazer?”. Ou: “O seu filho está 
sendo julgado...”. Eu respondi por mim: se o meu pai 
está sendo julgado, se o meu filho está sendo julgado, 
eu já não penso em mais nada, eu penso no meu pai, 
penso no meu filho. Portanto, não vale! O meu pensa-
mento não vale.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Por isso o Código de Processo Civil e o 
Código de Processo Penal dizem que o pai não pode 
julgar o filho e o filho não pode julgar o pai, porque é 
da natureza das coisas o pai proteger o filho.

O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS) 
– E o ilustre Ministro cita isso como exemplo. Quer di-
zer: “Eu não voto com a multidão, eu voto com o pai”. 
E, ao pai: “O seu filho está sendo julgado. Como é que 
você quer que eu vote?”.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Muito obrigado, Senador Pedro.

Antes de conceder a palavra à Senadora Ana 
Amélia... V. Exª diz que tenho os códigos na cabeça. 
Isso me fez lembrar de um professor que dizia o se-
guinte: “Quem decora artigo está em um de três ca-
minhos: ou está preso” – porque está preso, fica o dia 
inteiro decorando artigo – “ou não tem o que fazer ou 
é louco”. Quem decora.

Para minha honra, concedo um aparte a S. Exª, 
a Senadora Ana Amélia.

A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – No 
seu caso, o professor estava muito equivocado. O Có-
digo, em sua cabeça, é um argumento infalível para 
fazer uma boa sustentação e uma boa argumentação 
das suas teses, especialmente do dever que temos 
aqui de melhorar o Código de Processo, o que parece 
que é nosso dever de casa também...

(Soa a campainha.)

A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – ... 
porque “embargo infringente” é um palavrão que o povo 
vai entender melhor agora, com a publicização, com a 
divulgação do que significa, realmente, embargo infrin-
gente. É empurrar com a barriga um pouco mais, no 
entendimento do povo, do povão brasileiro. Eu queria 
dizer que sua mãe, com quem ontem tive o prazer de 
falar, depois da revelação do Senador Pedro Simon 
de que ela achou um risco muito grande V. Exa, com 
2%, largar o Ministério Público Federal, a Procurado-
ria-Geral da República, como brilhante procurador, e 
disputar a eleição para uma vaga no Senado, ontem, 
quando falei com ela, eu disse a ela, e vou repetir aqui 
publicamente, que ela deve estar muito orgulhosa. Mas 
o mais importante é que ela está acompanhando, e 

se V. Exa não aparece na TV Senado, ela cobra e liga 
para o seu gabinete para saber como é que o senhor 
não está aqui, no trabalho. Ou seja, é uma mãe com 
espírito de cidadania e de fiscalização amorosa. Não 
é cobrança pela cobrança. É uma cobrança amorosa. 
Sabe-se que, na genética, a fruta não cai longe do pé, 
Senador Pedro Taques. V. Exa, que gosta tanto dessas 
figuras de linguagem, em meu Estado se diz isto: a 
fruta não cai longe do pé. E sua família mostra exata-
mente esse zelo pelo exercício do seu mandato, com 
o rigor da interpretação da lei e com a sua qualidade 
no campo jurídico. Portanto, o que o senhor está di-
zendo aqui para nós, para mim, pelo menos, que não 
sou advogada, é uma grande aula de Direito, do que se 
deve e do que não se deve fazer num julgamento des-
sa natureza. Cumprimento-o, Senador Pedro Taques. 

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia. 
Eu agradeço o aparte de V. Exa. 

Penso que, na quarta-feira, o Supremo Tribunal 
Federal, através do Ministro Celso de Mello, um ex-
celente ministro, um respeitável ministro, um ministro 
que não é vaidoso – porque a vaidade é um mal que 
pode nos atormentar a todos –, um grande ministro, 
decidirá ali não apenas esse caso. 

Eu vejo que o Brasil, Senador Agripino, passa 
por momentos históricos significativos. Lembremo-nos 
da chamada Constituição da Mandioca, em 1823, de 
que surge a Noite das Garrafadas, a Noite dos Cris-
tais. Lembremo-nos da redução ou da antecipação 
da maioridade de Dom Pedro II. Lembremo-nos da 
Quartelada, que resultou na República. Lembremo-
-nos de 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao 
poder, com a morte de João Pessoa. Lembremo-nos, 
senhores, de 1946, da Constituição mais independente 
que nós tivemos. Lembremo-nos da morte de Getúlio 
Vargas, morte que sai da vida e entra para a história. 
Lembremo-nos – agora há pouco eu e o Senador Pedro 
Simon estávamos discutindo sobre aquele momento 
– do inquérito do Rua Tonelero, o atentado ao Major 
Vaz. Lembremo-nos de Carlos Lacerda dizendo “mar 
de lama”. Lembremo-nos, senhores, do golpe de 31 
de março de 1964. Lembremo-nos do AI-5, momento 
histórico, momento do atraso, 13 de dezembro. Lem-
bremo-nos, Senador Pedro Simon, do pacote de abril 
de 1977, e V. Exª viveu esses momentos históricos, 
não a Proclamação da República, mas mais ou menos 
a partir de Getúlio Vargas. Lembremo-nos da Emen-
da Dante, rejeitada pelo Congresso Nacional, o choro 
do mato-grossense Dante de Oliveira. Lembremo-nos 
da vitória de Tancredo, com o Presidente Sarney na 
aliança, e, segundo alguns, o Senador Pedro Simon, 
naquele momento histórico, era Ulysses ou Tancredo. 



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 14 63351 

Lembremo-nos da Constituição, da promulgação da 
Constituição e o que Ulysses Guimarães disse so-
bre o momento histórico que nós estávamos vivendo. 
Lembremo-nos desses momentos. O impeachment do 
ex-Presidente Collor, e o Senador Renan e o Senador 
Romero não sei se já eram Líderes do governo naquele 
momento. Lembremo-nos desses momentos históricos.

Penso que o Brasil, na quarta-feira, viverá este 
momento histórico, um outro momento histórico.

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Para minha honra, concedo um aparte a 
S. Exª, o Senador Cristovam Buarque; logo depois, ao 
Senador Agripino Maia; e já parto para o encerramento.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Senador Pedro Taques, é um privilégio 
assistir a uma fala como a sua, não só pela firmeza, 
como pela clareza – firmeza de posições e clareza dos 
argumentos –, mas, sobretudo, pelo alerta que o senhor 
está nos fazendo. Eu temo que nós tenhamos, Senador 
Mozarildo, corrompido a corrupção, transformando-a 
em um espetáculo. Transformamos a violência em um 
espetáculo também, em que a violência e a corrupção, 
de repente, aparecem como fatos da televisão, da mídia 
em geral, e não da Justiça no sentido da punição dos 
responsáveis. E essa é uma das causas da indigna-
ção do povo lá fora. A verdadeira culpa da indignação 
é aqui dentro. Nós somos os culpados. Nós viramos 
as costas ao que o povo queria, de vez em quando, e 
agora nós fechamos os olhos à indignação que o povo 
manifesta na rua; nós e o Governo também. O Gover-
no é um grande responsável. O menor responsável, 
culpado disso, é a Justiça. A Justiça está aí para exer-
cer aquilo que nós fazemos aqui como leis e o que o 
Governo executa como proposta. Eu temo que agora 
a coisa possa chegar a todos os níveis. Eu não vou 
discutir aqui qual é o correto, diante do que decide um 
juiz. Isso é ele que sabe. Eu jamais comento decisão 
de juiz, se é certa ou errada. Se ele deu, ele deu. Eu 
acho que ninguém pode julgar juiz. Mas nós temos a 
obrigação de nos preocuparmos como será o dia se-
guinte à decisão que o juiz der, corretamente – como 
eu suponho que ele vai dar corretamente –, de acordo 
com a letra da lei. Mas, como vai ser o dia seguinte? 
E o dia seguinte, eu não meço em 24 horas; eu meço 
nos 20 anos que vêm daqui para frente, em que nós 
perdemos a capacidade de fazer um casamento en-
tre as lideranças e o povo; entre o Estado e a Nação. 
Hoje, há um divórcio. O Estado não está casado com 
a Nação; os líderes não estamos casados com o povo. 
E, diante disso, os riscos são muito grandes. Quando 
a população percebe esse descasamento, ela é ca-

paz de fazer qualquer coisa, inclusive, aquilo que vai 
contra até ela própria, no primeiro instante, pelo caos 
que possa ser gerado. Isso já seria de muita gravidade. 
Mais grave ainda é o momento específico em que a 
gente faz isso, quando, sem necessidade de partido, 
sem necessidade de imprensa, sem necessidade de 
sindicato, qualquer pessoa se reúne, faz uma mani-
festação e para o trânsito, para o funcionamento dos 
serviços e inviabiliza o Legislativo de funcionar, como 
está acontecendo em muitas cidades do Brasil hoje. 
Cada dia é uma Câmara de Vereadores que está sendo 
paralisada pelo povo indignado. Eu creio que, indepen-
dente do resultado que tivermos na quarta-feira, nós 
temos de estar prontos para atender, mais ainda agora, 
às reivindicações do povo, e olhar, mais ainda agora, a 
indignação do povo, porque aí o povo vai sentir – não 
vou dizer se é ou não é; e o que o povo sente é o que 
faz a política – como a ruptura final de um casamento 
entre o Estado e a Nação. E aí qualquer coisa pode 
acontecer. E nós aqui somos os líderes – ou deveríamos 
ser –, e não estamos sendo, na verdade. E tenho dito 
aqui que – quando digo nós, falo de nós mesmo, sem 
ninguém de fora – nós, aparentemente, não estamos 
à altura do momento histórico que nós vivemos. O se-
nhor citou aí diversos momentos históricos importan-
tes; em alguns desses, havia alguém a altura de tentar 
conduzir o processo de convencer o povo; em alguns, 
não houve, e aí o que aconteceu foram tragédias como 
a gente viu do ponto de vista da usurpação do poder, 
do autoritarismo por falta de condução dos líderes 
democráticos. Hoje eu temo que nós não estejamos à 
altura do momento histórico que o País atravessa. O 
povo foi mais rápido e usou os instrumentos que tem 
disponível, como a internet; o povo foi mais rápido do 
que nós aqui estamos agindo. Ou seja, quando os lí-
deres ficam para trás, o povo só volta os olhos se for 
para atropelá-los, pisá-los, não para acompanhá-los 
porque eles ficaram para trás. Nós estamos para trás e, 
se não reconhecermos isso, não vamos conseguir dar 
os passos necessários para irmos outra vez – como é 
nossa obrigação de líderes – para frente. O seu discurso 
alerta todos nós para isso, com a diferença da minha 
fala, porque o senhor dá substância à sua análise do 
ponto de vista jurídico. Parabéns, Senador Taques! E 
seria bom que tivéssemos mais discursos como este 
seu, nos alertando todos os dias nesta Casa.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Muito obrigado, Senador Cristovam, vin-
do de V. Exª, que, aliás, é um dos motivos de eu estar 
na política – eu quero dizer isso –, de estar no PDT, o 
Partido que V. Exª muito honra...

V. Exª falou da diferença entre Estado e Nação. 
Nós que seguimos uma cultura jurídica romano-germâ-
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nica, para nós, Estado é diferente de Nação. Estado é 
uma sociedade política com povo, com território, com 
objetivos. Diferente de Nação. Nação é um conjunto de 
pessoas ligadas por traços históricos, traços culturais, 
traços linguísticos.

Existe um livro bem interessante chamado Os 
virtuosos, que conta a história dos três primeiros Pre-
sidentes civis do Brasil. Eles buscavam, naquele mo-
mento, juntar o Estado à Nação. Diversamente do que 
ocorreu nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos 
da América, o sentimento de nacionalidade é maior 
do que o nosso. Aqui, infelizmente, em um determi-
nado momento histórico, nós perdemos as relações 
entre a Nação e o Estado. Precisamos recuperar esse 
momento.

A Nação é mais importante que o Estado, porque, 
quando se fala em Nação, se está falando em povo, 
se está falando em cidadão, se está falando em gente, 
se está falando em indivíduo – aquele que não pode 
ser divido sob pena de perder a sua substância –, se 
está falando em indivíduo. Aí é Nação.

Daí, todas as nossas Constituições trataram do 
Estado antes da Nação, antes do povo, antes do cida-
dão, diversamente da Constituição cidadã, que trata o 
indivíduo antes do Estado. Por isso, no art. 5º, fala em 
indivíduo e, depois, no art. 44, fala em Legislativo; no 
art. 76, em Executivo; no art. 92, em Judiciário. Por-
que aí começa, no Titulo IV, a organização do Estado. 
A nossa é uma Constituição cidadã porque busca a 
Nação, tratar o indivíduo com dignidade. Concordo in-
teiramente com V. Exª.

Concedo um aparte ao Senador Agripino, logo 
depois, ao Senador Pedro Simon.

O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN) 
– Senador Pedro Taques, hoje de manhã, logo às 9 
da manhã, eu dava uma entrevista para uma Rádio 
de Pernambuco, a JC News – eu nem conhecia –, e o 
assunto, claro, foi o meu pensamento com relação ao 
que vai ocorrer na quarta-feira, no Brasil. E dei minha 
opinião. Mas eu vinha agora, dirigindo o meu carro, 
ouvindo o discurso apropriado de V. Exª, consistente, 
profundo do ponto de vista jurídico, profundo, dando a 
sua opinião pessoal de cidadão e de Senador. O que 
aconteceu agora, na questão do Deputado Donadon? 
Do ponto de vista da técnica legislativa, o Presidente 
da Câmara fez aquilo que julgava processual. E o que 
aconteceu? Indignou o País. Rapidamente, a Câmara 
procurou consertar, e nós, que já vínhamos na nossa 
escalada de providências, aceleramos o passo para 
dar satisfação à sociedade. Aquilo que ocorreu, ontem, 
no diálogo, no debate entre Marco Aurélio e Barroso. 
Barroso disse: “Não falo, não vou julgar para as multi-
dões”. Marco Aurélio, imediatamente, disse: “Não, eu 

não; sou pago pelo contribuinte”. Ele não disse nesses 
termos. “Sou pago pelo contribuinte, devo consideração, 
respeito e atenção ao que pensa o cidadão brasileiro; 
o Direito sim, mas a resposta, a consideração à socie-
dade, fundamentalmente.” E é isso que está ocorrendo. 
No caso do Congresso, a bobagem feita com o caso 
Donadon produziu no seio dos Congressistas, Senado-
res e Deputados, uma ação imediata em preservação 
das instituições em respeito à sociedade, mas, funda-
mentalmente, uma posição que preservasse o conceito 
da Câmara e do Senado. Se o caso Donadon é um 
caso asqueroso, um caso que merece repúdio – e não 
o teve –, cabe aos Deputados e Senadores que têm 
vida limpa tomarem providências para preservarem as 
instituições, que vão se manter. Amanhã, V. Exª e eu 
não seremos mais Senadores, mas o Senado da Re-
pública continua com as suas prerrogativas e com as 
suas obrigações. É nosso dever proteger as prerroga-
tivas e a credibilidade da Instituição. E neste momento, 
o que está em jogo é a credibilidade de uma institui-
ção chamada Justiça. O que está na boca do povo é: 
“Este Brasil pune ou não o poderoso? Pune ou não?” 
O que vai ocorrer na quarta-feira é a resposta a essa 
questão na sociedade, é aquele diálogo rápido entre o 
Ministro Barroso e o Ministro Marco Aurélio. Não é que 
vá julgar para a multidão, não é isso. Mas é o respeito 
por um sentimento sedimentado da sociedade. O jul-
gamento já aconteceu, as penas foram aplicadas. Há 
um argumento poderoso: o STJ não tem embargo de 
infringência; quem tem é o Supremo Tribunal Federal. 
E aí, como é que fica? Um tem, o outro não tem. Um 
julga as últimas causas constitucionais, e o outro as 
infraconstitucionais. Um já eliminou um grau de recor-
rência, e o outro não. Não há dúvida. E vai-se basear 
a frustração da sociedade em cima dessa dúvida? Eu 
acho que o que o Congresso, que é tão açoitado, fez 
precisa servir de exemplo agora a esse sexto voto do 
Supremo Tribunal Federal. Se equívocos existem, que 
não seja o prevalente na Instituição. Se os novatos 
votaram como votaram, e os veteranos votaram como 
votaram, a sociedade espera que poderoso vá para a 
cadeia. Então, não se trata de confronto entre novato 
e veterano. Trata-se de uma resposta que todos nós 
servidores públicos temos que dar à sociedade brasi-
leira, que é quem está acima de todos nós, a não ser 
que se queira a multiplicação dos movimentos de rua, 
que agasalham os baderneiros, que são o lado envie-
sado disso tudo. Eu tenho e disse – hoje está no jornal 
O Globo –, eu tenho uma opinião. Senador Pedro Ta-
ques, V. Exª é o que eu nunca fui. V. Exª é do Ministério 
Público, é julgador, teve a oportunidade de decidir em 
juízo, suponho eu, a vida ou o destino de pessoas. Eu 
assisto, nos TREs, pelo menos no meu Estado, a jul-
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gamentos sobre, por exemplo, a cassação de Fulano 
de Tal, Deputado, Senador, Prefeito ou Governador.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – “Prefeitinho”, como diria o Mão Santa.

O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN) – 
O Prefeito teve 52%, 53% dos votos e vai a julgamento 
por uma acusação A, B, ou C, e o julgamento empata 
em cinco a cinco. É frequente eu ouvir a decisão do 
último voto, que é do Presidente, que diz: “Há razões 
para um lado e para o outro, a favor e contra. Pelo Di-
reito, as coisas estão empatadas. Eu vou respeitar o 
sentimento da sociedade e do eleitorado, que, pelo 
voto majoritário, deu o mandato a esse cidadão. O meu 
voto é pela preservação do mandato dele em respeito 
à sociedade, tendo em vista que, do ponto de vista da 
lei, há agasalho para uma tese e para outra tese.” Por 
que não pensar assim nesse sexto voto, que é, nes-
te momento, e vai ser por todo este fim de semana, 
a preocupação fundamental do Brasil? Com os meus 
cumprimentos à manifestação de V. Exª, que, dentre 
nós, é o mais preparado, do ponto de vista jurídico, 
para emitir opinião sobre temas como este. Quero me 
associar à sua preocupação, que é, neste momento, 
a preocupação do Brasil.

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Muito obrigado, Senador Agripino.

Quero dizer a V. Exª que, neste caso que o Su-
premo está a julgar, penso que os Ministros tenham 
que lembrar um filósofo católico, que dizia o seguinte: 
“Nós não temos nada contra o pecador, mas devemos 
ter contra o pecado”. O acusado pode ser José, pode 
ser Maria, pode ser Pedro. O acusado não interessa. 
Agora, para acusados mais importantes, são possíveis 
embargos infringentes; para o “prefeitinho” – como diria 
o ex-Senador Mão Santa –, que é julgado no Tribunal 
de Justiça e no Tribunal Regional Federal, não há em-
bargos infringentes.

O Direito Penal não pode ser igual à Teologia da 
Libertação, que fez a opção pelos pobres. O Direito 
Penal tem que sair da senzala e entrar na casa grande. 
O Direito Penal tem que ser feito não através de ca-
tegorias sociais – não é isso que eu estou a defender 
–, mas o Direito Penal tem que ver o fato, e os fatos 
foram debatidos em 50 sessões no Supremo Tribunal 
Federal! Cinquenta sessões!

Agora imaginemos: se o Supremo permitir a exis-
tência dos embargos infringentes, nós teremos o jul-
gamento recomeçado. Será sorteado um novo relator, 
um novo revisor, nós teremos outras sessões no Su-
premo Tribunal Federal. Quem sabe, em 2015, o Celso 
de Mello já se aposentou junto com o Marco Aurélio, 

porque a aposentadoria dos dois já se avizinha. Aí nós 
teremos novos Ministros indicados para o Supremo 
Tribunal Federal. O julgamento não termina. 

Parece aquela imagem de uma televisão dentro 
de outra televisão e todas elas ligadas. A imagem tende 
ao infinito. E o Direito precisa ser encerrado, alguém 
precisa errar por último. Por isso o sistema precisa de 
um encerramento, precisa de um fim. Daí a existência 
de tribunais superiores, daí a existência de recursos 
que devem ser julgados e a não existência de deter-
minados recursos em tribunais superiores. 

V. Exª está coberto de razão. Concordo com V. 
Exª. O julgamento precisa ser encerrado, porque é do 
sistema. Não é possível o mesmo julgamento recome-
çar com novos Ministros. Sim, mas e o Ministro Pelu-
so, que já julgou? Aposentou-se. E o Ministro Carlos 
Ayres Britto? Já se aposentou. Quem sabe, em 2015, 
dois novos Ministros se aposentem e nós teremos dois 
novos. E quando vai terminar esse julgamento? Não 
vai terminar nunca. 

Concedo um aparte ao Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS) 

– Só para dizer que os três novos Ministros, os últi-
mos, foram os que decidiram. Os três que não tinham 
participado, indicados pela Presidenta, foram os que 
decidiram e mudaram o julgamento do Supremo. 

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sim.

O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS) 
– Uma vez perguntaram ao Presidente de plantão Ge-
neral Médici o que ele achava do pensamento do povo 
na rua, de uma multidão pensando, não sei o quê. Ele 
respondeu: “Eu não dou nenhuma influência ao pensa-
mento do povo na rua. Eu penso comigo e com os meus 
auxiliares”. Aí foram falar com o Dr. Ulysses, Presidente 
do MDB, o que ele achava da manifestação do povo 
na rua: “Para mim é o que há de mais importante. Eu 
sigo, ouço e me oriento e me determino pelo povo na 
rua, porque o povo se manifesta e diz o que sente”. É 
o que está acontecendo. Não há dúvida nenhuma hoje 
de que nas universidades, nas faculdades de Direito, 
nos debates da OAB, por onde se anda, há um senti-
mento de que chegou a hora, de que chegou a vez. A 
vez é esta. A vez é agora. Eu acho que a Nação inteira 
está voltada para o ilustre decano. Eu vi, até com mui-
to respeito, a sensibilidade, a tranquilidade com que 
ele fala, dizendo que não tem nenhuma preocupação 
com pressões, que ele está tranquilo. Eu acho correto. 
Agora, o que eu acho que tem de ser analisado por 
ele é o contexto que nós estamos vivendo hoje. Há um 
ano ou dois anos, ele deu um voto naquelas circuns-
tâncias, mas não pode ser escravo daquela decisão, 
tendo de ficar naquilo, na hora e no momento que nós 



63354 Sábado 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013

estamos vivendo hoje. Nós viveremos um momento, na 
quarta-feira, em que vamos decidir, talvez.... Eu não 
me lembro, nesses últimos tempos passados, afora a 
publicação da Constituinte e a eleição do Tancredo pelo 
Colégio Eleitoral, de ter visto nenhum outro momento 
tão importante para o futuro do País como o da quarta-
-feira que vem, porque a quarta-feira que vem será, eu 
diria, a redenção do Supremo. Junto com o Supremo, 
nós vamos atrás, buscando o mesmo caminho. E nos 
cobram, nós temos de seguir. Nós não temos como, o 
Congresso Nacional, deixar de seguir o rumo determi-
nado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, passarmos 
o ano que vem repetindo, e com muito mau gosto, as 
coisas que já aconteceram, misturar o ano que vem 
com a repetição de tudo de novo, um ano eleitoral, 
será a catástrofe. E sobre tudo isso vai pesar a figura 
do relator. O voto dele vai ser nesse sentido. Por isso 
eu acho que a Nação, neste momento, deve fazer um 
apelo à meditação do relator. É claro que ele, com a 
sua personalidade, com a sua seriedade, com a sua 
integridade, que todos respeitam, é um homem que 
tem vinte e tantos anos de Supremo...

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT– MT) – Vinte e quatro.

O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS) 
– ... e, até hoje, todos reconhecem o seu respeito e a 
sua seriedade. Diga-se de passagem, inclusive, os seus 
votos, as suas manifestações foram as mais acres com 
relação aos réus, as mais duras. Ele foi afirmativo no 
sentido de que é um absurdo o que está acontecendo: 
pessoas que tinham a obrigação de olhar para a Pá-
tria fizeram essa mancha dolorosa na nossa história. 
Ele tem de refletir. Eu acho que ele não é escravo de 
uma manifestação naquele lugar, mas é como dizem: 
“O homem é ele e as suas circunstâncias”.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Ortega y Gasset.

O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS) 
– É ele e as suas circunstâncias. E, agora, nesse mo-
mento, na quarta-feira, é exatamente isso. E se es-
quece do cinco a cinco, esquece tudo. Vai ser ele que 
suspendeu, é o homem que fez o que tinha que fazer, 
o Brasil caminha rumo ao futuro, ou ele manteve, e 
nós vamos ter um repeteco doloroso e o ano que vem 
será um ano, Deus me perdoe, mas dos piores que a 
nação já aconteceu.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Muito obrigado, Senador Pedro Simon. 

Eu encerro, Sr. Presidente, lembrando que alguns 
dizem, Senador Cristovam, que não existe novidade, o 
que existe é uma parte da história que nós não lemos. 
Não existiria novidade. Existe uma parte da história 
que nós não lemos. O Brasil viveu momentos histó-

ricos e penso que, na quarta-feira, teremos um outro 
momento histórico. 

Temos que nos recordar também que pessoas 
estão sendo julgadas, sentimentos serão julgados. 
Existem sentimentos. Daí a sentença, que vem de sen-
tir, porque o juiz põe no papel o que ele está a sentir. 
Daí, sentença. Este momento histórico é significativo 
para a República.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Antes de chamar o próximo 
orador, eu quero fazer o registro de que estão aqui, 
nas nossas galerias, e dar as boas-vindas, os alunos 
da Escola Classe Dom Bosco, aqui do Distrito Fede-
ral, e também os alunos que participam do Programa 
Câmara Ligada, do ensino médio. 

Portanto, sejam bem-vindos. 
Essa sessão de hoje, sexta-feira, é uma sessão 

chamada não deliberativa, porque não há votação de 
projeto. É apenas para que os Senadores defendam 
seus pontos de vista e possam, portanto, debater os 
temas, como vocês viram aqui o Senador Pedro Ta-
ques, do Mato Grosso, falando e vários apartes ao 
pronunciamento dele. 

Concedo a palavra agora, pela Liderança do 
PMDB, ao Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB 
– RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu pedi a palavra 
para fazer três registros rápidos, e o primeiro deles vai 
ao encontro do que me perguntou agora o Senador 
José Agripino. 

Nós, dentro do processo de convocação expres-
sa definida pelas Lideranças e pelo Presidente Renan 
Calheiros, na última semana, vamos ter esforço con-
centrado de segunda a sexta-feira a partir da próxima 
semana.

Já na próxima segunda-feira, nós iremos debater 
e votar aqui a reforma eleitoral, projeto de minha au-
toria. Na segunda-feira, Senador Pedro Simon, espe-
ramos contar com a colaboração, com o debate, com 
a experiência, com a competência, com as críticas e 
com as colaborações de V. Exª.

Nós estamos, Sr. Presidente, buscando...
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS. 

Fora do microfone.) – Na segunda-feira?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 

RR) – Segunda-feira. Aliás, na segunda-feira, em ho-
menagem a V. Exª, porque essa matéria ia ser votada 
esta semana, e V. Exª levantou a necessidade de de-
bater as emendas que foram apresentadas. Portanto, 
o Presidente Renan, eu, como autor da proposta, e o 
Senador Valdir Raupp, como Relator, construímos um 
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entendimento com os demais Líderes para que essa 
matéria seja votada segunda-feira, para que, na pró-
pria segunda-feira, possa ser remetida à Câmara dos 
Deputados, que, se assim entender, faça um esforço 
no sentido de votar essa matéria, para que ela seja 
sancionada até o dia 4 de outubro.

O que pretende a reforma eleitoral? E é importan-
te destacar que não se trata de uma reforma política. 
A reforma política precisa ser feita pelo Congresso. É 
urgente que seja feita. Uma reforma política vai discu-
tir formas de financiamento, sistema de eleição, prazo 
de mandato, coincidência ou não de mandatos. Ela vai 
discutir a forma de se elegerem Deputados – se por 
lista, por sistema distrital misto, sistema majoritário, 
sistema proporcional com coeficiente, como é hoje; 
discutir se o voto deve ser facultativo ou obrigatório.

Então, temos aí um elenco muito grande de temas 
que estão longe de ser consenso e, portanto, depende-
rão, além de um debate acirrado, de um tempo maior 
para que tenhamos a condição de ser expressada pela 
maioria a aprovação quer de emendas constitucionais, 
porque parte da reforma política depende de emenda 
constitucional, quer de projetos de lei que possam ser 
apresentados.

Por exemplo, para a reforma política, eu tenho 
uma proposta, uma emenda constitucional, que está 
na Comissão de Constituição e Justiça, que pretende 
coincidir os mandatos, fazer uma eleição única de seis 
em seis anos, com mandato de Senador de seis anos, 
com mandato de Deputado Federal e Estadual, de Go-
vernador, Prefeito e Presidente da República de seis 
anos, sem reeleição, exatamente porque entendo que 
não é possível termos eleição de dois em dois anos.

O calendário eleitoral passa a ser algo prioritário 
à frente da gestão e das ações públicas, das ações 
do governo no tocante à gestão, à administração e a 
políticas públicas. O governador se elege, passa um 
ano e já tem eleição para prefeito e vereador. Então 
ele tem que se movimentar para criar a sua base, a fim 
de se reeleger dois anos depois. O prefeito se elege e 
daqui a um ano tem eleições para governador e para 
deputado, já começa de novo.

Portanto, a ótica, o radar não é a gestão pública, 
mas o calendário eleitoral. E não podemos ficar reféns 
desse calendário eleitoral. Temos que ter políticas pú-
blicas, gestão e discussão. E se queremos diminuir 
gastos com campanhas políticas, uma forma é também 
reduzi-las, pelo menos no meu entendimento. Sei que 
esse projeto não tem consenso, mas é um projeto de 
reforma política que eu defendo, assim como defendo 
a eleição majoritária dos parlamentares proporcionais. 
Não entendo um Deputado Federal ter 50 mil votos e 
não se eleger e outro Deputado ter 800 votos e se ele-

ger. Eu não entendo, o povo não entende nem a torcida 
do Flamengo, do Botafogo, do Vasco e do Sport Club 
do Recife, que é o meu time.

Devemos ter essa discussão. Entendo que se a 
votação for majoritária, se for uma votação única de 
Presidente até Deputado, vamos ter a capilaridade das 
propostas de Presidente chegando até o Município, 
vamos ter a discussão de programas que atendam 
aos diversos níveis de governo e, assim, poderemos 
engajar a sociedade nesse debate.

Faço esses parênteses para dizer que a refor-
ma eleitoral que estamos discutindo não é isso. Ela 
foi tachada até carinhosamente pelo Senador Pedro 
Taques de perfumaria. Eu não me senti atingido, mas 
elogiado, pois me senti indiretamente sendo chamado 
de cheiroso. Na verdade, com essa reforma eleitoral 
teremos a condição de reduzir custos. E reduzir custos 
da eleição já democratiza, já cria, de certa forma, certa 
igualdade em algumas disputas eleitorais. 

Estamos acabando com placa; estamos acabando 
com muro pintado; estamos acabando com envelopa-
mento de carro; estamos dando limite para contratação 
de cabo eleitoral. Há candidatos a Deputado Estadual 
que contrata 10 mil, 20 mil cabos eleitorais, ou seja, 
é uma forma indireta de comprar votos. Estamos aca-
bando com isso; estamos limitando isso. Ainda: esta-
mos limitando gastos com distribuição de alimentação; 
estamos limitando gastos com aluguel de carros, que 
é uma forma indireta de contratar o voto da família. 
Então, várias questões estão sendo discutidas.

Gostaria de registrar que, na segunda-feira, tere-
mos aqui esse debate. E digo, com muita tranqüilidade: 
apresentei o projeto, que foi melhorado na Comissão 
de Constituição e Justiça, mas terei a humildade de 
aceitar as críticas, as propostas, o encaminhamento. 
Acho que o projeto tem que sair da melhor forma pos-
sível, representando a grande maioria. Era um projeto 
terminativo na Comissão de Constituição e Justiça. 
Havíamos já aprovado o projeto terminativamente lá, 
mas eu, autor do projeto, fiz um recurso e pedi que ele 
viesse ao plenário. Por que pedi que o projeto viesse 
para o plenário? Porque nem todos os parlamentares 
participam da Comissão de Constituição e Justiça, e é 
importante que, em regime de urgência, esse projeto 
seja debatido no plenário e receba emendas de parla-
mentares que não são da CCJ e que, assim, poderão 
debatê-lo, melhorá-lo, criticá-lo e ampliá-lo.

Esse era o primeiro registro que eu gostaria de 
fazer.

Concedo...
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Gover-

no/PDT-DF) – Fui informado de que não pode haver 
apartes. Contudo, eu queria fazer uma questão de 
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ordem. O Regimento permite transformar a fala pela 
Liderança em uma fala como inscrito, para que pos-
samos fazer aparte?

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB-RR) – Senador Cristovam, real-
mente o Regimento não permite, mas, devido ao tema, 
vou permitir que haja os apartes.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT-DF) – Na verdade, já estamos começando aqui o 
debate da segunda-feira, ou seja, o esforço concentra-
do começa um fim de semana antes. Acho que é uma 
boa ocasião para debatermos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB-
-RR) – É um “pré-esforço”.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT-DF) – Muito obrigado, Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB-
-RR) – Com a aquiescência do Presidente, Senador 
Mozarildo, concedo o aparte ao Senador Cristovam e, 
depois, ao Senador Pedro Taques.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT-DF) – Senador Jucá, primeiramente, quero para-
benizá-lo por ter tomado a iniciativa de sair na frente 
e apresentar proposta de reforma eleitoral. Segundo, 
reconhecer que não é reforma política. Então, não vou 
fazer tantas críticas, embora vá levantar alguns pontos 
que trago para o debate a partir de segunda-feira sobre 
a sua proposta. Mas, antes, quero dizer que lamento 
muito que nós, eu inclusive, desta Casa não tenhamos 
sido capazes de apresentar uma proposta de reforma 
política, profunda como é necessário. Isso teria sido 
possível, primeiramente, porque já estamos aqui há 
anos – esta Legislatura há dois quase três anos, para 
não falar daqueles que têm mais tempo como o senhor, 
eu e outros que aqui estão, como o Senador Pedro Si-
mon e José Agripino. Nós já deveríamos ter feito isso, 
mas não fizemos. Além disso, já são dois meses de 
povo na rua, cobrando essas propostas, e deixamos 
que a Presidenta saia na frente com uma proposta de 
plebiscito, que é perfumaria, sim. E quando eu digo 
“perfumaria”, não quero dizer que está cheiroso, não, 
Senador. Quero dizer que se coloca perfume para 
que ninguém sinta o cheiro. Então, é nesse sentido o 
pacote que vem de lá. Não é reforma, lamento muito. 
Agora, referindo-me ao seu – e elogio a sua iniciativa 
–, eu acho que, por exemplo, se é para reduzir gastos 
de campanha, e deve-se reduzir, não é no tempo, e 
sim no marketing que se usa. Se nós acabássemos 
com o marketing e cada candidato tivesse de ir à tele-
visão falar – e aqueles que são tímidos, embora não 
seja uma boa profissão para os tímidos, que mandem 
o material gravado –, mas sem aquele aparato todo, 

que parece até estar vendendo sabonete, já que fala-
mos em perfumaria...

(Soa a campainha.)

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT-DF) – ... seria reduzir o custo na maneira como 
ela é feita, e não no tempo que ela dura. Ao reduzir o 
tempo, parece que estamos votando em causa própria, 
porque nós estamos aqui. Estou aparecendo na televi-
são, as pessoas nos conhecem. Fica difícil ganharem 
de nós aqueles que não são conhecidos. Então, o tem-
po é fundamental para que um candidato a vereador 
ponha o seu sapato e saia de casa em casa. O juiz é 
capaz de mandar multa-lo se fizer isso antes do tempo. 
Aí vem essa outra coisa: se não me engano, pela sua 
proposta, vamos poder pagar multas com dinheiro do 
Fundo Partidário.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB-
-RR) – Não, não; essa foi uma proposta que surgiu de 
um partido político, mas foi retirada. Não foi aprovada 
essa proposta.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Gover-
no/PDT-DF) – Foi retirada. Muito bem. Outra coisa: 
transfere recursos dos institutos e fundações para o 
próprio partido.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB-
-RR) – Não; esse é um pleito dos partidos políticos de 
que, ao final do ano, se houver saldo nos institutos, 
esse dinheiro reverta em favor dos partidos políticos.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Gover-
no/PDT-DF) – Mesmo assim. Isso vai leva a que os 
partidos políticos deixem de gastar dinheiro nos seus 
programas de formação de quadros e de divulgação 
de idéias para transferir, no final do ano, para o caixa 
do partido – e quem se sabe para quê? Mas mesmo 
que seja bem usado, do ponto de vista dele, não é o 
mesmo para a democracia que o uso dessas funda-
ções, que penso ser uma grande coisa que têm os 
partidos. Então, a partir de segunda-feira, devemos 
debater duas coisas: uma é o seu projeto, até para o 
votarmos; a outra é por que razão ficamos tanto tem-
po sem apresentar proposta e, no fim, ficamos com 
uma puramente eleitoral, por iniciativa de um de nós 
Senadores, que, felizmente, volto a insistir, tomou a 
iniciativa e fez a sua proposta. Eu vou fazer mais aná-
lises sobre a sua proposta especificamente durante os 
debates de votação.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB-RR) 
– Eu agradeço o aparte de V. Exa, Senador Cristovam, 
mas quero lembrar que aqui, no Senado, nós já fizemos 
diversas reformas políticas. Desde o governo Fernan-
do Henrique eu estou aqui, debati e encaminhamos 
propostas de mudança das questões políticas e elei-
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torais para a Câmara dos Deputados. Contudo, esses 
projetos ficaram parados na Câmara dos Deputados.

Na verdade, por que eu fiz essa PEC agora, uni-
formizando, coincidindo mandatos em 2022 e dando 
mandato de seis anos para os Deputados Federais? 
Porque eu acho que, talvez, essa seja uma forma, co-
locando em médio prazo, não sendo para a próxima 
eleição, porque para a próxima eleição a Câmara dos 
Deputados não aprova nada que mude regra de elei-
ção. Isso já está patenteado. A minha vivência aqui de 
três mandatos, aprovando diversas reformas políticas, 
já mostra que chega à Câmara e para. Colocando o 
mandato de seis anos, em 2022, a partir daí, eu acho 
que talvez possa algo que sensibilize os Deputados 
Federais.

Eu acho que nós precisamos fazer a reforma po-
lítica sim. Para o dia 4 de outubro, o que se teve con-
dição de fazer foi uma reforma eleitoral dentro dessa 
ótica. Eu não coloquei até outras questões mais polê-
micas, porque questões mais polêmicas não teriam a 
unanimidade, ou pelo menos a grande maioria – nem 
aqui, nem na Câmara –, para serem aprovadas até o 
dia 4 e a Presidenta sancionar, para valer para a pró-
xima eleição. Então, na verdade, o que nós estamos 
fazendo, dentro de um calendário exíguo, é o mínimo 
possível para dar nitidez, para diminuir custos...

(Soa a campainha.)

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB-RR) 
– ... para, enfim, dar melhores condições, igualdade e 
transparência à disputa eleitoral.

Eu ouço, com muita satisfação, o aparte do Se-
nador Pedro Taques.

O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT-
-MT) – É muito rápido, Senador Romero, é apenas para 
me desculpar com V. Exa no tocante à perfumaria, a que 
eu fiz referência. Eu quero expressar o meu respeito 
ao seu trabalho e dizer que o ideal seria, realmente, a 
reforma política, como V. Exa falou antes. Nós temos 
que cuidar, nos atentar para a utilização de adjetivos. 
Melhor é o substantivo do que o adjetivo. Eu conheço o 
trabalho de V. Exª, e desse trabalho nós precisaríamos 
mais. Alguns pontos nós debateremos segunda-feira, 
como aquele que permite, ao menos indiretamente, 
que as concessionárias e permissionárias possam 
fazer indiretamente, por meio dos seus sócios, aquela 
doação. Eu tenho dúvidas em outros temas, como a 
questão da contratação de cabo eleitoral e esse per-
centual trazido. Esses temas serão debatidos, mas eu 
usei a perfumaria em comparação ao todo. Seria bem 
melhor a reforma política. Não fiquei pensando em um 
dos sentidos que nós temos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB-RR) 
– Agradeço a V. Exª, Senador Pedro Taques.

(Soa a campainha.)

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB-
-RR) – V. Exª sabe do respeito, da atenção e do carinho 
que tenho por V. Exª. E todos esses anos de mandato 
aqui me deram a consciência de que todas as críticas 
são bem-vindas. Jamais levarei qualquer crítica aqui 
como ataque pessoal, por mais dura que seja, por-
que entendo que cada Senador, cada Senadora quer 
o melhor para o País, defende suas ideias, tem a sua 
conjuntura, tem a sua forma de ser. Recebo com mui-
to respeito qualquer crítica, qualquer elogio, qualquer 
procedimento, porque acho que estamos jogando na 
bola, e o objetivo é avançar, o objetivo é melhorar a 
proposta. Então, da parte de V. Exª, recebo, e sempre 
receberei, por mais dura ou contundente que seja, a crí-
tica, como algo substantivo, como algo concreto, como 
algo bem intencionado, como algo sério. Portanto, V. 
Exª tem todo o meu respeito e toda a minha atenção.

Eu queria apenas, mudando de assunto, fazer 
um registro rápido.

Agradeço à Presidenta Dilma Rousseff, ao Minis-
tro Guido Mantega e ao Dr. Dyogo, Secretário-Executivo 
do Ministério da Fazenda, porque tivemos a sanção, na 
Medida Provisória nº 613, de um dispositivo...

(Soa a campainha.)

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB-
-RR) – ... que amplia o prazo das Áreas de Livre Co-
mércio da Amazônia.

Nós colocamos essa emenda. E, aqui, quero 
render homenagens ao Presidente José Sarney, que 
foi, na verdade, o grande condutor desse trabalho; ao 
Senador Randolfe Rodrigues; a mim, que trabalhei... 
Havia uma proposta de veto do Ministério da Fazenda 
para esse dispositivo; nós mudamos o entendimento 
do Ministério da Fazenda e aprovamos uma lei que diz 
que as Áreas de Livre Comércio – no caso de Rorai-
ma, temos as Áreas de Livre Comércio de Boa Vista 
e de Bonfim, e mais as outras da Amazônia ocidental 
– terão a mesma validade da Zona Franca de Manaus. 
Portanto, damos igualdade de condições a um polo 
mais importante, que é o polo da Zona Franca, mas 
também aos satélites, que defendemos que sejam de-
senvolvidos, que são essas Áreas de Livre Comércio 
nos diversos Estados da Amazônia.

Então, gostaria de agradecer aqui à Presidenta 
Dilma, ao Ministro Guido e ao Dr. Dyogo por terem, 
de certa forma, entendido essa conjuntura econômica 
necessária para o Estado de Roraima, para os nossos 
Estados, e terem sancionado a Medida Provisória nº 
613, nesse artigo específico, transformando em lei, 
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transformando, assim, em um dispositivo quase que 
permanente as áreas de livre comércio, dando pers-
pectiva para que os empresários, pequenos e médios 
empresários do meu Estado, de Boa Vista e de Bon-
fim possam se organizar e possam trabalhar em prol 
do nosso Estado.

Era esse o registro que eu queria fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB-RR) – Com as escusas e a com-
preensão do Senador Pedro Simon, embora a comu-
nicação de liderança tenha previsão de apenas cinco 
minutos, eu concedi vinte, portanto, quatro vezes o 
tempo regimental.

Concedo a palavra a V. Exa, agora, como orador 
inscrito.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB-RS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, comentário pa-
ralelo aos debates da manhã de hoje.

O Globo publicou no dia 3 do mês:
Ex-dirigentes do Banco Nacional são presos 
no Rio por crime financeiro. Ação da Polícia 
Federal prendeu quatro integrantes da cú-
pula do banco. Todos foram condenados em 
processo na 1ª Vara Federal do Rio. O Banco 
Nacional sofreu intervenção do Banco Central 
na década de 90. Marcos Magalhães Pinto, 
Arnoldo Oliveira e Clarimundo Santana, além 
de um quarto cuja identidade não foi confir-
mada, foram condenados por crimes contra 
o sistema financeiro, de forma definitiva, em 
ação penal que tramitou na 1ª Vara Federal 
Criminal do Rio de Janeiro. As penas variam 
de oito a dezessete anos. O advogado Nélio 
Machado, que defende os três acusados, in-
formou por telefone à TV Globo que vai entrar 
com recurso. Segundo ele, provavelmente será 
um habeas corpus.

Comentário.
Após 23 anos, os indiciados são condenados em 

primeira instância na Justiça Federal. Aquele célebre 
caso – e eu já estava aqui – que ocorreu no Banco Na-
cional de Minas Gerais, e com o dinheiro enorme que 
o Banco do Brasil colocou lá. Depois de 23 anos, os 
seus diretores foram para a cadeia, foram condenados.

Essa é uma notícia do dia 3 de setembro. Às 
15h18 do dia 3 de setembro agora, eles foram presos. 
Os três ex-dirigentes do Banco Nacional foram presos 
porque foram condenados em primeira instância pela 
Justiça Federal. No mesmo dia, algumas horas depois, 

o Tribunal Regional Federal concede habeas corpus 
ao ex-dirigente do Banco Nacional.

Diz a matéria:

Quarteto foi preso por crime contra o sistema 
financeiro da década de 90. Horas depois da 
prisão, liminar garantiu liberdade temporária.
Os quatro ex-dirigentes do Banco Nacional 
presos na manhã desta terça-feira (3) recebe-
ram um habeas corpus algumas horas depois 
da operação [...], segundo o Tribunal Regional 
Federal. Segundo Manuel de Jesus Soares, 
advogado de um dos clientes, eles serão sol-
tos ainda nesta noite.

Essa é a realidade do Brasil. Por isso, o Brasil 
é considerado o País da impunidade. É o País da im-
punidade, como se falou na sessão de ontem no Su-
premo. Como falou aqui o Senador Pedro Taques, do 
Mato Grosso, o Código Penal tem de deixar de ficar 
apenas na favela, nos lugares humildes, e tem de subir 
ao topo do conjunto da Nação.

Essa é a realidade do Brasil. Esta é a realidade 
da Justiça no Brasil: recurso, mais recurso, mais recur-
so, mais não sei o quê. E o cidadão, 23 anos depois, é 
condenado em primeira instância, fica por quatro ho-
ras na cadeia e é solto. E, agora, serão mais 20 anos 
para eles serem condenados em segunda instância.

Quantas vezes a gente vê no jornal a notícia de 
que uma mãe foi pega em flagrante no supermerca-
do roubando um litro de leite ou uma bolacha para 
dar para o seu filho miserável e de que ela foi para 
cadeia! Não passa pela Justiça, não passa nem pelo 
delegado! O guarda, o fiscal do supermercado já tem 
a coordenação. Um soldado que está na frente do su-
permercado fazendo guarda leva-a para o camburão, 
e ela vai para a cadeia.

Esse é o grande debate ao qual estamos assis-
tindo no Supremo Tribunal, que vive o momento mais 
extraordinário e mais importante da sua vida. O Supre-
mo, como nós do Congresso Nacional, temos muitos 
erros, muitos equívocos. E, às vezes, aqui e ali, muita 
coisa grave é praticada com a nossa ação ou com a 
nossa criminosa omissão.

Por isso, em todo este ano, o Brasil olhou para o 
Supremo. Nunca aconteceu nada parecido! Não ape-
nas a TV Justiça – e não sei se existe outro tribunal 
no mundo com uma televisão própria que transmita ao 
vivo as sessões do pleno do Supremo –, mas também 
o Canal 40 da Globo News, com comentarista ao lado 
da jornalista, transmitiram ao vivo todas as sessões, 
todos os debates no Supremo Tribunal.

O Relator, hoje Presidente do Supremo, está fir-
me e convicto nas suas ideias, e o Revisor, mais ainda; 
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falou até mais do que o Relator, foi mais duro, apai-
xonado na defesa. É uma pessoa em relação à qual 
alguns têm restrições, e não ficaram muito claras as 
suas posições perante a sociedade brasileira. Mas ele 
debateu, discutiu ao máximo do possível.

Chegamos ao dia de ontem. O ilustre Ministro 
analisou. O quórum estava mudando ali porque os 
três Ministros novos indicados pela Presidência da 
República decidiram, votando do mesmo lado. Nós, 
aqui, discutíamos e debatíamos, o Supremo cobrava. 
Mas por que tanto tempo, por que tanto tempo? Por 
que não aparece o nome, por que não se vem para 
debater a questão? O Revisor fazia tudo para prorro-
gar, prorrogar, prorrogar. Havia votos de três a quatro 
horas de matéria já julgada. Ontem, ele falou por dez 
minutos, porque queria resolver logo. Mas a Presidenta 
levou tempo, levou tempo, tempo, tempo, tempo, e a 
verdade veio ontem. Os três indicados pela Presidenta 
mudaram a decisão do Supremo. E fica para a figura 
de Celso de Mello a grande decisão.

Gostei da manchete do Correio Braziliense com 
a figura do Ministro Celso e com o dizer: “Um País à 
espera da justiça”. Na verdade, não me lembro, na 
história do Supremo, de um momento como este e de 
uma expectativa como esta.

Sempre tive o maior respeito pelo Ministro Celso 
de Mello. Inclusive, nesse processo, ele foi o juiz mais 
enérgico, mais duro e mais rígido na condenação de 
alguns atos de alguns réus. E ele lamentava, porque 
eles, sendo importantes e responsáveis por altos car-
gos da República, tinham cometido exatamente os 
crimes que não poderiam ter cometido. Na quarta-
-feira, ele decide.

Eu repito aqui o que considero interessante: um 
juiz novato, brilhante, Luís Roberto Barroso, disse que 
não julga para as multidões, mas para as pessoas. E 
diz que, se, no meio da multidão, for perguntado a um 
pai ou a um filho se ele está preocupado e o que ele 
quer, ele vai querer a absolvição do seu filho ou do seu 
pai. Eu não achei feliz a manifestação de S. Exª. Hoje, 
acho que eu diria desta tribuna que, se um filho meu 
praticasse um ato dessa natureza, ele deveria pagar 
pelo que fez. Mas não posso garantir isso. Eu perdi 
um filho num acidente de automóvel, sei que não há 
dor maior no mundo do que um pai enterrar o próprio 
filho e não saberia dizer o que fazer numa situação 
como essa.

Creio que, na multidão, quando esta é orienta-
da no sentido do debate de uma questão nacional e 
quando essa questão é esclarecida, como foi o caso 
da ficha limpa, não há ninguém que não debata e não 
vote conhecendo, sabendo o que quer. No caso do 
mensalão, as várias manifestações de rua foram no 

sentido de cobrar e, mais do que cobrar, de exigir jus-
tiça, uma grande justiça.

Volto a repetir: isso é interessante. O velho e que-
rido Ulysses, quando lhe disseram que Médici, respon-
dendo a uma manifestação, disse que jamais agia sob 
pressão e não se preocupava com pressões de mas-
sa, respondeu ao general de plantão no Planalto: “Eu 
só ajo sob pressão.” Na verdade, ele e aquela equipe 
que lutou e se esforçou para trazer a democracia, nós 
tínhamos na nossa frente e atrás de nós a pressão 
popular, a pressão da sociedade. E foi essa pressão, 
foi o povo na rua que conseguiu a democracia para o 
nosso País. Mas o Congresso não conseguiu aprovar 
a emenda das Diretas Já. Apesar de todo o esforço de 
milhões na rua, ela foi rejeitada. Mas o povo continuou, 
e, na hora da votação, à revelia de tudo que se ima-
ginava, a ditadura foi derrotada, e Tancredo foi eleito.

O ilustre e extraordinário Ministro Celso de Mello 
disse, e muito bem, já ter o seu voto, já ter o seu pen-
samento e estar tranquilo para quarta-feira. Creio que 
o Ministro Celso de Mello e todos os brasileiros acom-
panharam, 50 anos depois, o remorso da Rede Globo.

A Rede Globo, num mea-culpa admirável, reco-
nheceu seu erro de ter apoiado o Golpe de 64, que 
derrubou a democracia e impôs ao Brasil 21 anos de 
ditadura.

A Nação não pode esperar, nesta hora e neste 
momento, ilustre Ministro Celso de Mello. Nós vivemos 
uma etapa importantíssima da nossa caminhada, com o 
jovem na rua, cobrando de nós, Congresso Nacional, e 
conseguindo, como ocorreu na Câmara dos Deputados, 
por ampla maioria, absolver o Deputado da cassação. 
Alguns dias depois, com os jovens na rua, cobrando, 
por unanimidade, determinaram a cassação. Isso foi 
a multidão na rua. Isso é o povo que está cobrando, 
que está avançando, e podemos dizer que, por todos 
os lados, o Brasil está caminhando. 

Quem estava na frente de toda essa caminhada 
não era o Congresso, muito menos o Executivo. Era o 
Supremo Tribunal. Pela vez se via o Supremo Tribunal 
funcionando, agindo, tomando posição. Não nos esque-
çamos de que esse Deputado, cassado pelo Tribunal, 
absolvido pela Câmara dos Deputados e depois con-
denado, ao que sei, foi o primeiro Deputado cassado 
pelo Supremo.

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Nós, aqui na Câmara, já cassamos dezenas 
e dezenas de Deputados e Senadores. Nós, aqui, já 
cassamos Senadores e cassamos Deputados. No Su-
premo, o primeiro foi esse que aconteceu agora. 
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Então, era de se entender a expectativa da so-
ciedade brasileira em cima do Supremo, que vinha 
agindo com muita dignidade.

Eu não fui muito simpático à ação do Revisor, 
um homem que eu respeito, um homem de bem, que 
tem as suas ideias, mas o seu estilo, a sua forma, o 
seu exagero em boicotar, em chegar ao final... Mas se 
chegou ao final. Agora, na quarta-feira, com a palavra 
Celso de Mello. 

V. Exª, Ministro Celso, é decano da Corte. Como 
é bonito ver um homem há vinte e tanto anos no Su-
premo, inabalável! A credibilidade e o respeito a S. Exª!

Quando a imprensa toda já se manifestava no sen-
tido de que seria uma pressão horrível, sexta, sábado, 
domingo, segunda, terça, quarta, ele falou à imprensa 
com a maior tranquilidade: “Eu já tenho o meu voto. Eu 
já tenho a minha decisão. Nada vai me influenciar. Não 
tenho nenhuma preocupação com quem quer que seja 
que imagine que possa ter uma influência sobre mim”. 

Eu creio nisso. Eu não tenho nenhuma dúvida. 
Inclusive, o Sr. Celso foi o Ministro mais rígido. O seu 
voto foi o mais duro com alguns dos réus, pelos cri-
mes praticados. Disse S. Exª que as pessoas, pelas 
posições que tinham, pela esperança que o Brasil de-
positava nelas, não podiam fazer o que fizeram: uma 
traição à Pátria e ao povo brasileiro.

Agora, a discussão é interessante sobre esse 
embargo infringente. Para nós, até ontem, havia um Su-
premo Tribunal Federal que era a palavra definitiva, era 
quem dava a voz final e o julgamento definitivo. O Su-
premo decidiu, está decidido. Vamos recorrer a quem?

Interessante que muitos Parlamentares agora es-
tão querendo sair do Supremo e ir para a Justiça Co-
mum, para começar lá. Mas, nesses 40 anos, nenhum 
Senador, nenhum Governador, nenhum Deputado, ne-
nhum Prefeito quis ser julgado pela Justiça Comum. 
Todo mundo queria um juizado especial. Infelizmente, 
isso ficava na gaveta do Supremo e não ia adiante. O 
Deputado e o Senador preferiam fórum especial: “Vai 
lá no Supremo!” Mas o motivo era um só: da gaveta 
do Supremo não saía. 

Muitas vezes, como durante os oitos anos de 
Fernando Henrique, não saía da gaveta do Brindeiro, 
Procurador, conhecido mais como arquivador lá no 
Supremo Tribunal. 

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Agora, de repente, nós ficamos sabendo, meus 
amigos, que o Supremo Tribunal Federal não é o últi-
mo recurso. O Supremo Tribunal não dá a última pa-
lavra. Quem é a última palavra? Chama-se “embargo 
infringente”. Quer dizer, é condenado no Supremo Tri-

bunal, é condenado em última instância pelo Tribunal 
importante deste País. Mas há o embargo infringente.

Desculpem-me, Srs. Ministros do Supremo, mas 
soa mal à sociedade buscar lá na gaveta um tal de em-
bargo infringente que nunca foi usado nessa circuns-
tância. Nunca foi usado nessa circunstância!

O ilustre Sr. Barroso, homem de Justiça, de ca-
pacidade, de competência imensa, se orgulha de dizer 
isso. Foi buscar, lá na gaveta, um artigo do Regimen-
to do Supremo. Depois desse artigo do Regimento 
do Supremo, veio a Constituição libertária de 1988, 
porque esse artigo do Supremo foi feito na época da 
ditadura, na época em que os Marechais, Presidentes 
nomeados faziam o que queriam. Depois dele, veio a 
Constituinte; e, depois da Constituinte, veio uma lei, e 
nessa lei não há isso. 

Nunca se discutiu. Agora, vem dizer: “Mas há um 
embargo infringente”! É piada! Desculpem-me, meus 
irmãos. Numa hora dessas, num momento desses, o 
Brasil vivendo a sua hora mais importante, mais sig-
nificativa, a ligação não tem explicação. 

Um processo que foi o mais democrático. Eu duvi-
do de que, em algum lugar do mundo, em alguma época, 
um processo foi tão aberto, foi tão democrático, foi tão 
acompanhado pela sociedade do Brasil e do mundo. 
Televisão ao vivo. Muitas vezes, ouvi, em debate nos 
Estados Unidos, eles dizendo: “Eu não entendo como 
uma decisão do Supremo Tribunal Federal é transmi-
tida ao vivo”. Pois foram transmitidas ao vivo todas as 
sessões. A TV Justiça, tudo bem, mas a Globo News, 
uma empresa particular, transmitiu ao vivo, com um 
jurista de cada vez, com independência, com absoluta 
independência, não fazendo o pensamento da Globo 
ou de quem quer que seja. Não. Um jurista mostrava 
o pensamento e explicava à sociedade, explicava aos 
que estavam apreciando, aos que estavam assistindo 
as coisas que estavam acontecendo. Durou o tempo 
que quis. O Sr. Revisor falou pela vida inteira. Bateu 
seu recorde ao falar. Os advogados tiveram todas as 
amplas oportunidades.

Agora, meu querido Ministro Celso de Mello, 
porque lá não sei onde V. Exª fez uma referência a um 
embargo infringente e diz que V. Exª está preso àquela 
declaração? V. Exª está preso ao Brasil de hoje! 

A Globo, digo de novo, fez o mea-culpa 50 anos 
depois. Foi um ato admirável da Globo botar uma pá-
gina de jornal dizendo: “Nós erramos ao dar apoio ao 
golpe e à ditadura. Nós erramos. Praticamos um erro 
muito grave”. 

Será, Ministro Celso de Mello, que, depois do seu 
voto, nós vamos ter que esperar 50 anos para o senhor 
pedir desculpa? “Mas eu não imaginava!” Imagina as 
consequências do seu voto! Imagina o banho, a cata-
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rata de água que cairá em cima da gente, o desânimo, 
o ridículo que vai ser o ano que vem, um ano eleitoral!

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB 
– RS) – Provavelmente, mais dois Ministros se apo-
sentarão. Então, a D. Dilma botará mais dois. Com os 
três que ela colocou, serão cinco para votar de um 
determinado jeito. 

E aí, sim, nós vamos ouvir, às 9 horas, no espa-
ço eleitoral gratuito da campanha para Presidente, e 
às 5h e às 6h da tarde a TV Justiça transmitindo. Não 
sei o que ela vai transmitir. Não sei o que vão dizer. 
Não sei qual vai ser a argumentação. Em primeiro 
lugar, ninguém está acreditando. Sempre se pensou 
que o Supremo é o Supremo. Decidiu está decidido. 
Mas agora...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – E se novamente nessa votação de 11, houver 
mais votos com relação aos réus? Quem disse que 
não pedirão um novo embargo infringente? Se dão 
um, por que não dão dois? Não há lugar nenhum que 
diz que não pode. Lugar nenhum diz que não pode! 
Apenas estamos encerrando que o Supremo não é a 
última instância.

Sr. Presidente, fui uma pessoa que, quisera as 
circunstâncias, eu, guri, 15 anos, estivesse em São 
Borja, no enterro de Getúlio Vargas. Eu me lembrei 
que falou Tancredo, falou Jango, mas as palavras de 
Oswaldo Aranha ficaram para o resto da vida gravadas 
em mim. De lá até aqui, sou uma testemunha viva que 
acompanhou todas as restrições.

Acreditei que com o Plano Real o Brasil tinha 
encontrado um caminho.

Infelizmente, o Fernando Henrique, o ilustre imor-
tal – aliás, está em um lugar que achei que ele sempre 
deveria estar, ele merece, a Academia Brasileira de 
Letras foi feita para o Fernando Henrique –, Presiden-
te da República eu não sei, foi um acaso. E cometeu 
equívocos, entre os quais privatizar de graça a Vale 
do Rio Doce, comprar no voto a reeleição.

E veio o Lula. Na primeira vez, votei no Lula. O 
PT parecia realmente aquilo que eu tenho dito, eu, 
guri, no fim do PTB e no início do MDB, eu me sentia 
quase como um apóstolo...

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – ... apaixonado pela bandeira, pela causa. Quem 
estava conosco no MDB, lá no Rio Grande do Sul, eram 
pessoas apaixonadas. Estar no PTB ou no MDB do 
Rio Grande do Sul era pegar cadeia, era ser cassado, 

era ser preso, era não ter vaga na escola, era não ter 
nomeação, não ter coisa alguma. No entanto, fizemos 
um trabalho fantástico. E eu me sentia quase um ho-
mem em busca da salvação do Brasil. 

Chegamos ao governo e o MDB deixou de ser 
o MDB. Na minha desilusão, passei a ver com cari-
nho e respeito o PT. Quando Evaristo Arns, reunindo 
aquela gente simples e humilde, de pé descalço, que 
nas eleições ficava lá com um cachorro-quente, um 
sanduíche, uma garrafa de Coca-Cola ou de Guara-
ná, de pé descalço, na madrugada, até o fim da noite, 
distribuindo propaganda, sem praticamente receber 
nada ou R$5,00, para o PT. Gente apaixonada. Gen-
te apaixonada. E eu acreditei. Até que eles chegaram 
ao governo. 

Já falei daqui mais de dez vezes, e falo pela dé-
cima primeira. Fui falar com D. Evaristo Arns: “Mas o 
senhor ensinou o PT, uma maravilha o que o senhor 
fez com o PT. Mas ensinou a ser oposição, não o en-
sinou a ser governo. No governo, ele está igual a todo 
mundo”. Nunca vou me esquecer da resposta dele: “É, 
meu filho, nisso você tem razão. Mas era uma gente 
tão simples, tão digna, tão apaixonada que, se eu pu-
desse, nomeava todos padres”. 

E lá se foi o PT. A CUT saiu da rua e foi para o 
fundo de pensão da Petrobras. A UNE saiu da rua e 
foi construir a sede mais espetacular do mundo. Foi 
fazer um fundo nas carteiras, um monopólio que lhe 
dá um mar de dinheiro. E terminou com o mensalão.

Agora, fruto desse julgamento do Supremo, fruto 
dessa ação do Supremo, desse debate do Supremo, 
de, finalmente, a justiça ser para todos, o Brasil está 
mudando, as pessoas estão preocupadas e mudando. 

Na quarta-feira, o Ministro Celso de Mello dará 
a última palavra. Desculpem-me, mas eu digo, e com 
o maior respeito: o Ministro Celso de Mello pode dar 
um voto na quarta-feira do qual, daqui a alguns anos, 
terá de fazer o discurso de arrependimento. Terá de 
ver que, ao contrário de toda a vida dele, na hora 
mais importante que o destino lhe destinou... E olha 
que o destino... Dizem que destino é o nome que se 
dá a Deus em determinados momentos. Quando se 
diz: “Foi o destino que levou à escolha do Papa Fran-
cisco”, na verdade, se diz: “Foi Deus quem escolheu 
o Papa Francisco”.

Pois o destino – ou Deus – entregou ao Sr. Celso 
de Mello essa decisão. Suas palavras têm sido notá-
veis. Firmeza, dignidade. Votará de acordo com a sua 
consciência, eu não tenho dúvida nesse sentido. Eu 
não tenho dúvida. Posso ter dúvida em relação a ou-
tros votos. Quanto a esse, eu não tenho dúvida. Vai 
votar de acordo com o que ele acha...

(Soa a campainha.)
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – ... eu apenas quero dizer – e agradeço a gen-
tileza de V. Exª – que aquilo que ele acha não pode 
ser uma palavra escrita, uma declaração, tendo, do 
outro lado, o mundo que está aí. Tendo do outro lado 
o mundo que está aí!

E a decisão de quarta-feira. Quarta-feira, o con-
denado é uma página do passado. O Supremo segue 
adiante, e nós, o Congresso Nacional, ficaremos com 
a responsabilidade de fazer a nossa parte. O Supremo, 
com isso, mudará. É um novo sentido, é um outro Su-
premo. É outro Supremo! E obrigará este Congresso a 
ser um outro Congresso. O Supremo, voltando a ser o 
que era, dando mais uma votação daquelas que tantas 
vezes deu no passado, é um Supremo que não terá 
credibilidade. E digo ao ilustre novato, brilhante, que 
ele pode não votar com o povo, e eu concordo que ele 
queira votar com a sua consciência, mas ele tem que 
votar com o melhor para o povo e para a sociedade.

E o nosso ilustre Celso de Mello... É interessan-
te. Eu não me lembro de tantas ocasiões como esta, 
em que foi colocada nos ombros de uma pessoa uma 
responsabilidade tão intensa. Eu não me lembro.

Eu me lembro de João Goulart. Eu estava lá, na 
casa do Comandante do Terceiro Exército. O Brizola 
insistia para que ele resistisse. O Comandante do Ter-
ceiro Exército estava disposto a iniciar a resistência. 
Mas quando veio a informação de que a tropa naval 
estava na fronteira do Rio de Janeiro, pronta para en-
trar, ele preferiu a renúncia. Ele preferiu a renúncia. 
Foi uma decisão fantástica. Ele estava entre renunciar 
e ficar uma ditadura ou ele resistir e irmos para uma 
guerra civil.

Mas agora é ainda mais tranquilo. Porque lá o 
Jango era responsável pelos acontecimentos. Como 
presidente, derrubou o parlamentarismo – o que achei 
muito triste; por mim, continuava o parlamentarismo. 
Uma das grandes coisas que vi serem feitas foi criar 
o parlamentarismo, que, na minha opinião, devia ter 
ficado. Ele era agente responsável pelos atos, corres-
ponsável.

Aqui, não. Aqui nós temos um juiz, com uma bio-
grafia na qual não se vê, não se tem conhecimento de 
um fato, de uma vírgula que não seja de bem. E olhem 
que até no Supremo já tivemos condenações, discus-
sões de A com B, algumas muito pesadas. Ele tem a 
tranquilidade e o direito de tomar a sua decisão, que 
vou respeitar, seja ela qual for; vou dizer que ele a to-
mou do fundo do coração, do fundo da sua capacidade, 
mesmo que seja contrária àquilo que estou pensando.

Mas não tenho dúvida alguma, ilustres membros 
do Supremo...

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – ... se a decisão for uma, nós teremos um novo 
Brasil a partir de quarta-feira. As coisas se modifica-
rão. Os debates aqui, da reforma política, desse jo-
vem Senador do Norte, serão bem diferentes, porque 
estaremos debatendo dentro de uma nova realidade. 
Se for outra a decisão, estaremos assistindo como se 
fora o repeteco de um filme que a gente não gostou e 
mandou passar de novo para mudar o final.

Eu creio em Deus e tenho respeito pelas figuras 
humanas. De hoje a quarta-feira, o Ministro estará nas 
minhas orações. Peço a Deus que o ilumine. Peço a 
Deus que ele continue a ter a tranquilidade que tem. E 
peço a Deus que nada modifique a sua paz de espírito e 
a sua serenidade em poder sentir todos os fatos. E que 
ele, que desta vez vai dar um voto que não é apenas 
uma decisão sua, tem de pensar também nisto: é um 
voto, mas vai votar pelo Brasil inteiro; vai votar pelos 
milhões de brasileiros que estarão olhando para ele. 

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Senador Pedro Simon, eu não faço co-
mentários sobre a decisão, sobre a vontade dos minis-
tros. Eu estou aqui do meu lado, como político, e eles 
do lado do Judiciário. Mas, da mesma maneira como 
o senhor, eu tenho uma profunda preocupação com o 
Brasil que nós vamos herdar na quinta-feira, dependen-
do do voto que for dado pelo Ministro Celso de Mello, 
de acordo com sua consciência e sua análise fria dos 
fatos. Eu temo, Senador Mozarildo. Vejamos algumas 
coisas do cenário. Primeiro, como vai ficar o Presiden-
te do Supremo, Dr. Joaquim Barbosa, na quinta-feira, 
se toda a defesa que ele fez, se todo o relatório que 
ele fez – ele foi o relator – for desmoralizado? E ele 
como Presidente? Que autoridade ele vai continuar 
tendo? Será possível que, na ideia dos infringentes, 
tem clareza de que isso não afetou a sua autoridade, 
de que ele não estava errado, de que isso é apenas 
uma mecânica natural das coisas? O primeiro ponto 
é esse. Segundo ponto. Como explicar? Eu creio que 
o juiz tem suas razões, mas a gente tem a obrigação 
de fazer com que as razões sejam explicadas. Quando 
uma pessoa é condenada por um crime ou absolvida 
por um crime de que foi suspeito, há uma explicação. 
Não houve provas, foi absolvido; houve provas, foi con-
denado. E agora? Houve ou não houve provas? Se não 
houve provas, posso dizer que tudo isso foi uma farsa? 
Se houve provas e os infringentes dizem: “Vamos dar 
mais uma chance”, havia a possibilidade de o resultado 
ter sido diferente do que foi até aqui? E se o resultado 
for diferente, vão pedir desculpas dos erros – os que 
ainda estão lá, diferentemente dos dois novos – por 
terem votado erradamente? Vão pedir desculpas ao 
povo, não só aos que foram condenados, sem deve-
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rem ter sido condenados, porque foram absolvidos? 
Eles vão pedir desculpa a esses condenados, pelo 
sofrimento por que eles passam, e ao povo, porque 
em algum momento sentiu que a impunidade tinha 
acabado? Como é que eles vão ficar para explicar ao 
povo que absolverão? E se não absolverem, como vão 
explicar essa perda de meses e meses da reanálise 
de um processo em que, no fim, poderão condenar da 
mesma maneira de antes? E se não condenarem sem 
que nenhum mude o voto, que todos votem igualmente, 
mas não havendo condenação por haver dois novos 
votos? Como fica a estabilidade jurídica sabendo que, 
a cada vez que muda um juiz, muda a condenação? E 
se todos os presos deste País entrarem com os seus 
– entre aspas – “infringentes”, quando morrer o juiz 
que o condenou? Ele pode pedir, de novo, uma reava-
liação disso? Caricaturando um pouco, eu reconheço. 
Então, como explicar ao povo, aos jovens deste País, 
a instabilidade jurídica que nós estamos vendo de ser 
ou não ser, de ser 4 a 5, de ser 5 a 6? Como a gente 
vai explicar isso? É uma preocupação que eu tenho 
para quinta-feira. Outra é a ampliação do divórcio do 
povo das suas instituições. Conosco já está claro esse 
divórcio; nós, políticos. Agora, fica o divórcio com as 
instituições jurídicas. Como é que vai ficar o povo bra-
sileiro quando perder, com clareza, a confiança em 
todas as suas instituições? Esse é um problema que 
virá para cá. Nós que vamos ter de resolver isso, não o 
Supremo. Nós somos os representantes do povo; nós 
somos os líderes desta Nação. Pelo menos, devería-
mos ser. Como é que a gente vai agir com a pressa 
que será necessária para refazer o casamento do povo 
com as suas instituições, da Nação com o Estado, da 
população com seus Líderes, dos eleitos com seus 
eleitores? São divórcios que foram feitos, nesses úl-
timos anos, por conta de uma dívida que nós fomos 
acumulando com o povo brasileiro por não fazermos 
corretamente o nosso dever de casa, de construir uma 
sociedade estável, pacífica, eficiente e justa. Nós não 
fizemos isso. A nossa sociedade não é justa; a nossa 
sociedade não é eficiente; a nossa sociedade não é 
estável; a nossa sociedade não é pacífica. Falha nossa. 
E quando eu digo nossa, eu não digo de uns ou outros 
aqui; eu digo de todos. E mais: não digo todos de hoje, 
não; eu digo todos do passado também. E aí vem mais 
um fato agregando a indignação com o divórcio, por-
que o que há de diferente hoje de alguns meses atrás 
é que antes já havia o divórcio, mas os parceiros não 
tinham percebido – um deles – a situação. Agora, ele 
percebe e fica indignado. O voto da quarta-feira é jo-
gar gasolina no fogo da indignação popular. Não vou 
discutir se é certo ou errado. Até entendo que o juiz 
deve tomar as suas decisões sem olhar o povo, mas 

o problema vai chegar para gente. Vamos ter que en-
frentar o incêndio que, provavelmente, se ampliará na 
nossa sociedade. E com razão, porque eles não vão 
entender. Se tivesse havido, se tivessem sido inocen-
tados logo no começo, as pessoas poderiam até ficar 
indignadas, mas teriam que se submeter a uma lógica, 
até porque há muita gente que fica indignada porque 
não gosta dos que estão sendo julgados, ou porque 
não gosta do partido que está sendo julgado, mas, de-
pois de eles terem sido condenados, voltar atrás, nós 
vamos ter muita dificuldade de explicar ou de refazer 
o pacto social diante da indignação.

(Soa a campainha.)

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Gover-
no/PDT – DF) – Finalmente, para colocar só mais um 
ponto, que é a suspeita que já levantei mais de uma 
vez aqui. Eu nem acho que, na prática, haja razão 
para essa suspeita, mas ela existe. Há uma suspeita 
de que o voto de um juiz dependo do Presidente que o 
nomeou. O julgamento dos últimos meses mostra que 
isso não acontece. Muitos foram nomeados – quase 
todos – pelo atual Governo ou pelo governo anterior, 
que é uma continuidade – como a própria Presiden-
te Dilma disse, o Lula nunca saiu do Governo –, eles 
foram nomeados e, mesmo assim, condenaram. Isso 
apagou um pouco a suspeita, mas, durante meses, se 
discutiu uma espécie de suspeição, o que é lamentá-
vel, é triste. Daí termos que mudar os critérios para 
escolha dos ministros do Supremo e outras persona-
lidades. De tal maneira que não seja algo que pareça 
nomeado apenas com uma sabatina que, sabemos, tem 
sido de faz de conta. Aí passa a ideia de nomeação. 
Os outros juízes são concursados. Por que há juízes, 
em instâncias superiores, nomeados? Tem que ser até 
escolhidos, se não forem fruto de um concurso. Esco-
lhido não é o mesmo que nomeado. A diferença entre 
nomeado e escolhido é que o nomeado depende de 
uma pessoa, o escolhido depende de forças diferentes 
sendo consultadas e analisadas. Hoje, os Ministros do 
Supremo são nomeados, com uma passagem por aqui 
numa sabatina...

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

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – ... que é proforma, tanto que, em toda a 
história da República, se não me engano, um só indi-
cado pelo Presidente da República não foi aprovado 
pelo Senado; um só, e, mesmo assim, foi por razões 
políticas aqui de dentro, uma razão má, não uma razão 
boa. Pois bem, na quinta-feira, nós podemos acordar 
com uma tremenda ressaca social, política, cultural, 
uma profunda angústia de muitos milhões de brasileiros 
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diante do resultado que acontecer. Eu não quero, com 
isso, influenciar o Ministro Celso de Mello. Eu quero 
é chamar a atenção de nós, que estamos aqui e que 
vamos continuar, no dia seguinte, a dirigir – pelo me-
nos, deveríamos – os rumos deste País, porque nós 
vamos ter um País muito, mas muito mais complicado; 
nós vamos ter uma população muito menos, mas muito 
menos ainda confiante em todos nós que fazemos parte 
dessas instituições. O desafio para nós é tão grande 
quanto o do Ministro Celso de Mello. A diferença é que 
o desafio dele está personalizado; no nosso caso, nós 
diluímos entre todos nós, os muitos políticos que te-
mos neste País, mas a nossa responsabilidade vai ser 
refazer o pacto posteriormente, e deixando claro que 
a quebra do pacto não é culpa dele nem do Supremo, 
é culpa nossa, mas aconteceu. O que eles vão fazer 
pode agregar...

(Soa a campainha.)

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – ... gasolina a essa falta de um casamen-
to, de um pacto, a essa sensação de divórcio entre o 
povo e os seus líderes, entre os eleitos e os eleitores, 
entre o Estado e a Nação. Cabe a nós, na quinta-feira, 
trabalharmos para reconstituir esse pacto, dependendo 
do voto da quarta-feira.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Eu agradeço demais o aparte de V. Exª, o con-
teúdo social, uma serenidade bem melhor do que a 
minha. Eu não nego que faço um esforço muito gran-
de para não externar uma paixão. Eu venho, há tanto 
tempo, assistindo a tantas causas, e perdemos tantas 
oportunidades. Será muito triste, realmente, se esta 
for mais uma.

Por isso, Senador Cristovam, admiro a profun-
didade do conteúdo, mas a serenidade do que V. Exª 
expõe. Eu, aqui, confio na decisão de Celso de Mello; 
confio. S. Exª é um homem reto, com pensamento de-
terminado, deve ficar com uma interrogação: mas eu, 
no dia tal, disse isso e, agora, vou dizer isso? Que é 
o que estão fazendo alguns Ministros, alguns advo-
gados e alguns homens de imprensa, cobrando exa-
tamente isso.

Que Deus inspire o Ministro Celso a termos uma 
página branca na história deste País, termos uma 
página que o destino colocou na frente de S. Exª, de-
pois de uma guerra, de uma luta, que lá se vão tantos 
anos, milhares de pessoas, e não sei quantas milha-
res e milhares de páginas tem o processo, quantas 
dezenas e centenas de processos se acumulam. Mas, 
finalmente, chega o dia de quarta-feira e uma página 
em branco será escrita pelo Sr. Celso de Mello, que 
dará o destino final.

Interessante como, na vida, há isto, Sr. Presiden-
te: briga para lá, para cá; debate-se, leva-se, tenta-se 
avançar, recua-se, não se consegue, não sai, não se 
avança e, de repente, aparece isso. Um dia para valer, 
um dia definitivo, e a palavra é do Sr. Celso de Mello.

E, aqui, já digo antecipadamente, seja qual for a 
decisão de S. Exª, tenho certeza de que S. Exª fará, 
de acordo com a sua consciência, o que achar melhor. 
Que Deus o inspire! E que os brasileiros rezem para 
que Celso de Mello siga o bom caminho.

Muito obrigado pela tolerância de V. Exª, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, como 
Líder do Democratas, ao Senador José Agripino, do 
Rio Grande do Norte.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – 
RN. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente e Srs. Senadores, após as manifestações, sobre 
as quais me associei, com relação ao julgamento que 
quarta-feira se vai encerrar, com relação ao caso do 
mensalão, eu queria abordar, mais do que abordar, 
fazer uma prestação de contas da missão oficial de 
Parlamentares da Câmara e do Senado que foram à 
Suécia na semana passada.

A convite do Reino da Suécia, estiveram lá o 
Presidente da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional do Senado, Senador Ricardo Fer-
raço; Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional da Câmara, Deputado Nelson Pellegrino; o 
Líder do PMDB, Senador Eunício Oliveira; eu próprio; 
os Deputados Leonardo Gadelha, do PSC da Paraíba; 
e Zarattini, do PT de São Paulo. A comitiva, compos-
ta por Deputados e Senadores de diversos partidos 
políticos, foi convidada pelo Reino da Suécia, pelo 
Governo da Suécia, para conhecer o projeto do avião 
supersônico Gripen.

A agenda foi extremamente consistente e presti-
giosa, porque os seis Parlamentares foram recebidos 
pelo Rei Carlos Gustavo, pela Rainha Sílvia, pelo Mi-
nistro da Defesa, que é uma senhora, e pelo Ministro 
das Relações Exteriores, que é um ex-Primeiro-Ministro 
da Suécia, cujos nomes vão constar de um relatório 
que vai ser apresentado e que eu não cito por serem 
de pouca compreensibilidade, porque a língua sueca 
para nós é meio incompreensível.

Estivemos com Parlamentares da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional num encontro 
de mais de uma hora debatendo assuntos de muito 
interesse Brasil-Suécia. Tivemos um almoço no Par-
lamento com a Vice-Presidente do Parlamento sueco. 
Enfim, com autoridades do Reino da Suécia, do Poder 
Executivo, do Poder Legislativo, bem como com o Co-
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mandante Supremo das Forças Armadas da Suécia, 
com quem tivemos o primeiro contato. Ele se fazia 
acompanhar do Comandante da Força Aérea da Su-
écia, fazendo a primeira abordagem sobre questões 
de segurança, de estratégia, e as primeiras informa-
ções sobre o avião supersônico, que a Suécia fabrica 
através da SAAB, que é uma empresa privada que 
fabrica o Gripen.

Qual era o objetivo da viagem? Os Mirage, que 
são os supersônicos brasileiros, encerram sua vida 
útil em dezembro deste ano. A partir de dezembro, o 
Brasil ficará completamente vulnerável a eventuais – 
muito pouco prováveis, para não dizer improváveis – 
ataques de quem quer que seja, até pelo fato, como 
foi dito com muita clareza pelos Parlamentares que lá 
na Suécia estiveram, nas diversas conversas, de que 
o Brasil é um país pacifista. Mas a Suíça, que é um 
país neutro, está comprando os aviões Gripen. A Re-
pública Tcheca, que é um país com um PIB infinitas 
vezes menor do que o do Brasil, está comprando o Gri-
pen por razões de ordem puramente estratégica. E o 
Brasil, que já é há algum tempo proprietário de aviões 
supersônicos, precisará manter, até por exigência de 
segurança nacional.

O que recolhemos das visitas feitas, das conver-
sas mantidas, do rei e da rainha aos Parlamentares 
dos mais diversos partidos, passando por autoridades 
do Poder Executivo e ministros de Estado e terminan-
do com uma visita à fábrica da Saab, em que fomos 
recebidos, inclusive, pela prefeita da cidade de Linkö-
ping? O que recolhemos da visita, das conversas, das 
tratativas?

Primeiro ponto: o profundo interesse da Suécia 
em estabelecer uma parceria – não é venda de aero-
naves. Claro que a venda é importante, mas, mais do 
que venda, o que a Suécia e a Saab pretendem é es-
tabelecer uma parceria com o Brasil, que tem, no seu 
portfólio industrial, uma empresa chamada Embraer, 
absolutamente exitosa no campo da aeronáutica civil. 
É uma companhia que produz aviões para transporte 
de passageiros espalhados pelo mundo inteiro, que é 
detentora de inúmeros trofeus de desempenho reco-
nhecidos pela Suécia, que tem a Saab, que pretendeu 
o mesmo êxito e não conseguiu. Só conseguiu esse 
êxito no campo da aeronáutica militar. 

O que eles pretendem? Uma parceria que junte 
Brasil e Suécia e junte Embraer e Saab, no ramo do 
mútuo interesse, com a fabricação, inclusive, de uma 
aeronave militar que o Brasil precisará ter para renovar 
o que já teve. E aí é onde vem aquilo que eu reputo 
um trunfo que tem que ser considerado pelo Governo 
brasileiro. Primeiro de tudo, é a transferência de tec-
nologia. Quem quer parceria, quem quer a união de 

ações da aeronáutica civil com a aeronáutica militar, 
da Embraer com a Saab não pode deixar de pensar 
em absoluta transferência de tecnologia e simbiose de 
suas equipes técnicas para um tirar partido do outro 
e vice-versa.

Segundo ponto, os concorrentes do Gripen são os 
Estados Unidos, com seu F18, fabricado pela Boeing, 
e a Dassault da França, com o seu Rafale. A França 
e os Estados Unidos são países cujo produto interno 
bruto é maior do que o do Brasil. São nações indus-
trializadas num patamar bem mais alto do que o Brasil 
e, como tal, olham uma operação de transferência de 
Rafale ou de F18 para o Brasil como uma operação 
de venda, com a estatura de grande nação vendendo 
a uma nação emergente. A transferência de tecnolo-
gia é mencionada, mas para mim a transferência de 
tecnologia ocorre quando você tem interesses muito 
mais compreensíveis, quando a estatura dos países 
envolvidos é assemelhada e onde a palavra arrogân-
cia está completamente riscada das relações de troca.

Então, um dado que é importante e que foi re-
colhido das conversas que mantivemos... E nessas 
conversas esteve sempre presente a digníssima Em-
baixadora Leda Lúcia Camargo, que está na Suécia 
há mais de dois anos e que vem acompanhando o dia 
a dia dos entendimentos do Governo do Brasil, do Mi-
nistério da Aeronáutica e do Comando da Aeronáutica 
com o Governo da Suécia, e que também tem uma 
opinião favorável...

(Soa a campainha.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – 
RN) – ... sobre a relação Suécia e Brasil com vistas à 
venda do Gripen à Força Aérea Brasileira. 

O Gripen é um avião que custa um percentual 
do que custa o F18, da Boeing, ou o Rafale, da Das-
sault. Vamos admitir que metade do preço, mas isso 
não é o mais importante. O mais importante é o custo 
de operação. Essas aeronaves têm uma vida útil e o 
custo de operação é altíssimo. O custo de operação 
dos Gripen é mais ou menos um terço do custo de ope-
ração do Rafale ou do F18, que são aviões da melhor 
qualidade, caríssimos, agora, aviões para países que, 
eu diria, não têm as necessidades que o Brasil tem.

O Brasil é um país pacifista. O que o Brasil precisa 
é ter aviões supersônicos para se estabelecer no plano 
internacional como um país que dispõe de instrumen-
to de defesa, a começar pela relação, que também é 
pacifista, do Brasil com o seu vizinho Argentina, com 
o seu vizinho Venezuela, com o seu vizinho Colôm-
bia, com o seu vizinho Peru, que são países que, no 
máximo, poderão ter aviões como o Gripen. Por que 
gastar, para ter o mesmo objetivo, duas vezes o pre-
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ço e três vezes o custo de operação, para manter eu 
não digo a hegemonia, mas para manter a posição de 
liderança num continente que tem recursos financeiros 
limitados e que, no máximo, comprará, depois que o 
Brasil comprar o seu supersônico, coisa equivalente? 
No máximo, coisa equivalente. Por que gastar tanto di-
nheiro para ser cliente de uma venda em que a trans-
ferência tecnológica é limitada, quando você pode ter 
um parceiro num projeto em que aquilo que vier a ser 
fabricado, inclusive como foi dito à Saab, poderá ser 
fabricado parte no Brasil, parte na Suécia, e o merca-
do, por exemplo, da América Latina...

(Soa a campainha.) 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – 
RN) – ... estaria garantido ao Brasil na comercialização 
das aeronaves?

Eu vejo, portanto, enormes vantagens. É claro que 
essa é uma primeira visita, os contatos foram restritos 
a autoridades da Suécia. Eles me convenceram, mas 
é apenas parte de um processo. 

Cabe, é claro, ao Governo do Brasil fazer a ava-
liação entre os contendores que estão escolhidos, que 
são o Gripen da Suécia, o F18 dos Estados Unidos, 
da Boeing, e o Rafale da Dassault, da França, mas a 
minha opinião, e é a sensação que trago, é de que a 
operação com o Gripen deve ser vista com lente de au-
mento, tendo em vista o interesse imediato e o interes-
se permanente que o Brasil pode tirar de uma compra 
de que resultará uma parceria venturosa e promissora 
para a indústria aeronáutica do Brasil.

Ouço, com muito prazer, a Senadora Ana Amé-
lia, que, ao que sei, é conterrânea e amiga pessoal da 
Digníssima Embaixadora Leda Camargo, com quem 
estivemos durante os três dias em que permanecemos 
em território sueco, com quem tivemos conversa de pro-
fundidade e de quem pudemos recolher espírito público 
nas conversas que vem tendo, ao logo de todo esse 
tempo, nas tratativas da eventual aquisição do Gripen 
pelo Brasil e uma profunda conhecedora do assunto 
que, na verdade, é um dos principais assuntos dentro 
do contencioso econômico entre o Brasil e a Suécia.

Ouço, com muito prazer, a Senadora Ana Amélia. 
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – 

Caro Senador José Agripino, eu fico particularmente 
feliz, como gaúcha, pela referência que V. Exª faz tanto 
quanto o reconhecimento pela competência, dedicação 
e comprometimento que a Embaixadora Leda Lúcia 
Camargo tem com causas nacionais. Nas carreiras 
de Estado, na Diplomacia brasileira, nós, aqui, somos, 
digamos, testemunhas da qualificação profissional, do 
empenho e dedicação, mas alguns, como em toda ati-
vidade, se sobressaem, mais do que outros. E é o caso 

da Embaixadora Leda Lúcia, não pelo fato de eu ter 
relação pessoal, de termos sido contemporâneas na 
universidade em Porto Alegre, mas porque, ao longo 
da carreira, e sobretudo dos postos que ela ocupou 
nos últimos anos, seja no comando da Embaixada do 
Brasil em Moçambique, posteriormente na Embaixa-
da do Brasil na República Tcheca e, agora, na Suécia, 
como Embaixadora do Brasil, e, brevemente, quando 
deixar esta missão, irá para o Consulado-Geral do Bra-
sil em Toronto, no Canadá, a Embaixadora Leda Lú-
cia tem demonstrado não só uma determinação, mas 
esse comprometimento que um bom embaixador, uma 
boa embaixadora deve ter com as causas nacionais. 
Particularmente em relação ao Rio Grande do Sul, ela 
teve um empenho adicional por se preocupar com as 
causas do seu Estado. Eu penso que esse seja um 
traço na personalidade, no caráter, mas, sobretudo, 
na competência e no talento de uma pessoa moldada 
para a diplomacia, que é o caso da Embaixadora Leda 
Lúcia. Então, eu queria aproveitar o seu relato, cumpri-
mentá-lo, cumprimentar o Senador Ricardo Ferraço e o 
Senador Eunício Oliveira, que participaram represen-
tando o Senado Federal neste encontro. Os chineses 
têm uma expressão que eu acho muito correta: “Ver 
uma vez vale mais do que ler mil vezes”. Seu irmão 
foi Embaixador na Suécia, portanto já conhecia bem o 
país, mas o contato pessoal com as autoridades, com 
aqueles especialistas que fazem este avião... Eu assisti 
aqui a uma exposição brilhante da força aérea sueca 
e também dos dirigentes da empresa que constroem, 
na Suécia, este modelo Gripen, que é o avião sueco, 
e fiquei muito bem impressionada com a qualificação, 
com a qualidade e com um aspecto relevante para a 
indústria brasileira, que é a transferência da tecnolo-
gia. Isso é fundamental, já que nós temos a Embraer, 
que é uma empresa de conceito internacional que nós 
devemos, todos, exaltar. Então, penso que, de fato, foi 
uma grande oportunidade para que os Senadores, e 
V. Exª também representa tão bem o Senado Federal, 
pudessem ter o contato. Mas renovo a minha...

(Soa a campainha.)

A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – ...sa-
tisfação pelas referências que V. Exª faz ao empenho e 
à dedicação da Embaixadora Leda Lúcia no comando 
da nossa Embaixada em Estocolmo. Parabéns, Sena-
dor José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – 
RN) – Obrigado, Senadora Ana Amélia.

Grande parte do êxito da missão – como falei, 
durante dois dias, foram pelo menos dez reuniões di-
ferentes: era de uma para outra, de outra para outra, 
de outra para outra, sem parar, de manhã até a noite, 
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todos os dias, exaustivas, mas muito cordiais –, eu 
credito a cordialidade dos encontros à simpatia com 
que a Embaixadora Leda é tratada pelas autoridades. 
A Ministra da Defesa, o Ministro das Relações Exte-
riores, a própria Rainha Sílvia, a Vice-Presidente do 
Parlamento, o Comandante das Forças Armadas, to-
dos tratam a Embaixadora Leda como minha querida 
amiga, com absoluta intimidade. O cumprimento de 
um plebeu como eu à Rainha é cerimonioso. O cum-
primento da Embaixadora à Rainha Silvia é um cum-
primento de amigas. Então, isso tudo facilitou que as 
nossas conversas ocorressem em clima de absoluta 
franqueza, de sinceridade e de cordialidade, o que 
facilitou o entendimento. As conversas fluem melhor. 
Você chega a entendimentos tipo: o Gripen, um avião 
muito mais barato do que o F-18 e o Rafale, tem algu-
mas vantagens. Ele é montado: parte é fabricada na 
Suécia, mas boa parte dos seus componentes são 
comprados de fora, o que é bom e ruim, mas é bom 
principalmente. Para que serve um supersônico, que é 
uma arma de guerra? Para transportar mísseis, trans-
portar artefatos de guerra.

(Soa a campainha.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – 
RN) – Como a Saab não os fabrica, compra de terceiros, 
com liberdade, quando os concorrentes ficam restritos 
aos armamentos de fabricação própria, o que dá liber-
dade a quem tiver o Gripen de, em caso de necessida-
de, ter diversos fornecedores para poder cumprir o seu 
objetivo, que é, em última análise, bélico. Então, todo 
esse tipo de detalhe, o custo de manutenção, o custo 
de operação, a própria visita à fábrica, nos menores 
detalhes – não nos esconderam nada, não deixaram 
de responder a uma única pergunta –, tudo isso foi 
produto da relação positiva que a Embaixadora Leda 
Camargo, ao longo desse tempo, conseguiu construir 
com o governo da Suécia e com a empresa privada 
sueca, com quem o Brasil tem uma relação de muitos 
anos, a começar pela SKF, pela Scanner, pela Volvo...

(Interrupção do som.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM 
– RN) – ... que têm fábricas plantadas em território 
brasileiro há muitos anos, gerando emprego e divisas 
para o Brasil também há muitos anos.

De modo que presto contas, Sr. Presidente, com 
este meu relato, da missão parlamentar que foi levada 
a efeito, a convite do governo sueco, por Deputados e 
Senadores. Evidentemente, será apresentado um re-
latório, ao qual eu me associarei, mas já me antecipo 
a esse relatório com esta exposição verbal sobre a 
viagem, sobre as conclusões e sobre o pensamento 
que pessoalmente trago com relação à aquisição de 

um supersônico por parte da Força Aérea e do Go-
verno do Brasil.

DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICA-
ÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203, COMBI-
NADO COM O INCISO I E § 2º DO ART. 210, 
DO REGIMENTO INTERNO.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – 
GO. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento 
para fazer o registro do artigo de autoria dos professo-
res de economia da Universidade Federal Fluminen-
se, André Nassif e Carmem Feijó, intitulado: “Porque 
o Brasil não avança”, publicado pelo jornal Valor em 
sua edição de 04 de março de 2013.

Segundo o autor, o Brasil precisa urgentemente de 
soluções keynesianas de curto prazo. Ainda, segundo 
o autor, cabe ao governo exercer o papel daquilo que 
John Maynard Keynes chamara, há mais de 70 anos, 
de mudar as convenções.

Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima ci-
tado seja considerado parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do Se-
nado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR CYRO MIRANDA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)

O governo está apenas parcialmente  
correto no diagnóstico da crise.  
Por André Nassif e Carmem Feijó

Por que o Brasil não avança?

A julgar pelo crescimento de 0,9% do Produto 
Interno Bruto (PIB) de 2012, divulgado pelo IBGE, a 
taxa média de crescimento econômico no Brasil terá 
sido de apenas 3,2% no período 1999-2012, bem in-
ferior aos 5,7% estimados para os demais países em 
desenvolvimento. É verdade que, entre 2004 e 2007, 
o Brasil ensaiou retomar o processo de crescimento 
sustentado, com taxas mais elevadas de incremento 
do produto (ainda assim, abaixo de economias de ren-
da média), inflação sob controle, contas fiscais mais 
ajustadas e superávit em conta corrente, mas esse 
cenário foi subitamente interrompido pela crise global 
a partir de 2008.

As diversas medidas monetárias, creditícias e 
fiscais anticíclicas implementadas no final de 2008 e 
ao longo de 2009 foram bem-sucedidas em fazer do 
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Brasil um dos primeiros países em desenvolvimento a 
sair da recessão global, em que pese o fato de China e 
Índia terem tomado medidas mais rápidas e eficazes e 
conseguirem o feito de escapar da recessão. Lembre-
mos que em 2009 a variação do PIB brasileiro foi de 
-0,6%, ao passo que a da China e Índia foi de 8,7% e 
5,6%, respectivamente. Mirando as baixíssimas taxas 
de crescimento brasileiro após a grande recessão de 
2008-2009 é lícito afirmar que o crescimento de 7,5% 
apresentado em 2010 hoje se mostra mais efeito es-
tatístico que real.

Atualmente, o principal enigma da economia bra-
sileira é: por que, a despeito da parafernália de incen-
tivos governamentais do lado da oferta, adotados com 
os objetivos de impulsionar o crescimento industrial e 
o investimento privado, bem como de recuperar a pro-
dutividade, ainda assim, a demanda efetiva continua 
baixa, o investimento patina e a variação do produto 
real não reage? A resposta é simples.

O governo está apenas parcialmente correto no 
diagnóstico da crise. Parece evidente que incentivos 
do lado da oferta são bem-vindos. No entanto, o pro-
blema é que, desde o agravamento da crise na zona 
do euro, da desaceleração do crescimento da China, 
aliada à lenta recuperação da economia americana, 
o Brasil tem sido fortemente afetado pelas expectati-
vas negativas importadas do cenário externo. Ora, se 
o foco principal é esse, medidas do lado da oferta se-
rão contraproducentes se não forem contrabalançadas 
por instrumentos que impulsionem mais fortemente a 
demanda agregada.

Recentemente, têm proliferado artigos, editoriais 
e entrevistas clamando pela retomada do investimento 
privado. Só que ninguém diz como os “espíritos ani-
mais” serão ressuscitados na direção de retomar os 
investimentos em tal ambiente de incerteza. Isso sig-
nifica que nem medidas de política monetária, nem 
medidas de incentivo ao crédito de longo prazo por 
meio do BNDES, nem mesmo um câmbio mais com-
petitivo serão suficientes para induzir os empresários 
a aumentar os investimentos.

O Brasil, no momento presente, precisa urgente-
mente de soluções keynesianas de curto prazo

Cabe ao governo exercer o papel daquilo que 
John Maynard Keynes chamara, há mais de 70 anos, 
de mudar as convenções, ou seja, ganhar o apoio da 
opinião pública (famílias, empresários, imprensa, etc.) 
com respeito a determinados instrumentos de política 
econômica que, à primeira vista, possam parecer heré-
ticos. Algo parecido ocorreu com a política recente de 
redução das taxas nominais (e reais) de juros no Brasil.

No caso atual, o governo precisa ter coragem 
de anunciar à sociedade que somente mediante a re-

dução significativa do superávit primário no curto pra-
zo e a destinação direta desses recursos financeiros 
para investimentos maciços em infraestrutura física, 
em saneamento e logística, será possível minorar as 
expectativas adversas e, pelos efeitos de demanda 
direta e indireta, impulsionar a produção e o investi-
mento privados. Ao mesmo tempo, deve assumir com 
transparência o compromisso de retomar o ajuste fis-
cal de longo prazo, tão logo as taxas de investimento 
brutas como proporção do PIB reajam (digamos, em 
um ou dois anos).

Ao mesmo tempo é necessária uma política cla-
ra em relação à taxa de câmbio, tendo em vista que o 
preço da moeda estrangeira é uma variável estratégi-
ca para a tomada de decisões empresariais com um 
horizonte de tempo mais longo, em particular no setor 
industrial. Assim, os esforços do governo para acor-
dar os “espíritos animais”, resgatar a confiança e se 
contrapor às expectativas negativas sobre o futuro da 
economia brasileira devem atuar não apenas na cria-
ção de demanda por meio de mais gastos públicos em 
investimentos em infraestrutura imediatamente, mas 
também na sinalização correta de preços relativos que 
coordenem expectativas favoráveis ao investimento em 
ativos de longa duração.

Haverá oponentes de toda ordem com argumen-
tos de que isso representaria um tiro no ajuste fiscal, a 
volta da inflação crônica e um problema com o enfren-
tamento da escassez de mão de obra, já que estaría-
mos próximos do pleno emprego. Esses argumentos 
são, todos, altamente questionáveis. Primeiro, porque 
não estamos à beira de uma crise fiscal; segundo, por-
que nada comprova que o aumento da oferta poten-
cial decorrente do aumento dos investimentos poderá 
representar necessariamente pressões inflacionárias 
no médio prazo; terceiro, porque, como diria o econo-
mista húngaro (naturalizado inglês) Nicholas Kaldor, da 
Universidade de Cambridge, sob pressão por maiores 
perspectivas de retorno, os empresários acabam por 
encontrar, no curto prazo, soluções para enfrentar o 
problema da escassez de mão de obra, tais como a 
introdução de progresso técnico, apoio à imigração e 
ao treinamento, dentre outras. As medidas aqui suge-
ridas não descartam a adoção da continuidade dos 
mecanismos de longo prazo (políticas industriais e 
tecnológicas, educacionais, etc.), porém o Brasil, no 
momento presente precisa urgentemente de soluções 
keynesianas de curto prazo, ou seja, foco em recuperar 
o crescimento de forma sustentável por meio de inves-
timentos produtivos governamentais. Parafraseando o 
marqueteiro do ex-presidente Bill Clinton, o problema 
do Brasil atualmente “é o curto prazo, estúpido!”
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna 
neste momento para fazer o registro da entrevista com 
o ex-presidente da República, Fernando Henrique Car-
doso, intitulada “Em campanha se olha pra frente, não 
pra trás”, publicada pelo jornal Estado de S. Paulo em 
sua edição de 11 de março de 2013.

O ex-presidente Fernando Henrique diz que an-
tecipação da eleição foi inevitável e disse, ainda, que 
num possível 2º turno entre Aécio e Dilma, que as for-
ças políticas como Marina e Eduardo Campos possam 
se juntar a Aécio no intuito de promover a alternância 
do poder.

Sr. Presidente, requeiro que a entrevista acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)

‘EM CAMPANHA SE OLHA PRA FRENTE, 
NÃO PRA TRÁS’ 

Ex-presidente diz que antecipação da eleição foi ine-
vitável e já fala num 2º turno em que Aécio se junte a 
Marina e Campos 

Gabriel Manzano 
Enviado especial/Puebla

No México, onde participa da Reunião de Meio 
de Ano da Sociedade Interamericana de Imprensa 
(SIP), o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso 
falou ao Estado sobre a antecipação da campanha 
presidencial. O PSDB, disse, não teve alternativa e 
lançou Aécio Neves. 

Lula lançou Dilma à reeleição, o sr. lançou a 
de Aécio Neves. A campanha foi antecipada. Isso 
não tem um custo político?

Tem custo sim, político e administrativo. Lula pre-
cipitou o processo sucessório, aí os outros partidos não 
têm alternativa. Nós não tínhamos intenção de precipitar 
uma candidatura. Estávamos prestigiando o nome do 
Aécio para um debate interno. Mas eu nunca vi quem 

está no governo precipitar uma eleição, já que atrapalha 
a governabilidade. Tudo que a presidente Dilma fizer 
daqui por diante será atribuído a intenções eleitorais. 
Não sei o que levou o Lula a essa precipitação. Talvez 
seja porque ele gosta de campanha! A preocupação 
do governo não era com a oposição, era com a frag-
mentação das suas próprias forças.

Aécio abraçou a defesa de seu legado. Nem 
José Serra nem Geraldo Alckmin fizeram isso. O 
que mudou dentro do PSDB?

Talvez tenha chegado um momento em que seja 
mais fácil avaliar o que fizemos, não ter medo do que 
fizemos. Nós modernizamos a economia. As privatiza-
ções vieram de uma maneira correta. Restabelecemos 
a competitividade das agências do governo, do Banco 
do Brasil, a Petrobrás. Melhoramos muito a educação, 
organizamos o SUS, começamos a transferência de 
renda. As pessoas esquecem que o programa do Lula 
não era transferência de renda, era o Fome Zero. Que 
foi engavetado! E aderiram ao que nos tínhamos come-
çado. Enfim, por que não defender o que nós fizemos? 
Agora, isso não pode ser a base de uma campanha 
eleitoral. Campanha tem de ser feita olhando pra frente, 
não pra trás. O programa do PSDB, então, deve ser: 
reconhecer o que fizemos, mas vamos adiante. Tem 
muita coisa que fazer.

Que coisas?
Quando fizemos nos anos 90 o que nós fizemos, 

o pessoal do PT, da esquerda, e também de outros 
partidos, não entendeu a globalização. Acharam que 
era outra vez o imperialismo, que era o neoliberalismo. 
Confundiram um processo histórico com uma ideologia. 
E me acusaram, quando eu estava ajustando o Brasil 
à nova condição histórica, como se fosse uma posição 
ideológica a favor do neoliberalismo, posição que eu 
nunca tive. Agora, de novo, vamos sair dessa crise. É 
um novo momento, que precisa de ajustes. Primeiro, 
quem é que vai puxar a economia de novo? Parece que 
serão os EUA. O que o Brasil vai fazer com o pré-sal? 
Continuar marcando passo? Enfraqueceram a Petro-
brás e se embrulharam todos. Pararam a infraestrutura, 
porque não fizeram o que tinham de fazer, que eram 
as concessões. Agora fazem envergonhadamente, 
mal feito. O PSDB tem de recomeçar dizendo: “Olha, 
eles estavam errados, nós sabemos fazer”. O fato é 
que fazem errado porque não acreditam no que estão 
fazendo. Nós acreditamos, deixe que a gente faça! 

Macroeconomia não sensibiliza o eleitor. Embo-
ra o cenário seja delicado - inflação, PIB, ritmo lento 
do PAC -, qual discurso terá o PSDB para atrair votos?

O que sensibiliza o eleitor é quando mexem no 
bolso dele, coisas como emprego e renda. Esses fa-
tores todos mencionados vão terminar tendo efeito 
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sobre emprego e renda. Na verdade, já estão tendo. A 
renda per capita em 2012 não subiu. E agora as famí-
lias estão endividadas. O PSDB tem que dizer: “Você 
que está endividado, eu vou resolver esse problema”. 

Lula e Dilma têm altos índices de aprovação. 
O PSDB será competitivo em 2014? 

Lula e Dilma, em todas as disputas, foram para 
o 2.º turno. 

O xadrez pode ter 4 peças, com Eduardo Cam-
pos e Marina. 

Sendo quatro, o 2º turno é uma grande probabi-
lidade. Não sei qual será a capacidade do Eduardo de 
arrancar votos. O ponto de partida dele é Pernambuco. 
O do Aécio é Minas. A Marina tem uma presença forte 
e tem uma causa que, eu acho, vai continuar entusias-
mando. Desses três, no momento, eu aposto no Aécio. 
Mas o mais importante é que, havendo 2º turno, as for-
cas políticas que estiverem no embate entendam que 
a alternância do poder é fundamental. Acho que vinte 
anos de governo do PT bastam, não? Chegou a hora 
de mudar. Espero que tanto o PSDB, quanto Marina 
e Eduardo entendam isso. Pode voltar mais tarde. Eu 
não sou raivoso de achar que o PT é o fim do mundo, 
não é. Mas tem de haver alternância. 

Numa candidatura de Aécio, o sr. vai viajar, 
subir em palanque? 

Não, não. Cada um tem seu estilo. Depois que 
deixei a presidência não fui candidato a mais nada. 
E o Lula me dando conselhos sempre, que eu devia 
calar a boca (risos). Nunca calei nem vou calar. Não 
me cabe estar no dia a dia da luta. Vou fazer o que eu 
faço. Discutir estratégia, dar minha opinião com clare-
za, mas não ir pra rua. E sabe por quê? Porque não 
precisa. Às vezes a pessoa vai por vaidade.

Mas o sr. entrou no bate-boca, ora com Lula, 
ora com Dilma. Por que se chegou a isso? 

Primeiro com a Dilma: pessoalmente sempre tive 
boas relações com ela, que sempre foi bastante correta 
comigo. Foi generosa no meu aniversário. Não tenho 
nenhuma restrição pessoal. Sabe como é a política, 
ora recua e é agressiva, eu também recuo. Pode ver 
que eu nunca tenho replicado a Dilma. Prefiro ter uma 
relação boa com ela, uma coisa pessoal. Com o Lula 
é diferente... Nós nos conhecemos há tantos anos, já 
fica aquela picuinha, é sempre mais do mesmo. Ele 
gosta de fazer picuinha comigo. A Dilma não tem essa 
picuinha. Não precisava nada disso. O Lula tinha que 
entender que nós dois somos dois personagens, que 
não estamos mais no principal....Uma vez, o Chico 
Caruso me disse que as pessoas que estão no final 
ficam aflitas porque nao vão mais ser mais caricatu-
radas. O Lula quer ser caricaturado. Então ele me dá 
um beliscão, pra eu dar outro nele. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro do artigo de autoria do presidente do 
Instituto Liberal, Rodrigo Constantino, intitulado: “Men-
salão é mais que corrupção”, publicado pelo jornal O 
Globo em sua edição de 20 de agosto de 2013.

O autor aborda a mensagem do Ministro Luis 
Roberto Barroso, onde diz que “Sem reforma política, 
tudo continuará como sempre foi, e a distinção ficará 
entre os que foram pegos e os que ainda não foram. 
O mensalão não constitui fato isolado na vida política”.

Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima ci-
tado seja considerado parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do Se-
nado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)

MENSALÃO É MAIS QUE CORRUPÇÃO

Rodrigo Constantino 

 “Sem reforma política, tudo continuará como sem-
pre foi, e a distinção ficará entre os que foram pegos 
e os que ainda não foram. O mensalão não constitui 
fato isolado na vida política.” Essa foi a mensagem de 
Luís Roberto Barroso, novo ministro do STF, em seu 
primeiro discurso na Casa.

Trata-se de algo com um fundo de verdade, mas 
que serve para ocultar o mais importante e, assim, 
confundir. O sistema político é mesmo convidativo à 
corrupção, pois concentra recursos e poder demais 
no estado. Soma-se a isso a impunidade, e temos um 
quadro propício à corrupção.

Mas o equívoco do ministro é tratar o mensalão 
como apenas mais um caso de corrupção. Essa é a tese 
vendida pelo próprio PT desde quando o ex-presidente 
Lula veio a público assumir os “erros” do partido, por 
ter feito o que outros sempre fizeram.

Isso não é verdade. Assim como outra tese le-
vantada pelo PT e endossada pelo ministro: a de que 
há mais investigação hoje, não mais corrupção. Esta 
claramente aumentou, e muito. Os jornais sequer dão 
conta de tantos escândalos, e vários caem rapidamente 
no esquecimento dos leitores, pois é necessária uma 
memória de elefante para guardar tudo. Aproveito para 
perguntar: e a Rose, por onde anda?
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Mas voltemos ao mensalão. Tratá-lo como um 
“simples” caso de corrupção é ignorar sua essência, 
já apontada pelo próprio STF. Não dá para confundi-lo 
com desvio de recursos públicos em obras superfatura-
das, por exemplo, ou com cartel acordado com políticos 
para burlar uma licitação. São coisas bem diferentes.

O mensalão foi uma tentativa de solapar nossa demo-
cracia, de dar um golpe em nossas instituições. Comparar 
isso com desvio de recursos é misturar alhos com bugalhos. 
Em nível nacional, membros da cúpula petista tentaram 
comprar deputados para controlar sozinhos o Congresso. 
Isso é muito mais sério do que obra superfaturada. Isso, 
até onde alcança a vista, foi, sim, um fato isolado.

Quem acompanhou a trajetória do PT saberá que 
vários líderes do partido jamais tiveram muito apreço pela 
democracia. Eles sempre flertaram com o regime socialis-
ta, inspirados na ditadura cubana, ou mais recentemente 
no modelo bolivariano da Venezuela. A democracia, para 
muitos ali, é vista como uma “farsa” para chegar ao poder.

Até hoje há essa ligação umbilical entre PT e re-
gimes antidemocráticos. Recentemente, estavam todos 
reunidos no abjeto Foro de São Paulo, e a presidente 
Dilma chegou a mandar uma mensagem aos partici-
pantes. Quem se aproxima tanto de Fidel e Raúl Castro 
não pode posar de amante da democracia.

Outra evidência dessa afinidade ideológica com 
o que há de pior na região é o Mercosul, que virou 
uma camisa de força bolivariana prejudicando nosso 
comércio. Enquanto Chile, Colômbia e Peru costuram 
acordos bilaterais na Aliança do Pacífico, o Brasil segue 
no atoleiro do Mercosul, com países cada vez menos 
democráticos e mais fechados.

Esse pano de fundo torna evidente o absurdo 
da comparação entre mensalão e casos frequentes 
de corrupção. O PT já tentou monopolizar o discurso 
da ética. Ficou claro que era tudo um engodo. Hoje, o 
partido se “defende” dos escândalos alegando não ser 
diferente dos demais. Ou seja, o PT teria feito “apenas” 
o que os outros fazem.

Mas é mentira. Jogar todos no mesmo saco podre 
só interessa mesmo aos petistas atualmente. Tenho 
inúmeras divergências ideológicas com os tucanos, 
acho o PSDB muito intervencionista, condeno sua 
visão social-democrata nos moldes europeus. Enfim, 
gostaria que o PSDB fosse bem mais liberal. Dito isso, 
não posso aceitar a ideia de que PT e PSDB são “fa-
rinha do mesmo saco”. Não são.

O PSDB não participa de fóruns ao lado dos pio-
res tiranos do mundo; não morre de amores pelo ditador 
cubano; não deixaria os bolivarianos destruírem o Mer-
cosul; não elogia os narcoguerrilheiros das Farc; não tem 
nos invasores do MST uma espécie de “braço armado”; 

não controla máfias sindicais. Em suma, não carrega 
em seu DNA o mesmo ranço autoritário dos petistas.

Corruptos, vários são. Infelizmente, talvez essa seja 
a regra na política brasileira. Como eu já disse, o ambiente 
os atrai, pois há fartura de poder e recursos no governo, 
e impunidade quando pegos com a boca na botija. Isso 
tem que mudar. Temos de combater a corrupção sistêmica 
com a redução do Estado e punições severas.

Mas o mensalão foi muito mais que isso. Foi um 
esquema parido por um partido que considera a “de-
mocracia” venezuelana um exemplo a ser seguido. Por-
tanto, senhores ministros, chega de chicana no STF. É 
hora de mandar essa quadrilha para trás das grades.

Rodrigo Constantino é presidente do Instituto Liberal 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA . Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento 
para fazer o registro do artigo de autoria economista 
Roberto Macedo, intitulado: “Uma visão política e eco-
nômica dos protestos”, publicado pelo jornal Estado de 
S. Paulo em sua edição de 04 de julho de 2013.

Segundo o autor, o Governo Federal precisa re-
distribuir melhor a receita entre Estados e Municípios, 
reduzir gastos com a máquina pública, investir mais, 
equilibrando assim as contas públicas.

Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado 
seja considerado parte integrante deste pronunciamento, 
para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)

UMA VISÃO POLÍTICA E ECONÔMICA 
DOS PROTESTOS

Roberto Macedo *

Na política, há no Brasil excessiva concentração 
de poder no governo federal. É profundamente enrai-
zada e remonta ao período imperial. Conforme Rober-
to Romano resumiu neste espaço no dia 23 de junho 
último “(...) a pessoa presidencial (...) domestica, pela 
propaganda e controle dos recursos públicos, a sobera-
nia popular, e distorce a representação do Parlamento”.

Esse quadro não muda, mas o perfil dos elei-
tores mudou. E muito. Em 1950 o Brasil tinha 52 mi-
lhões de habitantes, 64% nas áreas rurais. A miséria 
aí se concentrava, quase não votava, e a classe mé-
dia tradicional, influente politicamente, era cortejada 
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pelos políticos. Em particular, eles lhe garantiam boa 
educação pública nas cidades, nos primeiros quatro 
anos de escola. Nos quatro seguintes e no ensino mé-
dio, de forma bem mais limitada, os colégios públicos 
destacavam-se pela qualidade. O limitadíssimo ensino 
superior era essencialmente público. Pouco se falava 
dos problemas sociais. A segurança estava muitíssimo 
distante da gravidade atual e a mobilidade urbana não 
era, como hoje, prejudicada pelo crescimento popula-
cional e pelo trânsito congestionado.

Já no censo de 1991 a população passou a 147 
milhões, quase 100 milhões (!) a mais que em 1950, e 
76% urbana. A pobreza, sempre descuidada, já mar-
cava a paisagem das grandes cidades. Com direito de 
voto ampliado, os eleitores mais pobres passaram a 
ter enorme força política. No processo, a classe mé-
dia tradicional abandonou a educação básica pública, 
que caiu muito em qualidade ao ser ampliada para a 
clientela em expansão. A superior expandiu-se mais 
na esfera privada, e aí também vieram as mensalida-
des. Vieram igualmente a alta criminalidade e a lenta 
mobilidade urbana, entre outros males endêmicos.

Foi nesse contexto que emergiram os governos fe-
derais petistas, obcecados pela manutenção do poder a 
qualquer custo. Portando a bandeira da inclusão social, 
mas focados nas urnas, passaram a um vale-tudo pro-
gramático para agradar à nova e enorme massa de elei-
tores, sem atentar para o que se passava com a classe 
média tradicional. Com frágil representação política, ela 
também viu seus valores, como a ojeriza à corrupção, 
atropelados no processo. Não sem razão, são seus filhos 
que predominam nas ruas. Não reclamam do pão para 
os pobres, mas do circo da Copa, que para estes só está 
na TV, na qual se percebe que são raros nos estádios.

Passando à economia e aos números, a concen-
tração de poder na esfera federal é evidente nos dados 
de receita tributária disponível por nível de governo, 
que configuram o chamado pacto federativo. Mas não 
houve pacto, foi imposição da União. Segundo núme-
ros de 2011, ela ficou com 57,1% do total, 

O País está doente nessas duas áreas e o PT se 
revela incapaz de tratá-lo

33% mais que a soma das partes dos Estados, 
com 24,6%, e dos municípios, com 18,3%. Isso impe-
de que estes dois últimos entes, que estão na ponta 
do atendimento a carências de educação, saúde, se-
gurança e mobilidade urbana, possam dar um aten-
dimento não tão ruim como o atual. Eles também têm 
limites para endividamento. Seu maior credor é a pró-
pria União, que se endivida sem limites, e lhes cobra 
encargos que não paga na sua própria dívida.

Nos gastos, o governo federal é pautado pelo 
populismo, numa implacável caça aos votos. Isso fica 

claro pela evolução dos gastos da União nas gestões 
petistas. Conforme meu último artigo, desde o fim do 
governo FHC, em 2002, e até 2012 o gasto não finan-
ceiro federal teve aumento de 2,5% do produto interno 
bruto (PIB). É um dinheirão. Com base no PIB de 2012, 
esse acréscimo foi de R$ 110 bilhões.

Sustentado com maior carga tributária, foi im-
pulsionado principalmente por mais 1,2% do PIB nos 
gastos previdenciários do INSS e 1,1% do PIB nou-
tros gastos sociais, como seguro-desemprego, abono 
salarial, Bolsa Família e benefícios devidos a idosos e 
inválidos. Com isso, 92% (!) do aumento dos gastos não 
financeiros de Lula e Dilma foi desse tipo, impulsiona-
do principalmente pelas elevações do salário mínimo, 
que guardam relação com eles. Como resultado, os 
investimentos, que ampliariam a oferta e a qualidade 
de serviços públicos, foram prejudicados. No mesmo 
período, seu acréscimo foi de apenas 0,1% do PIB!

E já existe de fato um 40.º ministério, que cuida do 
marketing político federal, sempre a anunciar benesses 
e lhes dando marcas como a produtos das prateleiras 
de um supermercado político. É bolsa disto e daquilo, 
casas que são vidas a melhorar com eletrodomésticos 
a preços subsidiados, e por aí afora.

Mas um governo que se disponha efetivamente 
a resolver problemas não se pode limitar às benes-
ses. Há, por exemplo, a necessidade de redistribuir 
receita para Estados e municípios, de reduzir gastos 
de consumo, de investir mais, de apertar as regras de 
aposentadoria para acomodar o aumento do número 
de idosos e de mudar a regra de reajuste do salário 
mínimo para reduzir o desequilíbrio de gastos acima 
apontado. Ora, isso exigiria políticos estadistas e mar-
queteiros realmente talentosos, capazes também de 
cativar uma clientela para os sacrifícios necessários, 
tal como os médicos convencem doentes a tomar re-
médios amargos e a passar por cirurgias dolorosas e 
arriscadas.

O Brasil está doente política e economicamente. 
Parafraseando Castro Alves, e com vozes não d’África, 
mas daqui mesmo, deste país, é o caso de perguntar 
por essas personalidades que ainda não deram as ca-
ras: “Meus”! Ó “meus”! Onde estão, que não respon-
dem? Em que mundo, em que estrela se escondem?

Hoje, no céu político, a estrela do PT é (de)ca-
dente. Se tem líderes capazes de efetivamente resol-
ver os graves problemas do País, que apareçam, pois 
ela e suas políticas populistas não servem mais como 
esconderijo. A classe realmente média descobriu isso, 
saiu pelas ruas e pôs a boca no trombone.

* Roberto Macedo é Economista (UFMG, USP e Harvard), profes-
sor associado à FAAP e consultor econômico e de ensino superior.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momen-
to para fazer o registro dos artigos “Em sua posse na 
ABL, FHC diz que democracia no país está em crise” 
– Jornal Folha de S.Paulo e “Imortal, FHC fala em 
reinventar democracia” – Jornal Estado de S.Paulo, 
ambos de 11 de setembro de 2013, sobre a posse do 
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso na Acade-
mia Brasileira de Letras.

FHC assumiu a cadeira nº 36, sucedendo a João 
de Scantimburgo (1915-2013). Em seu discurso o ex-
-presidente apontou as insuficiências da democracia 
no Brasil.

Fernando Henrique Cardoso elogiou os avanços 
democráticos das últimas décadas, mas afirmou que 
ainda falta “alma democrática” aos cidadãos.

Sr. Presidente, requeiro que os artigos acima 
citados sejam considerados parte integrante deste 
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais 
do Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)

EM SUA POSSE NA ABL,  FHC DIZ QUE 
DEMOCRACIA NO PAÍS ESTÁ EM CRISE

Solenidade no Rio atraiu Aécio, Alckmin  e Serra; ex-
-presidente vai ocupar a cadeira nº 36

Também estavam presentes o ministro do STF Mar-
co Aurélio, o ex-senador Marco Maciel e Gilberto Gil

DO RIO
Na cerimônia de posse mais concorrida dos úl-

timos anos na Academia Brasileira de Letras, o ex-
-presidente Fernando Henrique Cardoso, 82, assumiu 
ontem a cadeira nº 36, sucedendo a João de Scantim-
burgo (1915-2013), com um discurso no qual apontou 
as insuficiências da democracia no Brasil.

Entre os convidados estavam o ministro do Su-
premo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello, o cantor 
Gilberto Gil e os principais nomes do PSDB: o gover-
nador Geraldo Alckmin (SP), o senador Aécio Neves 
(MG) e o ex-governador José Serra (SP).

“Fernando Henrique não é um escritor, é um pro-
fessor que tem uma obra muito importante, impecável 
do ponto de vista intelectual, com todas as condições 
de integrar a Academia”, disse Serra. “Foi uma belís-
sima escolha, ele tem uma contribuição efetiva a dar, 

é um sociólogo, um homem internacional, um huma-
nista”, afirmou Mello.

O evento aconteceu no salão nobre do Petit Tria-
non, o prédio histórico que serve de sede para a Aca-
demia, no centro do Rio. Vestindo o fardão de aca-
dêmico, o ex-presidente iniciou seu discurso falando 
sobre a “importância dos rituais”, como aquele de que 
tomava parte, e fazendo referência a sua mulher, Ruth 
Cardoso (1930-2008).

Seguindo a praxe, Fernando Henrique também 
homenageou cada um dos ocupantes da cadeira 36, 
como o poeta Afonso Celso (1860-1938) e o filósofo 
José Guilherme Merquior (1941-1991).

Na segunda metade de sua fala, FHC repassou 
sua trajetória e suas ideias: “Desenvolvimento, demo-
cracia, liberdade e igualdade eram e continuam a ser 
nossa obsessão. A esses objetivos dediquei meus es-
forços como intelectual e tentei alcançá-los em minha 
prática política”.

O ex-presidente elogiou os avanços democráticos 
das últimas décadas, mas afirmou que ainda falta “alma 
democrática” aos cidadãos: “Nossa cultura de favores 
e privilégios, de retraimento da responsabilidade pes-
soal e atribuição de culpa aos outros, principalmente 
ao governo e às coletividades, desobriga o cidadão a 
fazer sua parte, a sentir-se comprometido”.

O novo acadêmico fez ainda referência aos pro-
testos de junho. “A ampliação da democracia e da li-
berdade de informação choca-se com as insuficiências 
da República. À inadequação das instituições acres-
centa-se sua desmoralização, agravada por episódios 
de corrupção. Esboça-se entre nós, como em outros 
países, uma crise da democracia representativa.”

Ao fim do discurso, FHC assinou o livro de posse 
e recebeu os tradicionais adereços que compõem o 
figurino da ABL: o colar com uma medalha, entregue 
por Nélida Piñon; o diploma, entregue pelo historiador 
José Murilo de Carvalho, e a espada, dada por Edu-
ardo Portella – que substituiu na função o decano da 
ABL, José Sarney.

(Marco Aurélio Canônico)

‘IMORTAL’, FHC FALA  
EM REINVENTAR DEMOCRACIA

Ao tomar posse na Academia Brasileira de Letras, ex-
-presidente faz autocrítica, lamenta a falta de ‘alma de-
mocrática’ no País e chama corporativismo de ‘cupim’

Luciana Nunes Leal/Rio

Em discurso de posse na Academia Brasileira de 
Letras (ABL), na noite desta terça-feira, o ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso apontou uma crise nas 
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instituições, criticou o corporativismo e os partidos polí-
ticos e fez uma autocrítica ao citar os vícios da relação 
entre os poderes Executivo e Legislativo.

“Os partidos desdenham da relação direta com a 
comunidade. Abdicam da função fiscalizadora do Exe-
cutivo, abrem espaço a ações do tipo rolo compressor 
do Executivo. Quantas vezes eu fiz isso”, afirmou o ex-
-presidente para uma plateia que incluía companheiros 
tucanos como o governador de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, o ex-governador José Serra e o senador e 
provável candidato à Presidência Aécio Neves (MG).

Eleito em junho, com 34 dos 39 votos possíveis, 
para o lugar de João Scantinburgo, Fernando Henrique 
criticou a “falta de alma democrática”, o excesso de buro-
cracia e os interesses fragmentados de sindicatos e outras 
instituições. “O corporativismo que renasce e passa do 
plano político ao social é o cupim da nossa democracia. 
Se somarmos impulsos populistas, temos um sistema 
político enfermo”, discursou. Ele chamou atenção para as 
ondas de protesto que tomam conta do País e do mundo 
e para a incerteza de seus efeitos. “A agenda pública se 
encolhe e as ruas sequer são ouvidas (...). Ou reinven-
tamos a democracia contemporânea ou poderá haver a 
manipulação por formas de autoritarismo”.

Pouco antes da cerimônia, já vestido com o tra-
dicional fardão dos imortais, Fernando Henrique afir-
mou que a situação do País ainda “é tensa” por causa 
dos protestos, e disse ser contra as máscaras e outros 
recursos usados pelos manifestantes. “Não vejo van-
tagem nenhuma em cobrir o rosto, estamos pedindo 
transparência para tudo e para todos”, afirmou.

“Ou reinventamos a democracia ou poderá ha-
ver manipulação por formas de autoritarismo”.

“O corporativismo que renasce (...) é o cupim 
da nossa democracia. Se somarmos impulsos 
populistas, temos um sistema político enfermo” 
Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente 
da República.

Em seu primeiro discurso como “imortal”, Fer-
nando Henrique condenou também o vandalismo, mas 
disse que também não concorda com atitudes radicais 
para evitar a presença de mascarados. “Não acho que 
seja o caso de fazer um carnaval. Na Europa houve 
tanta discussão por causa da burca, que não acho que 
ofenda nada. O que ofende é o vandalismo. Com ou 
sem máscara, o vandalismo não leva longe”.

Aparato. Durante a cerimônia, a Polícia Militar 
montou forte aparato de segurança e fechou a rua em 
frente à sede da ABL, para prevenir eventuais manifes-
tações. Um helicóptero sobrevoava a região e a polícia 
se manteve atenta à possibilidade de que um pequeno 
grupo que protestava na porta da Assembleia Legislativa.

Entre os convidados estava o ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello, que 
viajou ao Rio na véspera de uma importante sessão 
do mensalão. “Convidei os ministros (do Supremo) que 
conheço”, disse Fernando Henrique. O ex-presidente 
do Banco Central na gestão FHC Gustavo Franco e o 
cantor Gilberto Gil também estavam na plateia.

Em tom de brincadeira, Fernando Henrique disse 
que o fardão é “um pouco incômodo”. Ele disse sentir 
constrangimento em ser candidato à Academia na con-
dição de ex-presidente. “Não queria que confundissem 
meu status de presidente com minha qualidade de inte-
lectual. Agora já passou tanto tempo, todo mundo sabe 
que não tenho e não quero ter poder, que estou em outra.”

Políticos. Fernando Henrique é o terceiro presi-
dente da República a vestir o fardão da Academia. Em 
1941, Getúlio Vargas impôs sua presença no grupo. Em 
1980, José Sarney foi acolhido. Entre os atuais cole-
gas de Academia, ele terá a companhia, nas reuniões 
do grupo, de velhos companheiros de governo como o 
ex-vice-presidente Marco Maciel, o ex-chanceler Cel-
so Lafer, e Rosiska Darcy de Oliveira, que presidiu o 
Conselho dos Direitos da mulher.

Além deles, os 40 imortais incluem figuras polí-
ticas de outros governos, como Eduardo Portela, que 
foi do gabinete de Juscelino Kubitschek e coordenou 
os assuntos de educação na Assembleia Constituinte 
- e ainda dois integrantes do governo Fernando Collor, 
Sérgio Rouanet, na Cultura, e Hélio Jaguaribe, na Ci-
ência e Tecnologia.

Em quatro décadas, 24 livros publicados
Doutor em Sociologia e professor emérito da 

Universidade de São Paulo, o ex-presidente Fer-
nando Henrique Cardoso é autor ou coautor de 24 
livros. Entre eles, Dependência e desenvolvimento 
na América Latina, que publicou em 1969, em coau-
toria com Enzo Falletto - um dos mais importantes, 
traduzido em 16 idiomas. Outro de destaque é Capi-
talismo e escravidão no Brasil Meridional, de 1962, 
tese de doutorado sobre o sistema escravocrata no 
Rio Grande do Sul, que ele considera um dos seus 
“mais sólidos” trabalhos. 

Entre os títulos mais recentes se incluem A Arte 
da Política (2006), A Soma e o Resto: um olhar sobre 
a vida aos 80 anos (2011) e Os Pensadores que In-
ventaram o Brasil, lançado há duas semanas. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Nada mais havendo a tratar, 
a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às 
Srªs e aos Srs. Senadores que será realizada sessão 
deliberativa ordinária, segunda-feira próxima, às 14 
horas, Com a Ordem do Dia previamente designada.
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ORDEM DO DIA

1 
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, que estabelece normas 
para eleições, para reduzir o tempo e diminuir 
o custo das campanhas 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.

2 
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 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 
autores brasileiros e/ou obras em geral inter-
pretadas 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.

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 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.
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6 
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.

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 
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 Reque-
rimento 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.

9 
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.

10 
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.

11 
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 

 Nº 66, DE 2013

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 66, de 2013, do Pre-
sidente do Senado Federal e Presidentes de 
Comissões, que altera o Regimento Interno 
do Senado Federal para estabelecer proce-
dimento de Avaliação de políticas públicas no 
âmbito do Senado Federal.

12 
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 
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Licitações e Contratos (fixa os parâmetros da 
responsabilidade do tomador de serviços).

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).

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, 
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também, a de Assuntos Econômicos (compa-
recimento do Presidente do BNDES à CAE).

23 
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).

24 
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 Lei 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).

25 
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).

26 
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.

27 
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).

28 
REQUERIMENTO Nº 1.018, 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).

29 
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).

30 
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).

31 
REQUERIMENTO Nº 1.034, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.034, de 2013, do Senador Lobão Filho, 
solicitando que, sobre os Projetos de Lei da 
Câmara nºs 147 e 148, de 2010, que trami-
tam em conjunto, além da Comissão cons-
tante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(cria a área de proteção ambiental da Serra 
da Canastra).

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 45 mi-
nutos.) 
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Ata da 156ª Sessão, Especial, em 16 de setembro de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros e Randolfe Rodrigues

(Inicia-se a sessão às 11 horas e 23 minutos 
e encerra-se às 12 horas e 37 minutos.)

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

Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A presente sessão especial destina-se a celebrar 
os 70 anos de criação do Território Federal do Amapá, 
nos termos dos Requerimentos nºs 87, 877, 946 e 
1.026, de 2013, dos Senadores Randolfe Rodrigues, 
José Sarney e outros Senadores.

Nós já contamos na Mesa com as honrosas pre-
senças do Senador José Sarney e do Senador Ran-
dolfe Rodrigues.

E eu tenho a satisfação de convidar, para com-
por a Mesa também, representando o Governador do 
Amapá, o Exmo Sr. Camilo Capiberibe; o Procurador do 
Estado do Amapá Sr. Davi Evangelista.

Convido também, com muita satisfação, para 
compor a Mesa, a Procuradora-Geral de Justiça do 
Estado do Amapá, Exma Srª Ivana Cei.

Convido também, para compor a Mesa, com mui-
ta satisfação, o Procurador do Estado do Amapá Exmo 
Sr. Luiz Carlos Starling.

Convido a todos para, em posição de respeito, 
acompanharmos o Hino Nacional e, em seguida, o 
Hino do Amapá, que serão interpretados pela cantora 
amapaense Emília Monteiro, acompanhada pelo vio-
lonista João Ferreira.

(Procede-se à execução do Hino Nacional.)

(Procede-se à execução do Hino do Amapá.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Exmo Senador José Sarney, Exmo 
Senador Randolfe Rodrigues, Exmo Sr. Davi Evangelis-
ta, Exma Srª Ivana Cei, Exmo Sr. Luiz Carlos Starling, eu 
quero, com muita satisfação, cumprimentar o Exmo Sr. 
Jozef Smets, que é Embaixador da Bélgica no Brasil, e 
em seu nome cumprimentar todo o corpo diplomático, 
Srªs e Srs. Senadores, diz o senador José Sarney, na 
sua obra Amapá: a Terra onde o Brasil Começa, que o 
Estado é o único que integrou seu território ao nosso 
País pela simples vontade de ser brasileiro.

Lá no Amapá a história se contorceu, lá houve 
enfrentamentos e sangue. Lá surgiram heróis e mártires.

Relata o Presidente Sarney que foi a luta e a 
determinação dos homens e mulheres do Amapá que 
todos os dias, em incursões de idealismo e patriotismo, 
baixavam a bandeira da França e faziam subir a ban-
deira do Brasil. O coração de ser brasileiro estava no 
peito dos amapaenses, afirmou o Senador em seu livro.

Antes, porém, de fazer parte de nossa história, a 
região onde se situa o Estado do Amapá fora visitada 
por corsários, aventureiros – inclusive pelo navega-
dor espanhol Pinzón que desbravou o lado esquerdo 
do grande delta amazônico. Logo depois do desco-
brimento do Brasil, por lá aportavam frequentemente 
os portugueses, seguidos de incursões de ingleses e 
holandeses, todos maravilhados com o esplendor da 
vegetação e a profusão de água doce.

No final do século XVII, os franceses já estavam 
instalados em Caiena. Tentavam defender seus do-
mínios para além da fronteira sul. Foi aí então que os 
amapaenses, descendentes dos primeiros açorianos, 
levados pela determinação do Marquês de Pombal 
de construir o Forte de Macapá, reuniram forças para 
fincar definitivamente a bandeira brasileira no solo 
amapaense.

Durante o período colonial, a província foi admi-
nistrada por governadores gerais vinculados diretamen-
te à Corte Imperial, independentemente das demais 
que construíram o Território brasileiro. Oficialmente, 
o Amapá integrou o nosso País com a anexação do 
Grão-Pará, em 1824, ao domínio imperial, dois anos 
após a Proclamação da Independência.

Poderíamos falar muito mais da saga do povo pio-
neiro do Amapá, e mais ainda da exuberância de seu 
território, considerado um dos mais profícuos em mine-
rais e mais ricos em biodiversidade em todo o mundo. 
Poderíamos falar da posição estratégica, privilegiada, 
do Estado, localizado nos limites entre o Atlântico Sul e 
o Atlântico Norte, cortado pela Linha do Equador, sen-
do ponto de confluência para rotas marítimas e aéreas 
entre o Brasil, a região do Caribe, a África e a Europa. 
Poderíamos falar ainda da descoberta, em 1945, das 
ricas jazidas de manganês na Serra do Navio, que têm 
revolucionado a economia da região.
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Entretanto, o que mais interessa, por ora, é come-
morar os 70 anos de criação do Território do Amapá, fato 
este que se deu em 13 de setembro de 1943, graças 
aos esforços e à dedicação do Capitão Janary Gentil 
Nunes. Contando com as suas relações de amizade 
com Getúlio Vargas, ele conseguiu que este criasse, 
além do Amapá, os Territórios Federais do Guaporé – 
atual Estado de Rondônia – e do Rio Branco – atual 
Roraima – como estratégia de desenvolvimento do País.

Em 1988 – e carrego comigo este orgulho de 
ter sido Constituinte, de ter colaborado com muitos 
avanços e muitas conquistas –, o Território do Ama-
pá, juntamente com os demais Territórios Federais na 
Amazônia, foi elevado à condição de Estado.

Assim é que, ao longo dos 45 anos em que foi 
Território, acrescido dos 25 desde que se tornou Es-
tado, o Amapá tem se firmado como uma terra que 
enche de orgulho a todos nós, brasileiros, tanto pela 
importância estratégica para o Brasil de sua geogra-
fia, e pela importância de sua biodiversidade para as 
ciências naturais de todo o mundo, quanto pelo valor 
de seu povo, representado aqui no Senado Federal por 
Capiberibe, Randolfe e pelo Presidente José Sarney. 

Desta forma, parabenizo hoje, em nome de todos 
os Senadores, o Amapá pelos 70 anos de criação do 
Território e a todos nós, brasileiros, por contar com a 
sua grandeza para o desenvolvimento e a riqueza do 
nosso País. 

Muito obrigado a todos e viva o Amapá! (Palmas.)
Concedo a palavra ao Senador José Sarney, 

primeiro orador inscrito e um dos subscritores dos 
requerimentos que homenageiam os 70 anos do Ter-
ritório do Amapá. 

Com a palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – 

AP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do 
orador.) – Sr. Presidente do Senado Federal, nosso 
ilustre colega Renan Calheiros; Exmas Srªs Senadoras 
e Srs. Senadores; Senador Randolfe Rodrigues, que 
foi o primeiro signatário deste requerimento e que me 
convidou para, conjuntamente com ele, promovermos 
esta sessão, Randolfe Rodrigues que é um político 
de tantas virtudes, um jovem de tantos talentos; e Sr. 
Representante do Governador do Amapá, Sr. Davi 
Evangelista; ilustre Procuradora de Justiça do Estado 
do Amapá, a Exma Drª Ivana Cei; Procurador-Geral do 
Estado do Amapá, Sr. Luiz Carlos Starling, meus se-
nhores e minhas senhoras, há 54 dias eu estava au-
sente desta Casa, licenciado por motivo de doença e 
fiz um certo esforço para estar hoje aqui e reassumir o 
meu mandato nesta sessão, porque achei que era do 
meu dever, da minha satisfação não estar ausente num 
momento em que nós do Amapá e do povo brasileiro 

de uma maneira geral nos juntamos para comemorar 
essa data tão significativa, que é a data em que foi 
constituído o Território do Amapá.

A história do Amapá é muito rica e vem através 
de degraus se consolidando, até que hoje o Estado 
representa uma das maiores e mais importantes uni-
dades nacionais do Brasil. Sendo assim, é um dia de 
grande alegria para todos nós. Eu não poderia deixar 
de juntar-me a essa alegria e ninguém compreenderia, 
nem eu mesmo, que eu não estivesse aqui presente.

O futuro levou-me, quando eu já pensava em me 
dedicar totalmente à literatura, a chegar ao Amapá. 
E a vontade de seu povo me trouxe de volta a esta 
Casa, o Senado. 

E assim, o Amapá que era um novo Estado cria-
do em 1988, quando eu era Presidente da República, 
passou a ter, na sua representação, também um ex-
-Presidente da República. Ele seguiu o exemplo de 
São Paulo, que aqui teve também o Presidente Rodri-
gues Alves, que depois de ser Presidente veio para o 
Senado Federal; o Rio de Janeiro, com Nilo Peçanha, 
que também incorporou-se ao Senado; o Rio Grande 
do Sul, com Getúlio Vargas; Goiás, com Juscelino Ku-
bitschek; depois somaram-se a esses Minas Gerais, 
quando aqui tivemos a presença que até hoje nos cau-
sa imensa falta do Presidente Itamar Franco; e temos 
também a presença do ex-Presidente Fernando Collor.

Assim, eu me ligava mais profundamente ao 
Amapá, uma vez que sou daquela região, uma região 
na qual eu nasci e que era constituída pelo Estado do 
Brasil, pelo Estado do Maranhão e do Grão-Pará, do 
qual o Amapá fazia parte. Portanto, sou conhecedor 
profundo – já que sempre gostei de história – de toda 
a saga daquela região e de quanto o Brasil lutou para 
aqui defender a Amazônia e, ao mesmo tempo, para 
que a margem esquerda do Rio Amazonas fosse bra-
sileira, como é hoje.

E liguei-me ao Amapá, procurando trabalhar pela 
sua infraestutura, ao longo desses anos todos, de 
maneira que para lá nós conseguimos que fosse uma 
área de livre comércio. No Amapá, há também uma 
zona franca de matérias-primas locais, chamada Zona 
Franca Verde, que vai, naturalmente, daqui para frente, 
ser uma potencialidade, crescer, transformar-se tam-
bém num novo e grande polo industrial da Amazônia.

E também quero ressaltar um fato que acontece 
neste ano, um fato próprio do povo brasileiro, só possível 
de ser feito num país como o Brasil, que é a chegada 
a Macapá – está chegando também a Manaus – do 
Linhão de Tucuruí, integrando todo o sistema elétrico 
nacional num só conjunto, num só sistema. Isso é im-
portante porque é uma obra extraordinária. Eu a con-
sidero tão importante quanto aquela que determinou o 
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Presidente Juscelino ao fazer a Belém-Brasília. É uma 
obra que rasga a floresta com torres de transmissão 
atravessando o Rio Amazonas. Para que se tenha uma 
ideia do que significa essa obra, ela foi feita acima da 
floresta, preservando a mata, para que, de modo al-
gum, pudesse interferir no meio ambiente. E há três 
torres na travessia do Rio Amazonas: duas delas com 
295m de altura – são torres gigantescas – e uma me-
nor de 200m de altura.

Eu me recordo de que foi uma luta grande que 
tivemos porque eu lutei muito por isso. Já como Presi-
dente da República, determinei os primeiros estudos 
na Eletronorte para a ligação do sistema elétrico de 
Tucuruí com o sistema elétrico do resto do Brasil.

Tanto o Amapá como o Amazonas tinham siste-
mas elétricos isolados, e esses estudos vinham daque-
le tempo. Com a Presidente Dilma Rousseff – ela era 
Ministra de Minas e Energia –, eu então retomei essa 
batalha e consegui, àquela época, que ela autorizasse, 
determinasse a criação dessa linha de transmissão, 
uma linha que atravessa aquelas florestas imensas. É 
uma epopeia o que foi feito, e quase não se tem co-
nhecimento disso no Brasil.

Pois este ano, nos 70 anos, Senador Randolfe 
Rodrigues, até o fim do ano, vamos ter a ligação do 
Amapá com a linha de Tucuruí, integrando todo o Es-
tado ao sistema elétrico nacional. Isso significa a pos-
sibilidade de energia abundante para que se possa, 
então, concretizar esse sonho de um polo industrial.

Eu me recordo de que uma das discussões da-
quele tempo foi que queriam fazer a linha pela mar-
gem direita do Rio Amazonas para alcançar aquelas 
cidades. E tive a oportunidade de, com o Dr. José An-
tonio Muniz, que era então presidente da Eletronorte, 
lutar para que o projeto fosse feito ali, atravessando o 
Amazonas, e fosse pela margem esquerda, para que 
Macapá pudesse ser beneficiada pela linha de Tucuruí. 
E a Presidente Dilma Rousseff, que era Ministra de Mi-
nas e Energia, nos deu uma decisão extraordinária, de 
que fosse feito o projeto pela margem esquerda do rio 
Amazonas. Então, temos essa travessia, e, com isso, 
podemos fazer o linhão até Macapá.

E, neste ano, teremos a oportunidade de come-
morar esses 70 anos com essa obra extraordinária, 
essa obra fascinante, que acho que, no mundo inteiro, 
só podia ser feita com a audácia do brasileiro e com 
a coragem da hoje Presidente da República, quando 
deu a determinação para que se fizesse essa obra, 
que foi feita em um prazo muito pequeno.

Eu também quis ligar-me ao Amapá não somente 
pela política, pelos trabalhos, pela criação da Universi-
dade do Amapá, que fiz, pela criação dos Municípios 
quando eu era Presidente – Santana, Tartarugalzinho, 

Pracuúba, Calçoene – enfim, Municípios que foram 
criados durante o meu governo, mas eu quis me ligar 
também por outra faceta da minha vida que é a faceta 
do intelectual, e assim escrevi uma história do Amapá. 
Levei alguns anos fazendo pesquisas sobre isso, e pu-
blicamos o livro Amapá: a terra onde o Brasil começa, 
que já está na 3ª edição. Hoje, não só os historiadores 
têm uma fonte em que podem colher todas as infor-
mações sobre a história do Amapá, como também as 
escolas. Já na 3ª edição, essa é hoje uma contribuição 
que dei também à minha ligação pelo lado intelectual.

E não só satisfeito em fazer isso, também escrevi 
um romance que foi Saraminda, que liga a paisagem 
do Amapá à literatura brasileira, porque poucas hero-
ínas negras há na literatura brasileira. Lembro-me de 
Tereza Batista cansada de guerra, do Jorge Amado, 
e Saraminda. Para satisfação minha também, quando 
saía de casa, recebi o primeiro exemplar da tradução 
em alemão, na Feira de Frankfurt, desse livro, que já 
está traduzido em cinco línguas e que também retrata 
a saga do Amapá. É uma contribuição que deixo para 
a literatura brasileira.

Sr. Presidente, vou pedir que V. Exª mande trans-
crever, nos Anais da Casa, este discurso que eu havia 
feito, porque acho que não é prudente de minha parte 
fazer toda a sua leitura.

Queria terminar apenas com uma declaração 
de amor ao Amapá, dizendo que, por mais de quatro 
séculos, o Amapá ocupa um região estratégica do 
Brasil, em pé de igualdade com os demais Estados. E 
não poderia deixar de falar das belezas e das rique-
zas do Amapá.

Quero abandonar a parte histórica – sei que o 
Senador Randolfe vai falar sobre o assunto, assim 
como outros oradores – e quero justamente dizer que 
o Amapá é um dos Estados mais bonitos do Brasil, 
um dos mais belos que nós temos no País. O vale do 
Aporema, os campos do Curiaú, a região dos lagos, 
lugares que são mais bonitos do que o Pantanal. Mui-
tas vezes, vejo, no Brasil e no mundo inteiro, falar-se 
sobre o Pantanal. Ainda somos uma área esquecida, 
mas temos, no Amapá, uma região mais bonita do que 
a região do Pantanal.

Outrora, dizia La Condamine – ele foi de barco 
naquela expedição, foi ainda de canoa – se navegava 
de lago em lago; hoje, evidentemente, já não há mais 
isso, porque há assoreamento, é diferente.

São planícies, são campos, são selvas. São rios 
que serpenteiam entre barrancas e pássaros. São os 
imensos vales. Depois do Jari, vêm os do Cajari, do 
Maracá, do Preto, onde se formam grandes baixadas 
sobrevoadas por nuvens de garças, jaçanãs, patos, 
marrecas e todos os pássaros amazônicos. Aí, nos 
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seus confins, a natureza muda. Dos campos, começa 
a selva virgem.

O maior parque mundial que nós temos, hoje, de 
preservação é justamente o Parque do Tumucumaque, 
em que há reservas imensas de diversidade de fauna 
e de flora, uma beleza! Um dos sonhos que tive foi fa-
zer um grande museu do Tumucumaque, na capital, 
Macapá, que fosse referência mundial.

O arquiteto Lelé, que, depois do Niemeyer, foi 
quem fez os grandes prédios de Brasília, como o do 
Sarah, aquelas obras monumentais que temos no Lago 
Norte, fez o projeto também desse museu, que, em 
algum dia, será realizado. Nós não pudemos fazê-lo. 
Às vezes, conseguimos recursos, mas, existem as difi-
culdades que conhecemos. Mas a ideia está colocada 
e, quando se coloca uma boa ideia, ela não morre; ela 
floresce, cresce e dá frutos.

Dos campos, como eu disse, começa a selva 
virgem, compacta, impenetrável, subindo os primeiros 
elevados, e, sem limites visíveis, ela se estende além 
do Tumucumaque, onde ainda não se sabe o que é a 
Guiana, o Suriname e o Brasil.

Parece que ali, o mistério do homem ainda existe 
no verde, apenas quebrado pelas cores roxas, bran-
cas e amarelas, em copas imensas, que mostram a 
morada da andiroba, do pau d’arco, da ucuuba, das 
castanheiras, do angico, da aquariquara, do acapu, da 
cuiuba, da acaporana, da acacaúba, da maçarandu-
ba, do pau amarelo e de tantas essências que existem 
naquela região.

Mais para a costa atlântica, a mata vai desapa-
recendo, e o paraíso vai surgindo. É o arquipélago do 
Bailique, com suas ilhas em roda, do Curuá, do Mari-
nheiro. Acima, o Araguari, com os campos do Apore-
ma, o Tartarugal e seu afluente, o Tartarugalzinho, que 
desaguam no Duas Bocas, o Eusébio e tantos outros.

Tudo é água e terra. É o primeiro dia da Criação, 
a terra se separando das águas.

Vem, mais acima, uma das mais belas regiões 
da face da terra, diferente e bela, onde os campos es-
tão no céu, misturados ao horizonte: é a região dos 
lagos. O Comprido, o Lago Novo, o Duas Bocas. São 
baixadas e alagados: Reserva do Piratuba, o Calçoe-
ne, o Amapá Grande, o Cunani, o Cassiporé, o Parque 
Nacional do Cabo Orange. É um mundão de águas, 
em rios e lagos. São campos em flores, são nuvens 
de pássaros, são peixes de todas as espécies, terre-
no do tucunaré, do pirarucu, do dourado, do filhote, do 
apaiari, do gurijuba, do trairão, do trairuçu, do acará.

E aí surge, como símbolo do Estado, a sua ca-
pital, Macapá. Simples, como uma bela moça morena 
dos tucujús, espraia-se, plana, vigiando dia e noite o 
desaguar desse lado do Amazonas. Ela tem os ventos 

que vêm do grande mar oceano, brisa que lhe acaricia 
o corpo e os cabelos compridos. Macapá, moça more-
na de lábios de sol e olhos de chuva. É a capital dos 
vastos territórios que daqui só terminam nas barran-
cas do Oiapoque, passando por rios, lagos, campos, 
florestas, chapadas, riachos e montanhas.

A paisagem humana de sua gente, no seu falar 
cantado, descendo e subindo sempre nos barcos, rio 
vai e rio vem, em demanda das ilhas ou dos pequenos 
portos, povo ribeirinho que passa o tempo navegando.

Amapá, misto de ternura e bondade, gente boa, 
raça forte.

Felicidades ao povo amapaense e à sua histó-
ria. (Palmas.)

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR JOSÉ SARNEY

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – 
AP. Sem apanhamento taquigráfico.) – 

70 ANOS DA FORMAÇÃO DO TERRITÓRIO  
FEDERAL DO AMAPÁ

O destino levou-me, quando já pensava em me 
dedicar às memórias, ao Amapá. E a vontade de seu 
povo me trouxe de volta a esta casa, para representá-lo.

Assim o Amapá, um novo Estado, passou a ter 
em sua representação um ex-Presidente da República. 
Seguiu o exemplo de São Paulo, com Rodrigues Alves; 
do Rio de Janeiro, com Nilo Peçanha; do Rio Grande 
do Sul, com Getúlio Vargas; de Goiás, com Juscelino 
Kubitscheck. Depois se somaram a esses Minas Gerais, 
com Itamar Franco, e Alagoas, com Fernando Collor.

A confiança que recebi do povo do Amapá tem 
fortes fundamentos. Como Presidente da República, 
além dos novos municípios – Santana, Tartarugalzinho, 
Ferreira Gomes e Laranjal do Jari –, criei também a 
Universidade Federal do Amapá, instrumento funda-
mental para o desenvolvimento da região.

Como Senador, além do trabalho permanente 
em defesa de nossas causas a que dedico os meus 
dias, tive a oportunidade de dar algumas contribuições 
fundamentais ao Estado. Destaco algumas. Foi com a 
então Ministra das Minas e Energia, Dilma Rousseff, 
e com o Presidente da Eletrobrás, Silas Rondeau, que 
consegui assegurar a realização do linhão de Tucuruí, 
ligando a margem esquerda do Amazonas, solução 
definitiva para os graves problemas de energia. In-
tervi também na construção da hidrelétrica de Santo 
Antônio, que pode nos tornar exportadores de ener-
gia. Ainda na área de infraestrutura também contribuí 
para que se concretizasse a ligação rodoviária com 
a Guiana Francesa, diversas outras pontes, recursos 
para asfaltamento de vários trechos da BR 156, a ur-
banização da Orla de Macapá, o pátio de containers 



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 63521 

no Porto de Santana, a criação do Aeroporto Interna-
cional de Macapá.

Foram de minha autoria também a proposta da 
criação da Área de Livre Comércio de Macapá-San-
tana e, mais tarde, a da Zona Franca Verde do Ama-
pá. São elementos que criaram novas perspectivas e 
que representam a porta para o futuro do Estado. Eu 
consegui também trazer para o Amapá a Rede Sarah, 
com a instalação de seu hospital para tratamento de 
problemas de locomoção, que atende, sobretudo, aos 
casos de lesões neurológicas graves. A Lei 11.949/2009 
transferiu as terras devolutas da União para o Estado 
do Amapá.

Quis também me ligar ao Amapá pela literatura, 
e escrevi duas obras que trouxeram contribuição ao 
Estado. Escrevi Saraminda um dos raros livros que 
têm como heroína uma negra, e que conta a saga dos 
pioneiros que garimpavam na região contestada entre 
o Brasil e a França. Saraminda foi traduzida em cinco 
línguas, e está saindo agora em alemão, na Feira do 
Livro de Frankfurt. Em francês recebeu duas edições, 
uma delas nos pocket books Folio, da Gallimard, uma 
das mais prestigiadas coleções literárias do mundo. Es-
crevi também Amapá, a terra onde o Brasil começa, o 
primeiro estudo completo da história do Estado desde 
suas origens até o nosso tempo. É uma obra de refe-
rência que fazia falta e que traz algumas revelações, 
como detalhes do cuidadoso trabalho que o Barão 
do Rio Branco fez para defender a posição brasileira 
diante da Confederação Helvética, utilizando todos os 
recursos possíveis, dos ortodoxos aos heterodoxos.

O Amapá, para mim, não era uma região es-
tranha. Nascido no Maranhão, sabia que constituía 
o Amapá parte desta vasta região que, nos começos 
do Brasil, era toda a Amazônia – o Estado do Mara-
nhão e Grão-Pará. Mais tarde separados Maranhão e 
Pará; depois, separada a Província do Rio Negro ou 
Amazonas; depois, do Maranhão saiu o Piauí. Do Pará 
desmembrou-se em 1942 o Território do Amapá, agora 
Estado. É uma só região geográfica. As mesmas etnias, 
os mesmos problemas, as mesmas esperanças. Uma 
convivência permanente do homem com a natureza.

A história do Amapá é uma epopéia que vem 
desde o século XVI. Os navegantes e exploradores 
deixaram sua marca na disputa do que seriam as Ter-
ras do Cabo Norte, sedimentadas por Bento Maciel 
Parente mas cuja posse seria contestada pela França 
até a inauguração do século XX. E uma história cheia 
de grandes momentos e terríveis tragédias, em que 
se destaca a figura-símbolo do Cabralzinho, Francisco 
Xavier Veiga Cabral, que, pelo seu heroísmo, foi dado a 
ele o título de General Honorário do Exército Brasileiro.

De longe, um homem, com sua combinação de 
inteligência e capacidade de trabalho, realiza a trans-
formação da guerra em fronteira sólida: o Barão do Rio 
Branco, que consegue o Laudo Suíço, o documento em 
que a Confederação Helvética reconhece como Brasil a 
terra ao sul do Oiapoque, em 1o de dezembro de 1900.

Pouco tempo depois, a 25 de fevereiro de 1901, 
um decreto legislativo do governo Campos Sales – en-
tão Presidente da República – incorporava o território 
contestado ao estado do Pará. 

Mas desde 21 de janeiro o governador Paes de 
Carvalho decretara:

“O Governador do Estado, tendo em vista a deli-
beração pela qual o Governo Federal o autoriza a to-
mar posse do território que se achava em litígio entre 
o Brasil e a França, de acordo com a solução dada 
pelo laudo do Conselho Federal Suíço, a cujo arbitra-
mento havia sido submetida a questão, em virtude de 
comum acordo dos países, firmado no tratado de 20 
de abril de 1897,

Decreta:
Art. 1º Fica incorporado ao Estado o território com-

preendido entre a margem esquerda do rio Araguari e 
a direita do Oiapoque, com os demais limites que lhe 
foram determinados pelo laudo de Berna.”

Para o território, que recebeu o nome de Aricari, 
foi enviado Egydio Leão de Salles. Em fevereiro o repre-
sentante do Pará vai ao Calçoene, onde as bandeiras 
estrangeiras são amadas. Em reunião das lideranças da 
cidade passa revista às tropas e refaz o seu discurso.

Em 22 de dezembro de 1901, depois de longo 
debate sobre a estrutura administrativa do Território, 
foram criados dois municípios: Amapá, com sede na 
cidade de Amapá, e Montenegro, com sede em Cal-
çoene. A artificialidade da criação destes municípios 
– eles não atingiam, juntos, a população de 10 mil ha-
bitantes, levou a sua fusão a 14 de outubro de 1903, 
com o nome de Montenegro (que vinha do governa-
dor do Pará, Augusto Montenegro) e sede em Amapá. 
Enquanto isto, no sul, Macapá e Mazagao, municípios 
do Pará, tinham destinos diferentes: enquanto Maca-
pá se consolidava como o centro da região, apesar 
do quadro geral de estagnação econômica, Mazagão 
era completamente abandonada. Grande parte de sua 
população se transferiu para a Vila Nova de Aneura-
pucu, que em 1915 se tornou sede do município com 
o nome de Mazaganópolis.

A fronteira não podia ficar inteiramente abandona-
da. Em 1907 a Colônia Militar D. Pedro II foi transferida 
do Araguari para o Oiapoque. Mas era um gesto quase 
simbólico. A região já não era objeto de real interesse 
estrangeiro, e não havia necessidade de defesa efetiva. 
Os movimentos militares e econômicos se passavam 
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somente na fantasia dos aventureiros, como Brézet, 
que sustentava em Paris a existência de um país in-
dependente, o Counani.

Mas alguns paraenses se preocupavam com a 
ocupação efetiva. O senador Justo Chermont conse-
guiu, em 1919, instituir uma Comissão Colonizadora do 
Oiapoque. Em abril de 1920 o engenheiro Gentil Nor-
berto, cabeça da comissão, partiu para o rio Oiapoque. 
Em Santo Antônio do Oiapoque (diante de Saint Ge-
orges, a sede do cantão francês) encontraram o resto 
da colônia militar: um cabo e quatro soldados. Pouco 
adiante formara-se uma localidade, Martínica, com 6 
moradores. Dois quilômetros acima resolvem se instalar.

Seguindo um modelo que já fora testado por todo o 
Brasil, construiu-se o Centro Agrícola de Cleveland, Cle-
velândia, dando-se o nome em homenagem ao presiden-
te norte-americano. A 5 de maio de 1922 inaugurou-se 
a vila, já estando em funcionamento escola e hospital. 
Entre os futuros colonos e construtores destacavam-
-se os fugidos da grande seca de 1920 no Ceará. Mas 
a natureza de Clevelândia mudaria rapidamente. Os 
pronunciamentos militares contra a política da primeira 
república aumentaram tremendamente a demanda de 
espaço nos presídios nacionais. Sem a truculência da 
bagne francesa, da terrível ilha do Diabo, optou-se por 
solução semelhante: o desterro de prisioneiros para os 
confins do território. Assim chegaram 250 presos em 
dezembro de 1924; mais 120 em janeiro de 1925; e em 
meados do ano 577. Além dos enormes problemas de 
convivência, do problema físico de alojamento, um maior 
abalou a cidade: uma epidemia de febre desintérica.

A combinação destes problemas com o fim do 
boom da borracha e com a diminuição da imigração 
nordestina resultou, ainda uma vez, em progressiva 
decadência. O quadro era triste em 1927, quando 
Rondon passou por lá:

“Levo impressão tudo já está feito, sendo clima 
estável e regular. Palúdicos existentes foram trazidos 
dos seringais, população localizada goza saúde. Con-
vém insistir fixar trabalhadores nesta fronteira, evitar 
se perca tantos esforços e dinheiro despendidos. Sem 
tenaz persistência não se alcançará a vitória.

Vemos assim que as lutas que construíram o 
Amapá são antigas e se repetem ao longo do tempo, 
com a presença de grandes brasileiros, como Rondon.

A situação precisava evoluir. É assim que, a 13 
de setembro de 1943, pelo Decreto-Lei n° 5 812, foi 
criado o Território Federal do Amapá. Limitava-se pelo 
Atlântico, pelo Amazonas, pelas fronteiras com as 
Guianas Francesa e Holandesa, e pelo Jari. Era, de 
certa maneira, a recuperação da antiga Capitania do 
Cabo do Norte. Dividia-se em três Municípios: Amapá, 
Macapá e Mazagão. A capital era Amapá.

Janary Nunes, nascido em 1o de junho de 1912 
em Alenquer, no Pará. Com a criação dos Territórios 
Federais, o Presidente Vargas, através do Decreto-Lei 
n° 3.839, de 21 de setembro de 1943, nomeou para 
o cargo de Governador do Território do Amapá o Ca-
pitão Janary Gentil Nunes, que ali realizou uma obra 
fundadora e extraordinária.

O novo Governador fez um trabalho fantástico e 
fíxou-se como uma figura maior dessa unidade fede-
rativa que hoje é um Estado, onde, como eu disse, ele 
é hoje um símbolo recordado, admirado e não esque-
cido, mesmo com o passar do tempo.

A posse de Janary Nunes, no dia 20 de janeiro de 
1944, foi a transferência ao novo Território do que eram 
antes Municípios do Pará. Janary governou o Amapá 
por doze anos, entre 1944 e 1956. No seu período de 
governo, o Território se consolidou, superando os an-
tigos problemas de fronteira.

Logo houve a primeira mudança: a capital ins-
talou-se em Macapá. Em seguida, acrescentou-se o 
Município do Oiapoque, com sede na cidade do Es-
pírito Santo. Bem mais tarde, em 1956, foi a vez do 
Município de Calçoene.

Novos municípios – Santana, Tartarugalzinho, 
Ferreira Gomes e Laranjal do Jari –, como já disse, 
foram criados por mim quando Presidente da Repú-
blica, em 1987.

A Constituinte de 1988 transformou o Território 
em Estado. Em 1991 foi promulgada a Constituição do 
Estado do Amapá. Ela mandou fazer plebiscitos em 
22 localidades, para formação de novos municípios, 
mas só seis foram criados: Amapari, Serra do Navio, 
Cutias, Porto Grande, Itaubal e Pracuúba.

Hoje o Estado do Amapá é uma realidade que 
se afirma a cada dia. Mas a sua passagem pela cate-
goria de Território, incorporando as terras contestadas 
com os municípios do Pará que compunham a antiga 
Capitania do Cabo Norte, dando-lhe a configuração 
definitiva, é um marco fundamental de sua história.

Fixado em mais de quatro séculos como parte 
estratégica do Brasil, o Amapá se fez por seus homens, 
optando, quando foi pressionado pela França, por ser 
brasileiro, e esta idéia é a força que conduz o antigo 
Território, agora Estado, em pé de igualdade com os 
demais Estados brasileiros.

Não posso deixar de falar nas belezas e nas ri-
quezas do Amapá. Este é um dos estados mais belos 
do Brasil. O vale do Aporema, os campos do Curíaú, 
a região dos lagos, lugares que são mais belos que o 
Pantanal. Outrora, dizia La Condamine, se navegava 
de lago em lago, ao longo da costa.

São planícies, são campos, são selvas. São rios, 
que serpenteiam entre barrancas e pássaros. São os 
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imensos vales. Depois do Jari, vêm os do Cajari, Mara-
cá, Preto, onde se formam grandes baixadas sobrevo-
adas por nuvens de garças, jaçanãs, patos, marrecas 
e todos os pássaros amazônicos. Aí, nos seus confins, 
a natureza muda. Dos campos começa a selva virgem, 
compacta, impenetrável, subindo os primeiros elevados 
e sem limites visíveis ela se estende além do Tumu-
cumaque onde ainda não se sabe o que é a Guiana, 
o Suriname e o Brasil. Parece que ali, o mistério do 
homem ainda existe no verde, apenas quebrado pelas 
cores roxas, brancas e amarelas, em copas imensas, 
que mostram a morada da andiroba, do pau d’arco, da 
ucuuba, das castanheiras, do angico, da aquariquara, 
do acapu, da cuiuba, da acaporana, da acacaúba, da 
maçaranduba, do pau amarelo e de tantas essências.

Mais para a costa atlântica a mata vai desapa-
recendo e o paraíso vai surgindo. É o arquipélago do 
Bailique, com suas ilhas em roda, do Curuá, do Mari-
nheiro. Acima, o Araguari, com os campos do Apore-
ma, o Tartarugal e seu afluente, o Tartarugalzinho, que 
desaguam no Duas Bocas, o Eusébio e tantos outros.

Tudo é água e terra. E o primeiro dia da Criação, 
a terra se separando das águas.

Vem, mais acima, uma das mais belas regiões 
da face da terra, diferente e bela, onde os campos es-
tão no céu, misturados ao horizonte: é a região dos 
lagos. O Comprido, o Lago Novo, o Duas Bocas. São 
baixadas e alagados: Reserva do Piratuba, o Calçoe-
ne, o Amapá Grande, o Cunani, o Cassiporé, o Parque 
Nacional do Cabo Orange. É um mundão de águas, 
em rios e lagos. São campos em flores, são nuvens 
de pássaros, são peixes de todas as espécies, terre-
no do tucunaré, do pirarucu, do dourado, do filhote, do 
apaiari, do gurijuba, do trairão, do trairuçu, do acará...

E aí surge, como símbolo do Estado sua capital, 
Macapá. Simples como uma bela moça morena dos 
tucujús, espraia-se, plana, vigiando dia e noite o desa-
guar deste lado do Amazonas. Ela tem os ventos que 
vêm do grande mar oceano, brisa que lhe acaricia o 
corpo e os cabelos compridos. Macapá, moça more-
na de lábios de sol e olhos de chuva. E a capital dos 
vastos territórios que daqui só terminam nas barran-
cas do Oiapoque, passando por rios, lagos, campos, 
florestas, chapadas, riachos e montanhas.

A paisagem humana de sua gente, no seu falar 
cantado, descendo e subindo sempre nos barcos, rio 
vai e rio vem, em demanda das ilhas ou dos pequenos 
portos, povo ribeirinho que passa o tempo navegando.

Amapá, misto de ternura e bondade, gente boa, 
raça forte.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador José Sarney será atendido 
na forma do Regimento.

Concedo a palavra ao Senador Randolfe Rodri-
gues, primeiro subscritor do requerimento que home-
nageia o Amapá, os 70 anos do seu território, com 
essa sessão especial.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 

Governo/PSOL – AP. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cumprimento 
o Exmo Sr. Davi Evangelista, neste ato representando 
S. Exª o Governador Camilo Capiberibe, que me justi-
ficou sua impossibilidade de estar presente em virtu-
de de viagem internacional já previamente agendada.

Quero, também, cumprimentar S. Exª o Sr. Luiz 
Carlos Starling, Procurador do Estado; a minha querida 
companheira, amiga, competente Procuradora-Geral de 
Justiça do Estado do Amapá, Drª Ivana Franco Cei, ao 
passo em que também cumprimento os ilustres mem-
bros do Ministério Público aqui presentes, Dr. Afonso 
Guimarães e Dr. Roberto.

Estendo, também, os cumprimentos a alguns dos 
aqui presentes, que estão no Plenário desta Casa, S. 
Exª o Sr. Jonas Pinheiro, ex-Senador da República, que 
muito honrou o Estado do Amapá nesta Casa, aqui, 
no Senado Federal, um dos primeiros Senadores da 
República pelo Estado do Amapá.

Faço questão de aqui cumprimentar S. Exª o Dr. 
Jorge Nova da Costa, último Governador do Amapá 
de sua fase Território e primeiro Governador do Amapá 
da sua fase de Estado. Muito nos honra sua presença 
nesta sessão solene.

Faço questão, também, de cumprimentar aqui a 
presença do Sr. Janary Nunes Filho, filho do primeiro 
Governador do Território Federal do Amapá, Dr. Ja-
nary Nunes.

Cumprimento o Sr. Embaixador da República do 
Reino da Bélgica, em nome de quem cumprimento to-
dos os chefes de missões diplomáticas.

Quero cumprimentar S. Exª o Senador José Sar-
ney, que nos surpreende a todos com o esforço de 
sua presença. Sei que S. Exª ainda se recupera, mas 
fez questão de, ainda assim, estar presente aqui e 
de trazer essa boa-nova do lançamento da edição 
em português de Saraminda, esse belo romance que 
conta parte do que é contado nas terras do Amapá. 
A presença de S. Exª aqui, ao mesmo tempo em que 
enche de alegria toda a Casa do Senado da República, 
surpreende todos nós. É uma demonstração também 
do carinho pelo Amapá o seu esforço para estar pre-
sente na sessão de hoje. Honra-me ter subscrito esta 
sessão solene com S. Exª.

Quero cumprimentar S. Exª o Presidente do Se-
nado Federal, Renan Calheiros, e o cumprimento tri-
plamente, hoje: primeiro, por V. Exª ter se disposto a 
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presidir esta sessão, como Presidente do Congresso 
Nacional, dando a importância que deve ao Amapá 
como unidade federada; segundo, por hoje ser seu 
aniversário; e, terceiro, pelo dia 16 de setembro, con-
forme V. Exª me contava, coincidentemente, ser a data 
da emancipação política de Alagoas, o seu Estado. Na 
verdade, o dia do Amapá é o 13 de setembro. Nós, 
em virtude das comemorações do 13 de setembro, no 
Amapá, transferimos a sessão solene para o dia 16 de 
setembro. Foi, assim, uma feliz coincidência.

Quero também estender os cumprimentos ao Se-
nador João Capiberibe, que me justificou sua ausência 
por estar em missão parlamentar no exterior, em mis-
são na República Bolivariana da Venezuela. Em virtude 
disso, ele também, que esteve conosco na proposição 
desta sessão, justificou a sua ausência, lamentando a 
impossibilidade de estar aqui.

Recebo aqui os cumprimentos da Senadora Ana 
Amélia, que também gostaria de estar presente nesta 
sessão, como representante do Estado irmão ao nosso, 
do Estado do Rio Grande do Sul, distante só pela geogra-
fia, mas irmão na afinidade, na identidade política e nos 
laços históricos que aproximam o Rio Grande e o Amapá.

Ao Presidente Sarney também um agradecimento 
pela obra Amapá: a terra onde o Brasil começa, citada 
pelo Senador Renan em seu pronunciamento, obra do 
Senador José Sarney e de Pedro Costa, uma das me-
lhores obras da historiografia amapaense. A S. Exª vai 
também esse agradecimento porque é uma obra de 
rica pesquisa historiográfica que remonta à formação 
do Amapá e que nos brinda com uma conclusão: os 
70 anos são 70 anos de separação do Pará. O Decre-
to 5.812, de 1943, do Presidente Getúlio Vargas, que 
nos forjou como Território federal, foi só parte, melhor 
dizendo, de uma história. Nós, pelas características de 
nossa história – e é isso que a obra do Presidente José 
Sarney e de Pedro Costa nos leva à conclusão –, des-
de os idos da Capitania do Cabo Norte, nós, o Amapá, 
fomos forjados para não ser terra anexa de ninguém.

Essa terra de poesias próprias, de histórias pró-
prias, de contos próprios, por sua geografia já aqui 
descrita pelo Presidente Senador José Sarney e por 
sua própria história, foi forjada e formada nunca para 
ser anexa.

A poesia, já no século XX, de Álvaro da Cunha, 
nos deleitava dizendo o que era o Amapá.

Dizia Álvaro da Cunha:

Tu sabes que onde eu for, Amapá,
irá o amor,
amor que tua paisagem de sonho acenderá
no mais profundo e lírico sial
de que sou feito e contrafeito.
Meu olho oral vê e fala do teu ar

do teu céu
do teu mar
das tuas florestas.
Tu és Amapá, o pólo térmico da América
Saldo do Sol que recriou o mundo.
Teus risos e a tua calha de Amazonas
Talham fontes e cântaros abertos
Muito mais densos que o suor dos homens
E a sede dos desertos.

A poesia de Álvaro da Cunha retrata as carac-
terísticas geográficas de uma terra que é singular na 
geografia, que é singular na formação histórica do seu 
povo. Singular na geografia, como já foi descrita. Ne-
nhuma terra do mundo tem um encontro tão belo – a 
linha divisória do Planeta: o Equador, com o desaguar 
do rio mais belo do Globo: o Amazonas.

O Amazonas é só exponencial das águas que 
cingem os nossos rios. O Presidente Sarney já disse 
aqui o complemento de quantos aquíferos. Nós somos 
uma terra de muitas águas, de muitas vegetações, e 
isso é razão de muito orgulho para todos nós.

Poucas terras do mundo têm tantos ecossistemas 
reunidos. São cinco ao todos. Nós vamos dos nossos 
campos de planícies, das nossas áreas de várzeas 
alagadas até as montanhas do Tumucumaque. Poucos 
cantos do mundo reúnem em poucos 143 mil quilôme-
tros quadrados tantas diversidades. Também poucos 
campos do mundo são tão quentes quanto o nosso. 
Mas também nenhum canto do mundo é tão úmido 
quanto o nosso. Foi Deus que nos presenteou assim, 
a umidade com o nosso calor. Calor que transparece 
também no calor humano das pessoas.

Somos, em 2013, 730 mil amapaenses; chegare-
mos, segundo o IBGE, até 2030, a quase um milhão. 
A nossa Capital, Macapá, é a 4ª das metrópoles da 
Amazônia.

Passamos já, ao longo dessa nossa história, que 
aqui vou contar, dificuldades enormes, imensas. Nós, 
como já dito e é dito na obra que já citei de José Sarney 
e Pedro Costa – alguns cantos do Brasil se forjaram 
de sua independência, do acordo entre as elites colo-
niais portuguesa e brasileira –, nos forjamos enquanto 
Brasil pela determinação de um povo em ser brasileiro. 
Poucos cantos de Brasil podem assim dizer que são 
Brasil por ser Brasil. Nós somos Brasil, assim como a 
terra onde as águas iniciam, o nosso Estado irmão do 
Acre. O Acre se fez Brasil pelas foices e machados de 
Plácido de Castro.

Nós nos forjamos Brasil pelo sangue derramado 
da Vila de Espírito Santo de Amapá em 15 de maio de 
1895. Foi nessa epopeica batalha, em que corsários 
franceses mataram 95 crianças, mulheres e idosos, foi 
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nessa epopeica batalha que se forjou a determinação 
de ser brasileiro.

Diz outra poesia, esta célebre, não de amapa-
ense, de Tomás Antônio Gonzaga, como é que se 
forjam heróis. Diz a poesia de Tomás Antônio Gonza-
ga a sua amada Marília, que os heróis se forjam da 
seguinte forma:

O ser herói, Marília, não consiste
Em queimar os Impérios: move a guerra,
Espalha o sangue humano,
E despovoa a terra
Também o mau tirano.
Consiste o ser herói em viver justo:
E tanto pode ser herói o pobre,
Como o maior Augusto.
Eu é que sou herói, Marília bela,
Seguindo da virtude a honrosa estrada:
Ganhei, ganhei um trono,
Ah! Não manchei a espada,
Não roubei ao dono.

A nossa história foi forjada daqueles que se tor-
naram heróis sem manchar espadas, mas também foi 
forjada por aqueles que se tornaram heróis manchan-
do de sangue o solo amapaense. A nossa história foi 
forjada pelo sangue derramado no século XIX e pelo 
sangue derramado no século XVIII.

No século XVIII, esse canto da margem esquer-
da do Amazonas foi disputado por inúmeras nações. O 
Amapá poderia ser inglês. O Amapá poderia ser, meu 
caro embaixador belga – por lá vossos patrícios dos 
países baixos, holandeses e belgas, também passaram; 
por isso V. Exª é muito bem convidado para lá estar, 
porque o Amapá também poderia ser de algum dos 
países hoje ditos países baixos –, holandês. O Amapá 
poderia ser francês. No século XVIII, a margem es-
querda do Rio Amazonas foi por todos eles disputada.

Foi a consciência portuguesa, no final do sécu-
lo XVIII, e foi em especial a determinação de um, do 
Marquês de Pombal, naquele período, que definiu que 
era necessário ocupar aquela região e guarnecer a 
entrada do Amazonas. A nossa entrada é a entrada 
principal, é o portão de entrada do Rio Amazonas. É 
o portão de entrada para toda a Amazônia.

Não é à toa que, no século XVIII, os portugue-
ses lá colocaram para guarnecer a maior fortificação 
portuguesa de todo o império colonial português no 
mundo. É por isso que, na entrada do Amazonas, se 
encontra a belíssima fortaleza de São José de Macapá. 
Em nenhum local do mundo, os portugueses construí-
ram um forte tão imponente e tão grande. Fizeram-no 
com um objetivo estratégico – já pensavam assim os 
portugueses: ocupar toda a Amazônia, estender os li-

mites do império colonial português até os limites da 
Cordilheira dos Andes. Os jesuítas assim pensavam 
no final do século XVIII: esta terra nasceu assim, já por 
vocação, para ser grande – as primeiras expedições. E 
um padre jesuítico, ainda no século XVI, definiu assim 
as terras do Amapá: 

As terras da Capitania do Cabo do Norte, além 
de serem elas, sós, maiores que toda a Es-
panha junta, e haver nelas muitas notícias de 
minas, têm pela maior parte o solo mais fértil 
e para dar maiores proveitos e melhores frutos 
do que quantas há neste imenso rio Amazonas.

De fato, o pensador e padre jesuítico do século 
XVI não estava errado. Essa definição do Amapá era 
mais do que correta, e assim é confirmada no século 
XX, depois de um período, no século XIX, de abando-
no, onde o território foi novamente objeto de uma dis-
puta com os franceses. E, como eu já disse, naquele 
período, em especial, não somente pela diplomacia 
brasileira e pela sapiência do Barão do Rio Branco no 
Laudo Suíço, mas, em especial, pela batalha de 15 de 
maio de 1895, pelos heróis que se forjaram também 
derramando sangue e pelo desejo de amapaenses de 
serem brasileiros, porque queriam ser brasileiros, em 
especial por isso. Depois das batalhas do século XIX, 
veio o século XX. E depois de duas décadas de con-
tinuado abandono por parte do governo brasileiro, em 
1943, é criado o Território Federal do Amapá, a partir 
do Decreto nº 5.812.

O Território Federal do Amapá poderia ter fracas-
sado na sua missão; poderia, assim como outros terri-
tórios que foram criados naquele decreto. Junto com a 
criação do território, vem a exploração de manganês; 
vinha a descoberta de uma das maiores jazidas de 
manganês do Planeta.

Estava certa a profecia jesuítica do séc. XVI: “(...) 
pela maior parte o solo mais fértil e para dar maiores 
proveitos. E nelas muitas notícias de Minas, muito mais 
do que há por todo esse imenso Rio das Amazonas.”

A exploração de manganês vem junto com a 
consolidação do Território Federal. Nessa fase, é in-
dispensável falar da consolidação do território, do 
estabelecimento do Amapá; é indispensável falar da 
inestimável presença de uma pessoa, de um homem. 
Sem ele, o Amapá não teria sido consolidado. Este é 
indispensável para a consolidação amapaense no séc. 
XX e indispensável para esses anos de formação do 
território federal, entre 1943 até 1960.

Não se pode falar do Amapá sem falar de Janary 
Nunes. E é Janary Nunes, em um de seus mais emi-
nentes escritos – A Mística do Amapá –, que retrata o 
que pensava e qual era a vocação do Amapá.
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Diz Janary:

A mística do Amapá quer o bem do povo. Não 
de uma parte do povo, de uma aristocracia, de 
uma classe, dos que comunguem com o go-
verno ou dos que dele discordem, mas almeja 
o bem-estar de todos os indivíduos, de todos 
os lares. Não colima elevar uns para derrubar 
outros, de ter poderosos e oprimidos, senho-
res e escravos. O seu objetivo é promover o 
levantamento do nível de vida comum, dando 
melhor oportunidade a brancos e pretos, re-
mediados ou pobres, jovens ou velhos, pro-
fissionais e aprendizes. A distinção entre os 
homens não se deve basear na fortuna nem 
na posição, mas na soma de serviços que 
prestem à sociedade.
A mística do Amapá é eterna. Foi acalentada 
no passado, quando as esperanças pareciam 
fadadas a morrer à míngua de recursos. Assim 
mesmo, nunca sucumbiu, animando nossos 
antepassados na marcha para a vitória. Vi-
bra no presente, através da vontade criadora 
de explorar as matérias-primas e de eliminar 
de uma vez os conceitos de insalubridade e 
impotência que lhe assacaram injustamente.

Lançando também os alicerces indescritíveis do 
seu progresso. Há de fulgurar ainda mais no por vir 
como brilho no sol, pela atividade viril das gerações 
novas que se preparam adequadamente para trans-
formar o meio, garantir a permanência dos esforços 
atuais e promover felicidade geral. 

Janary tem papel indiscutível e nesse seu dizer 
da mística do Amapá ele afirma o sentido da amapa-
lidade. O Amapá tem uma mística presente desde as 
primeiras ocupações portuguesas no século XV. Uma 
mística que vem desde antes dos portugueses, uma 
mística presente nas populações tucujus, na cultura 
Maracá– Cunani que antecede as próprias populações 
tucujus. O Amapá tem uma cultura própria, retratada 
na sua mistura indígena, negra, branca. Retratada na 
sua manifestação cultural negra, através do mar abai-
xo, único em todo o Brasil.

O Amapá não tem traço paraense, pernambucano, 
goiano, paulista, carioca, gaúcho, amazonense. O Ama-
pá, ao mesmo tempo, tem traço paraense, pernambu-
cano, gaúcho, goiano, paulista, catarinense. O Amapá 
não é posse do Pará e ao mesmo tempo o Amapá é 
parte do Pará, da Amazônia e de todo o Brasil. Como 
dizia Darcy Ribeiro, o Amapá é a síntese mais síntese 
do Brasil. Darcy Ribeiro já dizia o seguinte: Esse povo 
miscigenado, esse povo misturado que é o povo bra-
sileiro é a maior riqueza que nós temos. 

Nós atualmente dizemos, se tem um local em que 
a mistura se fez completa foi nesse canto, nessa terra 
à margem esquerda do Amazonas. Lá o povo se mis-
turou de vez e em completo, lá a mistura se fez única, 
singular e genuína. Nós não somos traço cooptado de 
nenhum outro povo e ao mesmo tempo somos síntese 
de todos os povos. Nós não somos identidade de ne-
nhum outro povo e ao mesmo tempo somos síntese 
da identidade de todos os povos.

É por isso que estamos à margem esquerda do 
Amazonas, é por isso, somos o único dos Estados bra-
sileiros pela geografia que não temos ligação terres-
tre. Isso pode, por alguns dizerem, pode nos dificultar. 
E isso por nós dizermos nos orgulha porque isso nos 
distingue, mas ao mesmo tempo nos aproxima. 

Em qualquer canto do Brasil, deve haver povo com 
calor e humildade. É característica do povo brasileiro 
ser acolhedor, com carinho e humildade. Talvez em 
nenhum canto do Brasil ou do mundo exista um povo 
mais acolhedor, mais caloroso e com tanta humildade 
quanto o povo amapaense.

Nós tivemos vocação, vinda do povo Maracá-
-Cunani, das populações tucujus, vocação vinda das 
ocupações do século XVII e do século XVIII, vocação 
vinda da fundação do Território, do legado de Janary, 
de Álvaro da Cunha, de Celso Salé, dos pioneiros do 
século XX, vocação para ser grande, para construir 
uma bela civilização à margem esquerda do Amazo-
nas. Que esses 70 anos simbolizem que essa vocação 
será cumprida. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Registro, com muita satisfa-
ção, a presença entre nós do Exmo Sr. Senador Jonas 
Pinheiro Borges, que nos honrou com a sua presença 
de 1991 a 1999. Registro também, com satisfação, re-
petindo o gesto do Senador Randolfe, a presença do 
ex-Governador do Território do Amapá, Exmo Sr. Nova 
da Costa – é uma honra muito grande tê-lo aqui! –; e 
registro também, com muita satisfação, a presença 
do Chefe da Assessoria Parlamentar do Comandante 
da Aeronáutica, Exmo Sr. Brigadeiro do Ar Rui Chagas 
Mesquita. 

É uma honra grande tê-los entre nós.
Enquanto o Senador Randolfe nos honrava com 

a sua brilhante oração, nós tivemos a satisfação de re-
ceber a visita dos alunos do Centro de Ensino Funda-
mental Engenho das Lajes, do Gama, Distrito Federal.

Convido o Senador Randolfe Rodrigues, primeiro 
subscritor desta homenagem, para presidir a sessão. 
Antes, porém, com muita satisfação, concedo a palavra 
à Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Amapá, 
Exma Sra Ivana Cei.
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O Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Randolfe Rodrigues.

A SRa IVANA CEI – Boa tarde a todos! Cum-
primento a Mesa, na pessoa do nosso Senador Ran-
dolfe Rodrigues; cumprimento a plateia, nas pessoas 
dos Promotores de Justiça Roberto Álvares e o nos-
so Afonso Guimarães, como também na presença do 
Janary Nunes Filho, cujo pai iniciou toda essa história 
maravilhosa no Território do Amapá. 

Eu não tenho o dom da palavra dos meus ante-
cessores. Na verdade, são poetas, escritores e grandes 
políticos. Mas trago aqui a palavra do Ministério Públi-
co. Primeiro, queria agradecer a iniciativa ao Senador 
Randolfe, ao Senador Sarney e a receptividade do 
Senador Renan Calheiros de fazer esta homenagem 
ao Território do Amapá. Cumprimento também os Pro-
curadores do Estado, que representam o governador.

Quero lhes dizer exatamente que o Amapá é tudo 
isso: as pessoas são acolhedoras, as pessoas são 
simples, as pessoas são humildes, mas as pessoas 
são como o nosso hino, elas são destemidas, porque 
descendentes de uma raça guerreira. 

E eu declaro aqui os meus cumprimentos e meu 
amor ao Amapá, primeiro porque sou amapaense, 
nascida no Amapá, o nosso endereço é na linha do 
Equador com a esquina do rio mais belo, que é o Rio 
Amazonas. E essa declaração de amor, que traduz o 
que é o Amapá, é através de uma música que eu gos-
to muito, que é Pérola Azulada. Diz exatamente isso: 
“Eu amo você pérola azulada/ conta no colar de Deus 
pendurada/ eu amo você pérola azulada/ minha oca, 
meu iglu, minha casa”. Isso significa todo o nosso amor 
pelo nosso Amapá, que realmente é a nossa terra, é 
a nossa vida, é onde nós enterramos nosso coração, 
as nossas esperanças, é por essa terra que lutamos. 

Parabéns ao povo amapaense! Parabéns aos 
nossos Parlamentares pela iniciativa! E cumprimenta-
mos esta Casa, eu, representando o Ministério Público, 
porque, realmente, nós precisamos fazer conhecer o 
nosso Estado para dizer que nós estamos aqui, fa-
zemos parte de uma história belíssima de lutas e de 
amor ao Brasil. 

Muito obrigada! (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco 

Apoio Governo/PSOL – AP) – Obrigado, Drª Ivana Cei, 
Procuradora-Geral de Justiça, que muito nos honrou 
com sua presença nesta sessão.

Eu queria agradecer a presença da Deputada 
Sandra Ohana e já convidá-la para compor a Mesa, 
que, neste ato, está representando a Assembleia Le-
gislativa do Amapá, designada pelo Deputado Júnior 
Favacho, Presidente daquela Casa.

Convido agora a todos para acompanharmos a 
apresentação da música Jeito Tucuju, composição de 
Joãozinho Gomes e Val Milhomem, que nos vai ser 
brindada por Emília Monteiro, acompanhada pelo vio-
lonista João Ferreira.

(Procede-se à execução da música Jeito Tucuju.)

O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Blo-
co Apoio Governo/PSOL – AP) – Muitíssimo obrigado, 
Emília. Muitíssimo obrigado, João. 

Ao convidar Emília para esta sessão solene, fi-
zemos questão de combinar com Emília não só que 
ela celebrasse conosco a cerimônia do Hino Nacional 
e do Hino amapaense, o Hino amapaense como letra 
oficial nossa, mas também a canção Jeito Tucuju, essa 
belíssima composição de João Gomes, Val Milhomem e 
outros compositores que acabou sendo recebida, aca-
lentada – não é, Emília? – pelo povo do Amapá como 
o hino popular de todos os amapaenses. Então, não 
poderíamos começar esta sessão solene sem cantar o 
Hino do Amapá, na música, na letra de Oscar Santos; 
e não poderíamos terminar esta sessão solene sem 
que ouvíssemos o hino amapaense que foi adotado 
pelo povo do Amapá, que é Jeito Tucuju. Muitíssimo 
obrigado por sua voz. Muitíssimo obrigado, João, pelo 
violão, por ter dado o que é traço de todos nós amapa-
enses, que é a poesia. E, sem a poesia, esta sessão 
não teria ocorrido.

Quero agradecer à Drª Ivana Cei; agradeço a 
todas as autoridades que estão aqui na Mesa, que 
atenderam ao nosso convite; à Assembleia Legislativa 
e à Deputada Sandra Ohana, que representa a Assem-
bleia Legislativa neste ato; Dr. Jorge Nova da Costa, 
nosso último e, ao mesmo tempo, primeiro governa-
dor – último governador da fase Território e primeiro 
governador da fase Estado.

Senador Jonas Pinheiro, é uma honra receber-lhe 
nesta sessão solene pelos nossos 70 anos; agradeço 
ao Senador Capiberibe, também proponente desta 
sessão, e justifico, mais uma vez, a impossibilidade 
da sua presença.

Quero agradecer, mais uma vez, a S. Exª o Em-
baixador do Reino da Bélgica pela presença.

Quero agradecer a Janary e a toda a família de 
Janary pela presença e pelos préstimos ao Amapá.

E quero agradecer a todos que se fizeram pre-
sentes nesta sessão solene pelos 70 anos de criação 
do então Território Federal do Amapá.

O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco 
Apoio Governo/PSOL – AP) – Cumprida a finalidade 
desta sessão, agradeço a todos que nos honraram com 
seu comparecimento e a declaro encerrada.

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 37 minutos.)
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Ata da 157ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 16 de setembro de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Renan Calheiros, da Srª Vanessa Grazziotin,  
do Sr. Acir Gurgacz, da Srª Ana Rita e do Sr. Mozarildo Cavalcanti

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e 
encerra-se às 22 horas e 51 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co Apoio Governo/PCdoB – AM) – Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco 

Apoio Governo/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, pare-

ceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco 
Apoio Governo/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu 
o Ofício nº 115, de 2013, do Presidente da Comissão 
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 
Informática, que comunica a apreciação, em caráter 
terminativo, dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 
91, 96, 97, 110, 111, 114, 116, 130, 134, 140, 155, 166 
e 169, de 2013.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 115/2013 – CCT

Brasília, 10 de setembro de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião 

realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnolo-
gia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou, em 
caráter terminativo, os Projetos de Decreto Legislativo 
nºs 91, 96, 97, 110, 111, 114, 116, 130 134, 140, 155, 
166 e 169 de 2013.

Atenciosamente, Senador Zezé Perrella, Presi-
dente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co Apoio Governo/PCdoB – AM) – Com referência ao 
Ofício nº 115, 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.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco 
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Hoje, dia 16 de setem-
bro de 2013, ao abrir a sessão, quero registrar aqui 
que hoje se comemora o aniversário do Presidente da 
Casa, aniversário do Senador Renan Calheiros. En-
tão, abrindo a sessão, nós aqui transmitimos nossas 
parabenizações.

Senador Acir, solicita a palavra pela ordem?
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/

PDT – RO. Fora do microfone.) – Pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco 

Apoio Governo/PCdoB – AM) – Pois não, Senador Acir.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/

PDT – RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Para 
me inscrever para uma comunicação inadiável.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco 
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Comunicação inadiá-
vel, V. Exª está inscrito.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – Srª Presidenta, também pela ordem.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco 
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Pois não, Senador Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu per-
mutei com o Senador Mozarildo, mas eu queria neste 
momento – eu sei que ele vai permitir – encaminhar 
um voto de pesar – e V. Exª o conheceu também – em 
relação ao falecimento de Luiz Gushiken.

Foi sindicalista comigo anos e anos, foi dirigente 
comigo do movimento sindical. Estava atravessando, 
há dez anos, um tratamento muito difícil, estava doente 
e, infelizmente, veio a falecer.

Se V. Exª permitir, em homenagem a ele, só leio 
a justificativa que é bem curta numa homenagem ao 
nosso Luiz Gushiken.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco 
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Perfeitamente, Senador.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – Srª Presidenta, requeiro, nos termos dos art. 218 
do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em 
ata de voto de pesar e apresentação de condolências 
à Srª Elisabeth Gushiken e família, pelo falecimento de 
Luiz Gushiken, no dia 13 de setembro de 2013.

Nascido na pequena cidade de Osvaldo Cruz era 
o primogênito dos sete filhos do fotógrafo e violinista 
Shoei e Setsu Gushiken, imigrantes japoneses de Oki-
nawa, Luiz Gushiken, ainda jovem, mudou-se para a 
capital paulista. Morava no Brás e, em 1970, começou 
a trabalhar como escriturário, no Banco do Estado de 
São Paulo (Banespa), onde permaneceu até 1999.

Formado em Administração de Empresas pela 
Fundação Getúlio Vargas, Luiz Gushiken foi militan-
te da tendência Liberdade e Luta, conhecida como 
“Libelu”, braço estudantil da Organização Socialista 
Internacionalista. 

Começou sua vida política como sindicalista e, 
durante a ditadura, teve intensa participação nas gre-
ves dos anos 80. Presidiu o Sindicato do Bancários de 
São Paulo, de 1984 a 1986. Por quatro vezes, esteve 
preso no Dops. Foi também um dos fundadores e di-
rigentes do PT – Presidente Nacional do Partido, de 
1988 a 1990 – e da Central Única dos Trabalhadores, 
na data da sua fundação, na qual também estive e fui 
eleito juntamente com ele.

Foi Deputado Federal por três vezes, inclusive na 
Assembleia Nacional Constituinte de 1987 – convivi 
com ele durante todo esse período, de 1987 a 1999 – 
e coordenador das campanhas presidenciais de Lula 
em 1989 e 1998. Foi Ministro-Chefe da Secretaria de 
Comunicação da Presidência da República.

Luiz Gushiken morreu em 13 de setembro de 
2013, aos 63 anos, no Hospital Sírio-Libanês, em São 
Paulo, onde estava internado, em estado grave, em 
consequência de um câncer no aparelho digestivo, 
contra o qual lutava desde 2002.
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Solicitamos que o presente voto seja enviado 
à Srª Elisabeth Gushiken. Rua Silveira Martins, 132, 
São Paulo.

Era esse, Srª Presidente, o voto de pesar de um 
querido amigo chamado simplesmente Luiz Gushiken, 
como ele gostava de ser lembrado.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co Apoio Governo/PCdoB – AM) – Senador Paim, a 
Mesa cumprimenta V. Exª, ao tempo em que solicito 
autorização para poder subscrever um requerimento 
de tamanha importância. 

Não só o conheci, mas tive – não tanto quanto V. 
Exª – a oportunidade de com ele conviver e atravessar 
momentos difíceis e importantes também. Então, quero 
enviar daqui um abraço maternal, carinhoso não só à 
família, mas a todos os amigos que ele deixa.

Solicito a sua autorização para poder subscrever, 
Senador Paim. O requerimento de V. Exª se encontra 
sobre a mesa e será encaminhado, conforme deter-
mina o Regimento Interno da Casa. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco 
Apoio Governo/PCdoB – AM) – A Presidência enca-
minhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Iniciando nossos trabalhos, convido V. Exª, neste 

momento, Senador Paim, para fazer uso da palavra. 
Não, houve uma troca. Desculpe-me, Senador Mo-
zarildo. V. Exª falará como orador inscrito. Depois do 
Senador Mozarildo, falará o Senador Acir Gurgacz, no 
período de comunicação inadiável.

Com a palavra, Senador.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 

e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora Vanes-
sa Grazziotin, é um prazer tê-la na Presidência neste 
momento em que vou abordar dois projetos que dizem 
de perto a nossa Região Norte e que se encontram.

Um deles, o Programa de Desenvolvimento da 
Faixa de Fronteira, portanto, pegando grande parte da 
Amazônia, já foi apreciado, já foi incluído na Ordem 
do Dia do ano passado e terminou sendo retirado por 
encerramento da Sessão Legislativa, isto é, por en-
cerramento dos trabalhos do Senado no ano passado. 

Nós já estamos em setembro, e esse projeto pre-
cisa ser colocado na Ordem do Dia, porque, além da 
importância que ele tem para toda a Faixa de Fronteira, 
que vai desde o Norte até o Sul, é preciso, realmente, 
que nos preocupemos com as nossas fronteiras.

Esse projeto estabelece parâmetros e atribuições 
para que nós possamos ter um desenvolvimento ade-
quado para a Faixa de Fronteira. Até pelo nome, não 
é preciso explicar o quanto é importante para toda a 
fronteira do Brasil ter um programa permanente. Não 
há um programa permanente de Estado, do País para 
essa Faixa de Fronteira. O que existe é política de go-
verno. Entra um governo, ele tem determinada ação 
para a Amazônia; entra outro governo, muda o foco.

Então, na verdade, nós ficamos numa situação em 
que não há uma permanente ação traçada, colocada 
na lei para o desenvolvimento da nossa Amazônia e 
da Faixa de Fronteira, consequentemente. 

Um outro é o que estabelece o Programa Fron-
teira Agrícola Norte. Interessante que já existe o Pro-
grama Fronteira Agrícola Sul, muito merecidamente, 
mas também não é possível não termos um projeto de 
fronteira agrícola para a Região Norte. 

Então, estes dois projetos: um apenas aguarda 
a inclusão na Ordem do Dia, e o outro foi aprovado já 
na Comissão de Constituição e Justiça e está na Co-
missão de Assuntos Econômicos. 

Eu vou apresentar um requerimento de urgência 
para ambos os projetos, porque entendo, Senador Acir 
– V. Exa, que é também de um Estado da Região Norte, 

assim como a Senadora Vanessa –, que nós devemos 
aprovar uma legislação que estabeleça uma regra que 
passe a ser um plano de governo. Assim, tanto faz que 
amanhã ou depois de amanhã estejamos com outro 
Presidente, de outro partido, pois ele não terá que – 
ele apenas – estabelecer o que é a regra. 

A própria Sudam não tem uma regra adequada 
para o desenvolvimento dessas áreas. Então, é mui-
to no “achismo”, na ação dos técnicos burocratas, de 
forma que o que a gente vê é que, realmente, a Re-
gião Amazônica não tem um tratamento isonômico – a 
Região Norte e, principalmente, a Faixa de Fronteira.

São dois projetos distintos. Um já percorreu as 
comissões e está para ser incluído na Ordem do Dia, 
e o outro ainda está dependente de votação na CAE. 
Para ambos eu vou solicitar a urgência. 

Já que nós estamos fazendo nesta semana um 
esforço concentrado para aprovar projetos de interes-
se do País e dos cidadãos, eu entendo que esses dois 
projetos são altamente benéficos para toda a Faixa de 
Fronteira e também, especialmente, para a Faixa de 
Fronteira mais pobre, mais abandonada, que é justa-
mente a Faixa de Fronteira Norte. 

Um dos projetos, vou repetir, diz respeito apenas 
à Fronteira Agrícola Norte, e o outro, que beneficia 
toda a Faixa de Fronteira, é o projeto que estabelece 
a Política Nacional de Desenvolvimento da Amazônia 
e da Faixa de Fronteira. 

Então, eu entendo que, se aprovarmos esses 
dois projetos e conseguirmos que a Câmara seja cé-
lere na sua aprovação também, nós passaremos a ter, 
neste ano ou, no máximo, no início do ano que vem, 
dois projetos que, espero, que se transformem em lei, 
dependendo da sanção da Presidente da República 
e entendo que, pelos objetivos de ambos os projetos, 
a Presidente não irá vetar nenhum deles, porque só 
estabelecem critérios e ações a serem desenvolvidos 
nessas regiões para o seu desenvolvimento.

Nós da Região Norte... O que é lamentável, ne-
nhum Governo que tem passado – e eu não estou me 
referindo ao Governo da Presidente Dilma, depois do 
Presidente Lula, nem aos demais para trás... Na verda-
de, repito, no País há apenas políticas pontuais e polí-
ticas temporárias de desenvolvimento dessas regiões 
mais pobres, inclusive contrariando o que diz a nossa 
Constituição, que é prioridade da República eliminar 
as desigualdades regionais e sociais. 

Quanto às sociais até que nós avançamos, em-
bora, também, de forma desigual, melhor em certas 
regiões, pior em outras regiões. Mas, quanto às desi-
gualdades regionais, elas têm continuado do mesmo 
jeito. O que acontece? O Sul-Sudeste, mais rico, cres-
ce cada vez mais; o Nordeste e o Norte, mais pobres, 
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crescem cada vez menos, porque os mais ricos ficam 
cada vez mais ricos e os mais pobres, portanto, conti-
nuam mais pobres ou cada vez mais pobres. 

Então, eu quero encerrar este pronunciamento, 
Senador Acir, solicitando a V. Exª que autorize a trans-
crição desses dois projetos com suas respectivas tra-
mitações e fazendo um apelo aos Líderes partidários, 
no sentido de que nós possamos apresentar um re-
querimento de urgência e possamos incluir, portanto, 

esses dois projetos agora, no esforço concentrado que 
faremos até sexta-feira. 

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 Vanessa Graziotin deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – Muito bem. V. Exª será atendido 
na forma do Regimento.

Passo a palavra, agora, para uma comunicação 
inadiável, para a Senadora Vanessa Grazziotin, do 
PCdoB do Estado do Amazonas.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM. Para uma comunicação inadi-
ável. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Se-
nador Acir.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, companheiros 
e companheiras, Sr. Presidente, eu venho com muita 
alegria a esta tribuna, neste momento, para registrar 
um evento ocorrido na cidade de Videira, interior do 
Estado de Santa Catarina, lá no oeste de Santa Ca-
tarina, no último sábado, dia 14.

Eu recebi um convite para participar desse evento 
em Videira, cidade onde eu nasci, que hoje conta com 
50 mil habitantes, e com muita emoção vi como aquela 
gente, como aquele pequeno Município do interior, do 
Estado vizinho ao seu, Senador Paim, se une em torno 
da busca e do resgate da história da sua criação, da 
sua fundação, até os dias de hoje.

O Museu do Vinho Mário de Pellegrin, através da 
associação dos amigos do Museu do Vinho e em par-
ceria com a Prefeitura Municipal de Videira, realizou, 
nesse último sábado, dia 14, um evento que come-
morou os 82 anos da Casa Canônica e os 28 anos do 
Museu do Vinho. E a forma como, há sete anos, eles 
encontram para comemorar esse evento é exatamente 
mostrando os estudos que desenvolvem, as pesquisas, 
no sentido de resgatar e buscar escrever a história da 
fundação, da criação daquele Município.

Nessa edição, na comemoração dos 28 anos do 
museu e 82 anos da Casa Canônica, foram homena-
geadas 17 ou 18 famílias, Senador Paim, famílias de 
pessoas, na sua grande maioria, vindas do Rio Grande 
do Sul, que saíram do Rio Grande do Sul, de Antônio 
Prado, de Caxias, de vários Municípios, e foram até 
Videira para, naquelas terras, no Vale do Rio do Pei-
xe, plantar uva. E é exatamente por essa razão que foi 
dado o nome de Videira à cidade, porque lá as videiras 
foram plantadas.

O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – Se V. Exª me permitir, é só uma frase.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Pois não. É claro, Senador.

O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS) 
– Eu estive em um evento semelhante no Rio Grande 
do Sul, e eles se lembraram muito dessa cidade, em 

Santa Catarina. Até o Senador Gurgacz estava no ple-
nário, quando se falava da questão do vinho colonial, 
do vinho artesanal, que cresce em todo o Brasil, prin-
cipalmente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina 
e no Paraná; é claro que em outros Estados também. 
Então, só complemento, dizendo que é bom ouvir V. 
Exª falar da sua cidade de origem, que, hoje, está com 
essa bela festa.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) –Senador Paim, eu agradeço. 
Eu também vi V. Exª falar a respeito da Festa da Uva 
de Caxias do Sul. Sem dúvida alguma, parte dos ita-
lianos que foram para o Rio Grande do Sul migraram 
para Santa Catarina.

A solenidade de que participei, uma solenidade 
muito simples, mas marcada pela emoção de muitas 
famílias que lá estavam presentes – eram 18 famílias, 
repito –, foi um momento muito importante, porque, de 
uma forma resumida, a história de cada um, de cada 
família era contada naquele momento, as dificuldades 
ao sair da Itália ou do Rio Grande do Sul até chegar 
a Videira, que hoje não é mais uma cidade que vive 
em torno da uva, que vive em torno do vinho; outras 
atividades econômicas se sobrepuseram. Entretanto, 
jamais podem os moradores daquela região, daquela 
cidade esquecer o que foi Videira no passado, mesmo 
porque hoje existe uma grande atenção voltada para 
que a cidade recupere a plantação da uva e a produ-
ção do bom vinho, do vinho colonial. E V. Exª falava no 
vinho colonial. Nenhuma das famílias cujas histórias 
foram contadas, nenhuma delas deixava de produzir 
o vinho para o seu próprio consumo.

Então, aqui quero cumprimentar todos os pre-
sentes que estavam lá. Cumprimento todos os or-
ganizadores, através da Srª Rita Sinzsker, que é a 
Presidente da Associação dos Amigos do Museu do 
Vinho e que tem, ano a ano, se dedicado a essa im-
portante tarefa. Quero cumprimentar o Prefeito interino 
de Videira, Lourenço Becker, que lá estava e também 
fez um pronunciamento; e o Prefeito eleito de Videira, 
Wilmar Carelli, que fez, naquele evento, um discurso 
muito emocionado porque, além de ser de uma família 
tradicional, é uma pessoa que tem se dedicado muito 
àquele Município. Confesso que, há muitos anos, não 
voltava à cidade e vi uma Videira rejuvenescida, uma 
cidade que se prepara e trabalha para garantir a qua-
lidade de vida das pessoas.

Do evento também participaram o Presidente da 
Câmara de Vereadores, Vereador Clarimar Bettoni; as 
Vereadoras Christiane Zimmer, Eneida Furlin Dresch, 
além do Vereador Rafael Balestrin. Da mesma forma, 
o padre da paróquia do Município, Lauro Spohr, tam-
bém participou.
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Então, Sr. Presidente, quero dizer que foi um mo-
mento importante para a cidade, e eu, particularmen-
te, vivi uma emoção a mais, porque, entre as famílias 
homenageadas, estava a família por parte de meu pai. 
Meu avô, Benjamin Grazziotin, juntamente com outras 
famílias, também ajudou a construir a história da colo-
nização, a história da formação da cidade e, ao lado 
de Benjamin Grazziotin, foram homenageadas as fa-
mílias de Adão Vanin, Adelar José Mariani, Albertino 
Brandelero, Alcides Cagnin, Angelo Busanelo, Antonio 
Peretti, Enrico Anselmi, Ernesto Grando, Francisco 
Francio, Francisco Lyra, Giovanni Simoneto, Giuse-
ppe Olivo, José Gonçalves Lins, Luiz Angelo Damo, 
Pedro Menegola Segundo e Vergilio Saorim, além de 
Benjamin Grazziotin.

Então quero aqui cumprimentar a Prefeitura Mu-
nicipal de Videira, quero cumprimentar a Srª Rita e 
todas as famílias dos homenageados. Repito aqui: 
mais de 130 famílias estão tendo as suas histórias 
resgatadas para que, no conjunto do mosaico, possa 
ser reescrita a história da cidade de Videira. Um povo 
não tem futuro se não cultivar o presente, mas sobre-
tudo o passado, porque o passado é parte da história, 
é parte da vida de todos.

Sr. Presidente, neste tempo que me resta, eu 
gostaria de falar um pouco a respeito da chegada dos 
profissionais da área da Medicina, os profissionais mé-
dicos que estão chegando ao Brasil nos últimos tempos 
para trabalhar no programa Mais Médicos.

Nesse final de semana chegaram de vários paí-
ses médicos que vão para vários Estados brasileiros. 
São profissionais formados em Medicina no exterior; 
ou seja, têm diploma no exterior. E, a partir de hoje, 
eles passarão uma semana conhecendo as peculiari-
dades das localidades onde vão trabalhar, conhecendo 
as doenças mais comuns de cada região e o costume 
da população local.

Sr. Presidente, segundo a nota divulgada pelo 
Ministério da Saúde, no período de acolhimento, os 
profissionais vão conhecer hospitais e demais unidades 
de saúde e a maneira como esses serviços estão rela-
cionados às unidades básicas de saúde onde vão atuar.

Além disso, vão ter informações sobre as peculia-
ridades da população de cada região: os seus hábitos, 
o seu cotidiano, as doenças mais comuns. Enfim, mé-
dicas e médicos estrangeiros ainda vão ter oportuni-
dade de conhecer os gestores locais. O Ministério da 
Saúde considera essa etapa fundamental e essencial 
para fomentar uma melhor integração com os interlocu-
tores locais. A ação contará com o apoio do Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (Conass), presidido 
pelo Secretário de Saúde do meu querido Estado do 

Amazonas, Wilson Alecrim, e também com o apoio do 
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde.

Sobre a primeira etapa, o Governo divulgou um 
balanço dessa fase com os números extremamente 
positivos. Ou seja, apesar de o percentual preenchido 
de vagas oferecidas pelo Governo Federal por solici-
tação de grande parte das prefeituras dos Municípios 
brasileiros ser muito pequeno ainda, Sr. Presidente, é 
importante destacar que, na primeira etapa de forma-
ção, mais de 90% desses profissionais foram aprovados 
e, portanto, considerados aptos a atuar nos Municípios 
do interior do nosso País, assim como nas periferias 
das grandes cidades brasileiras.

Esses profissionais, Sr. Presidente, também che-
garam ao Estado do Amazonas no dia de ontem. Dos 
74 médicos estrangeiros que vão atuar no Amazonas, 
63 desembarcaram em Manaus, e a maioria veio de 
Cuba. Entretanto, chegaram também médicos e mé-
dicas de outras nacionalidades, oriundos de outros 
países, como Espanha, Bolívia, Peru, República Domi-
nicana e México. Vinte por cento desses profissionais 
têm especialização em saúde da família e uma média 
de 16 anos de experiência profissional, experiência 
inclusive em outros países.

O treinamento no meu Estado do Amazonas está 
sendo coordenado pela Fundação de Medicina Tropi-
cal e pela Fundação de Vigilância em Saúde, porque 
infelizmente a Universidade Federal do Amazonas, 
conforme a própria imprensa divulgou, não aceitou 
a preceptoria desses profissionais que vão atuar no 
interior do Estado do Amazonas. Portanto, eles estão 
sendo treinados, coordenados por parte dos profissio-
nais que atuam na Fundação de Medicina Tropical e 
também na Fundação de Vigilância em Saúde e terão 
acompanhamento. Eles serão preparados, Sr. Presi-
dente, para diagnosticar as doenças infectoparasitá-
rias e doenças tropicais. Aliás, o Hospital de Medicina 
Tropical do Amazonas é uma referência não só para 
o Brasil, mas também...

(Interrupção do som.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) –... para o mundo.

Muito obrigada, Sr. Presidente. (Fora do micro-
fone.) Já estou caminhando para a conclusão, Sena-
dora Ana Rita.

Além de serem beneficiados 19 Distritos Sanitá-
rios Especiais Indígenas, os médicos que foram para 
o Amazonas serão distribuídos em 42 Municípios. Ou 
seja, eles deverão atuar nos distritos indígenas de 
Atalaia do Norte, Lábrea, São Gabriel da Cachoeira, 
Tabatinga e Tefé. E profissionais também atuarão nos 
Municípios de Anori, Barreirinha, Beruri, Borba, Caa-
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piranga, Canutama, Codajás, Envira, Guajará, Ipixuna, 
Itamarati, Japurá, Juruá, Jutaí, Maués, Nhamundá, Novo 
Aripuanã, Pauini, Santo Antônio do Iça, São Paulo de 
Olivença e Urucurituba.

Srª Presidente, não pude estar em Manaus no 
dia de ontem e, hoje, quando se inicia a semana de 
esforço concentrado, também não posso estar com 
esses profissionais...

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – ... porque estou aqui, no Se-
nado Federal, mas faço questão de, desta tribuna, dar 
as minhas boas-vindas a esses profissionais, que vão 
trabalhar por três anos nos Municípios do interior do 
Estado do Amazonas, numa região que tem uma ca-
racterística muita peculiar: a prevalência de doenças 
como a malária, que não é muito comum em outras 
regiões do País. São muitos os desafios para esses 
profissionais que, estando longe de seu país, vão ajudar 
uma população extremamente carente e desassistida 
do interior do meu Estado.

Portanto, quero crer que eles estão sendo rece-
bidos com muito carinho, com muita hospitalidade pela 
população de todo o Estado do Amazonas, seja da 
capital, seja do interior, assim como pelas autoridades.

E quero dizer aos médicos brasileiros...

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – ... aos médicos que se for-
maram – e eu já concluo, Senadora Ana Rita – e têm 
diploma do Brasil que não há nenhum risco de esses 
profissionais tomarem as vagas dos profissionais for-
mados no País, porque está claro que o Brasil precisa 
de um número muito maior de médicos do que há hoje 
para que possa assistir a população, principalmente 
aquela que vive nas regiões mais distantes, de mais 
difícil acesso.

Portanto, ficam aqui meus votos de boas-vindas, 
boa estada, bom trabalho no meu Estado do Amazonas 
a esses profissionais, vindos de tantos países diferen-
tes, sobretudo de Cuba. Que eles possam contribuir, 
ajudar a fazer da saúde pública uma boa ação e, as-
sim, melhorar a qualidade de vida de todos.

Muito obrigada, Srª Presidente.

Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin, 
o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pela Srª Ana Rita.

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco Apoio 
Governo/PT – ES) – Obrigada, Senadora Vanessa 
Grazziotin.

Concedo a palavra, agora, à Senadora Ana Amé-
lia, pelo tempo regimental. (Pausa.)

A Senadora não está presente.
O próximo inscrito é o Senador Paulo Paim. 
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 

Governo/PCdoB – AM. Fora do microfone.) – O Paim 
está aqui.

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco Apoio Go-
verno/PT – ES) – Senador Paulo Paim.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM. Fora do microfone.) – Ele está 
aqui, ele está aqui.

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco Apoio Go-
verno/PT – ES) – Ele está aqui.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM. Fora do microfone.) – Chame 
outro na frente dele e, depois, chame-o novamente.

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco Apoio Go-
verno/PT – ES) – Então, eu vou conceder a palavra ao 
Senador Acir Gurgacz, para uma comunicação inadiá-
vel, e, em seguida, ao Senador Paulo Paim.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Para uma comunicação inadiável. Sem revi-
são do orador.) – Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, 
trago esta tarde um tema sobre as nossas rodovias e 
sobre as questões de infraestrutura do nosso Estado 
de Rondônia.

As melhorias e avanços na infraestrutura de trans-
porte de Rondônia estão num ritmo mais acelerado, 
depois de um longo período de cobrança, tanto da 
Bancada Federal, como de toda a população que nos 
cobrava sempre para que melhorasse o ritmo das 
obras de infraestrutura em todas as nossas rodovias 
do Estado de Rondônia.

No último dia 12, em Ji-Paraná, estivemos com o 
Governador Confúcio Moura, quando ele deu a ordem 
de serviço para o tão sonhado anel viário do nosso 
Município de Ji-Paraná; anel viário cujo trabalho já foi 
iniciado várias vezes. Há 18 anos foi dada a primeira 
ordem de serviço para a construção do anel viário de 
Ji-Paraná.

Foi feita a abertura e as pontes do anel viário. E 
tanto a abertura quanto as pontes foram executadas 
com dinheiro federal, através do Estado de Rondônia, 
mas de verba que foi enviada através do Ministério 
dos Transportes para o Estado. O Estado, assim, fez 
a ponte sobre o Rio Urupá e também a ponte sobre o 
Rio Machado. E agora, com verba exclusivamente do 
Estado, vai ser asfaltado o anel viário de Ji-Paraná, de 
modo que se vai atender a um clamor da sociedade do 
Estado de Rondônia, pois o anel viário desvia todo o 
tráfego aéreo, todo o trânsito pesado, principalmente 
o que passa no centro da cidade.
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Portanto, é benefício para quem mora em Ji-Pa-
raná e para quem passa pela cidade, seja passeando, 
trabalhando, com carga pesada ou não. Mas é impor-
tante esta obra para o nosso Município.

Também estivemos em Vale do Paraíso, junto com 
o Governador, onde ele deu ordem de serviço para 4Km 
de asfalto dentro da cidade, em área urbana. Aliás, o 
nosso Governador está fazendo asfalto em todas as 
cidades e em todos os Municípios da área urbana. Não 
ficou um Município sem receber asfalto do Governo do 
Estado. É uma ação do Governador Confúcio Moura e 
do Vice-Governador Airton. Eles estão revolucionando 
o nosso Estado, fazendo mais de 500Km urbanos de 
asfalto nas cidades de Rondônia.

Também passei pela BR-364, naquele trecho 
que liga Ji-Paraná a Cacoal, que é o pior trecho da 
BR-364, onde nós já estivemos juntos com o General 
Fraxe por várias vezes, para, mais uma vez, dar uma 
olhada em como está a obra. E a obra vai muito bem. 
Esperamos que continue não só nesse trecho, mas 
em todos os lotes de Vilhena a Pimenta Bueno, de 
Ouro Preto a Ariquemes e de Ariquemes a Porto Velho 
também. Que tenhamos o mesmo ritmo que acontece 
hoje, depois de muita discussão, muito debate, muito 
atraso na hora de começar essa obra entre Pimenta 
Bueno e Ouro Preto do Oeste.

Também estivemos no Encontro Regional do PDT, 
em Cacoal, onde debatemos as questões de filiações 
para os pré-candidatos para as eleições de 2014. Cum-
primento o nosso vice-prefeito de Cacoal, Marcon, a 
quem mando um abraço, nossos vereadores, toda a 
militância do PDT. Muito obrigado pela receptividade 
que aconteceu em Cacoal no último sábado.

Nossa expectativa é de que as obras todas avan-
cem num bom ritmo, tanto na BR-364 quanto na BR-
429 – já foi dada a ordem de serviço para as pontes 
e os pontilhões também – e, principalmente, na BR-
425, que já foi homologada pelo DNIT no último de dia 
12 de setembro. Foi homologada a licitação dos dois 
trechos de restauração da BR-425 ligando Guajará-
-Mirim a Porto Velho.

Enfim, está homologado, só falta agora a ordem 
de serviço para que nós possamos ver essa obra tão 
esperada pela população ter início.

Com relação a BR-429, o DNIT também já emi-
tiu a ordem de serviço para a pavimentação asfáltica 
de um trecho de 4km dentro da cidade de Alvorada 
do Oeste e também para a construção de 15 pontes 
e pontilhões sobre rios e igarapés.

Passando do transporte rodoviário para o trans-
porte hidroviário, trago uma preocupação sobre as 
melhorias da hidrovia do Madeira, em especial com os 
constantes adiamentos da dragagem do Rio Madeira. 

Os recursos da obra no valor de R$6,398 milhões foram 
incluídos no PAC há três anos. Em maio desse ano, 
foi assinada a ordem de serviço para que os trabalhos 
fossem iniciados em 15 de julho, e a última informação 
da administradora das hidrovias da Amazônia Ociden-
tal é que começariam no início de setembro, o que até 
agora não aconteceu. Não houve nenhum movimento 
de trabalho com relação à dragagem da hidrovia do 
Madeira. Já estamos quase em outubro, quando o rio 
começa a subir, e já não precisa mais da dragagem. 
Com isso, mais uma vez, estaremos jogando dinheiro 
fora se o serviço retardar e iniciar quando não precisa 
mais da dragagem do Rio Madeira.

A Federação das Empresas de Navegação Marí-
tima, Fluvial e Lacustre e de Tráfico Portuário da Ama-
zônia nos comunica que até agora não foi registrada 
nenhuma operação de dragagem e, se for necessário, 
serão feitas denúncias ao Ministério Público Federal. 
Aproveitamos para alertar o Tribunal de Contas da 
União para que também fiscalize o andamento dessa 
obra e, se não houver mais necessidade da dragagem 
por conta da elevação natural do nível do rio, que o 
pagamento do serviço da dragagem seja cancelado ou 
transferido para o próximo ano, para a próxima estia-
gem. O que não pode é pagarmos por um serviço que 
não será executado. Ou seja, em outubro o rio começa 
a subir. Nós não precisamos mais da dragagem do Rio 
Madeira. A hidrovia não tem mais essa necessidade. 
Portanto, nós não podemos deixar que seja feito um 
serviço fora de época, se não há o menor sentido em 
fazê-lo. Se não começarem imediatamente, que se 
cancele para o ano que vem, mas que não façam na 
época em que o rio está cheio.

Outro assunto que abordo nesta tarde diz res-
peito à infraestrutura energética do Estado de Ron-
dônia e do Brasil, com a entrada em funcionamento 
das primeiras turbinas da usina hidrelétrica de Jirau, 
no Rio Madeira. A primeira das 50 unidades gerado-
ras de 75MW que compõem a usina já estava ligada 
ao Sistema Interligado Nacional desde agosto, mas 
operando em regime de teste. Até o final do ano, está 
prevista a entrada de dez máquinas em operação na 
usina. Na usina de Santo Antônio, já são 16 usinas em 
funcionamento, com capacidade para atender o consu-
mo de aproximadamente 5,6 milhões de residências.

O contraponto que trago para avaliação da ANE-
EL e da Eletrobras é justamente que, no momento em 
que Rondônia se torna um grande produtor de energia, 
sofremos com a falta de infraestrutura interna para dis-
tribuição de energia nas cidades e áreas rurais de todo 
o nosso Estado. O problema é grande em Porto Velho, 
nossa capital, que abriga as duas grandes usinas e 
tem 40% de sua área urbana sem iluminação pública.
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Por outro lado, as linhas rurais em todo o Esta-
do sofrem com a baixa frequência e a oscilação no 
fornecimento de energia. Muitos produtores da bacia 
leiteira perdem o leite, que azeda nos tanques de res-
friamento, que ficam desligados por conta da falta de 
energia elétrica. Faço, portanto, um apelo à ANEEL e 
à distribuidora da Eletrobrás em Rondônia para que 
ampliem a infraestrutura de distribuição de energia 
elétrica em todo o Estado.

O Programa Luz para Todos, do Governo Federal, 
tem ampliado de forma considerável o atendimento na 
zona rural, mas ainda é pouco diante do crescimento 
da agricultura em nosso Estado e do potencial para a 
instalação de agroindústrias, que só poderão ser criadas 
ou instaladas se houver a garantia do fornecimento de 
energia elétrica com qualidade. Essa é uma questão 
básica para que nós possamos avançar na questão das 
agroindústrias do nosso Estado, que devem ser feitas 
em todos os Municípios, não só ao longo da BR-364, 
que tem uma energia elétrica mais...

(Soa a campainha.)

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – ... garantida, mas nas pequenas cida-
des também é importante que nós tenhamos a nossa 
energia elétrica com qualidade.

Portanto, fica aqui no nosso apelo ao Governo 
Federal, por meio da ANEEL e da Eletrobras, para que 
atendam o Estado de Rondônia. Além disso, precisamos 
discutir a questão do repasse do ICMS, visto que hoje 
esse imposto será repassado apenas para o Estado 
consumidor, sem divisão com o Estado produtor. Nesse 
sentido, apresentei uma PEC para que o repasse do 
ICMS seja dividido em partes iguais entre os Estados 
consumidores e o Estado fornecedor, no caso o Esta-
do de Rondônia. Os Estados que produzem energia 
elétrica não têm uma receita do ICMS com relação à 
produção dessa energia.

Portanto, fica aqui o nosso apelo, para que nós 
possamos avançar com relação a essa PEC, em que 
nós distribuímos melhor a receita de ICMS entre os 
Estados produtores e os Estados consumidores.

Eram essas as minhas colocações.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco Apoio Go-

verno/PT – ES) – Obrigada, Senador Acir Gurgacz.
Eu convido agora, como orador inscrito, o Sena-

dor Paulo Paim, pelo tempo regimental.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 

– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Senadora Ana Rita, Presidente da Comis-
são de Direitos Humanos, que preside a sessão neste 
momento, hoje pela manhã, pela sua orientação, nós 

abrimos, lá na Comissão, a Semana da Pessoa com 
Deficiência e é desse tema que eu falo da tribuna.

Começou hoje, a partir da Comissão de Direitos 
Humanos, presidida por V. Exª, uma semana diferente, 
uma semana carregada de emoções e de significado. 
Do dia 16 ao dia 20, estaremos lembrando a Semana 
Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e apon-
tando para o grande dia nacional dessa luta, que é 21 
de setembro.

Hoje pela manhã, a Comissão de Direitos Hu-
manos realizou audiência pública em parceria com 
o Programa de Acessibilidade do Senado Federal. A 
audiência teve como principal objetivo celebrar o iní-
cio da divulgação da luta desse segmento, que contou 
com a presença de representantes das pessoas com 
deficiência de diversas áreas em nível nacional. Nes-
ta semana, convidamos a todos para refletirem sobre 
o tema da acessibilidade, que é o maior anseio das 
pessoas com deficiência.

Esta fitinha de cor amarela, que estamos usando 
aqui no braço neste momento, foi distribuída na porta 
de entrada da Comissão e tem essa cor não por acaso, 
o amarelo é a cor da acessibilidade. Simbolicamente, 
a cor amarela significa atenção. Então: atenção, aten-
ção, atenção! Paremos para refletir sobre a importân-
cia da acessibilidade, um dos itens primordiais para a 
autonomia da pessoa com deficiência.

É preciso, neste dia, nós nos perguntarmos: será 
que as nossas ruas são acessíveis? Será que os nos-
sos espaços são acessíveis? Nós estamos buscando 
a acessibilidade nas atitudes de verdade? No serviço 
de comunicação e informação dos ambientes físicos 
e arquitetônicos, estamos com essa preocupação? 
Será que estamos lutando em favor de um mundo mais 
acessível, no qual as pessoas se tornem mais aces-
síveis com o outro? Estamos lutando por um mundo 
em que existe respeito e compreensão dos limites e 
potenciais de cada ser humano, independentemente 
de ser ou não uma pessoa com deficiência? Será que 
compreendemos o direito constitucional de ir e vir de 
todos? Será que lutamos e desejamos mesmo um dia 
alcançar um modelo baseado no desenho universal?

Lembremos, então, da luta do movimento das 
pessoas com deficiência. Lembremos dos avanços e 
conquistas, das vitórias, que são muitas, e de outras 
pequenas, mas também delicadas derrotas. Mas não 
vamos nos esquecer do quanto ainda podemos ca-
minhar, lembrando o poeta espanhol que disse que o 
caminho a gente faz caminhando.

O dia 21 de setembro está institucionalizado como 
o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.
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Isso se deu por meio da Lei nº 11.133, de 2005, 
Lei que foi criada a partir de um projeto apresentado 
por nós, em 2003, e que hoje é Lei. 

Assim, o que propomos nesta semana é um 
mergulho no significado desta data: 21 de setembro, 
início da primavera e ao mesmo tempo Dia Nacional 
da Pessoa com Deficiência. 

A importância desse dia está vinculada ao mo-
mento de transformação que a natureza experimenta 
pela chegada da querida estação primavera.

Dessa forma, a data simboliza as mudanças que 
as pessoas com deficiência ainda esperam. Mais de um 
quarto dos brasileiros, segundo dados do IBGE, ainda 
esperam ver concretizados os principais caminhos que 
levem à acessibilidade, à inclusão e à emancipação.

Mas, como foi dito hoje pela manhã, um quarto, 
envolvendo os familiares, com certeza, passaremos 
de 50% ou de 70%, chego a dizer, da população que 
espera por essa mudança. 

As conquistas dessas pessoas foram grandes, 
mas os desafios também foram muitos, fizemos muito, 
mas ainda há muito por fazer. 

Acessibilidade, mais do que as adaptações, pren-
de-se à concepção de espaços, produtos e serviços 
que devem contemplar a todos indistintamente.

Acessível é tudo aquilo que pode ser acessado, 
usufruído, usado por qualquer pessoa com ou sem 
deficiência. Repensar o mundo sob essa ótica abran-
gente é respeitar o ser humano em suas diferenças.

Na semana passada, tive oportunidade de ler uma 
matéria no jornal Diário do Sudoeste de Santa Catarina 
com uma bela palestra do arquiteto e urbanista Mário 
Cezar da Silveira sobre o tema da acessibilidade, o 
que está sendo visto com um olhar muito respeitoso 
em todo o território nacional.

Nas palestras, Silveira aparece sentado em uma 
cadeira de rodas. Durante sua fala, de inesperado, Sil-
veira se levanta, provocando assim surpresa na plateia.

O arquiteto não tem nenhuma limitação física, 
o seu objetivo é mostrar que acessibilidade deve ser 
pensada para todos e todas as pessoas, tendo ou não 
deficiência.

Em nosso senso comum, esperamos que a aces-
sibilidade e outros temas ligados à deficiência sejam 
abordados por pessoas com deficiência, mas quando 
uma pessoa sem nenhuma limitação de ordem física, 
mental ou sensorial fala sobre isso, nos faz refletir de 
forma diferente, nos colocando no lugar do outro.

Conforme a fala de Silveira, o maior desafio na 
aplicação das leis que garantem mobilidade a todos 
está na forma de encarar o assunto. Diz ele:

Como pensador de espaços, jamais havia 
pensado na possibilidade de que alguém não 

pudesse entrar em um lugar que eu projetei 
porque nós, engenheiros e arquitetos, costu-
mamos pensar as cidades para a pessoa pa-
drão, como se elas nascessem e morressem 
do mesmo tamanho, sem que as consequên-
cias de sua fragilidade pudessem atingi-la, ou 
seja, como se ele não estivesse suscetível às 
perdas funcionais.

A sociedade tem procurado incorporar esses 
novos conceitos, principalmente após a ratificação da 
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pesso-
as com Deficiência, em Nova Iorque, no ano de 2007, 
mas essas mudanças de paradigmas fazem parte dos 
debates políticos, nos movimentos das pessoas com 
deficiência mundo afora, desde meados da década 
de 1970.

No Brasil, a luta ganha impulso sob uma pers-
pectiva revolucionária, desde 1979. Rio Grande do Sul, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambu-
co, Goiás, Pará foram Estados onde essa luta surgiu 
com muita força. As entidades e, principalmente, as 
pessoas com deficiência começaram a mobilizar-se, 
debatendo as questões e pedindo mudanças.

Nessa perspectiva revolucionária, obtivemos uma 
nova forma de compreender a deficiência. Ela passou 
de uma visão exclusivamente biomédica para uma 
percepção mais humana e social, na qual a deficiência 
passa a ser entendida pela perspectiva da diversida-
de, e não na ótica da falta de um membro ou função.

O século XX foi marcado pela inventividade e en-
genhosidade, quando percebemos vários avanços em 
prol da pessoa com deficiência no campo, principal-
mente, da tecnologia. Foi possível estender o acesso 
a todos os recursos da comunidade: ambientes físicos, 
sociais e culturais, transporte, informação e tecnologia, 
meios de comunicação, educação, justiça, serviço pú-
blico, emprego, esporte e recreação, locais de votação 
e espaços de expressão religiosa.

No século XXI, nós precisamos estender esse 
acesso para todos, eliminando todas as barreiras am-
bientais, eletrônicas e atitudes que vão contra a plena 
inclusão dessa parcela na vida comunitária, parcela 
tão importante.

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – É nesse contexto, Srª Presidenta, de mudança, 
de transformação de conceito da deficiência, que nas-
ce a proposta do Estatuto da Pessoa com Deficiência, 
que apresentamos há anos e que, agora, parece que, 
enfim, a Câmara vai votar e voltará para a revisão fi-
nal do Senado.
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Surge, então, um documento com o propósito 
de atender aos anseios dessas queridas pessoas, é a 
passagem de uma visão assistencialista para uma per-
cepção política da pessoa com deficiência, atendendo 
o indivíduo como um agente de sua promoção social.

Já não é mais aceito, então, o isolamento dessas 
pessoas e o fazer de conta de que elas não existem, 
tampouco a simples noção de que elas precisam de 
proteção e assistência. As pessoas com deficiência 
passam, agora, a buscar o reconhecimento político de 
suas diferenças. O que elas querem é oportunidade. 

(Interrupção de som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – Indo para as ruas, apresentando as demandas, 
por acessibilidade arquitetônica, mostrando a existên-
cia de barreiras no acesso aos serviços e sistemas de 
comunicação e informação. Elas mostram a fragilida-
de e a timidez das concepções de inclusão que ainda 
fazem parte da compreensão geral sobre deficiência. 
E, por outro lado, elas expõem a naturalidade das re-
lações pessoais e as identidades existentes entre as 
pessoas com e sem deficiência.

Ainda nessa mesma linha, cito o pensamento de 
Boaventura de Souza Santos: 

“O universalismo que queremos hoje é aquele 
que tenha como ponto em comum a dignidade 
humana. A partir daí, surgem muitas diferenças 
que devem ser respeitadas. Temos direito de 
ser iguais quando a diferença nos inferioriza 
e direito de ser diferentes quando a igualdade 
nos descaracteriza”.

Srª Presidenta, à medida que as conquistas so-
ciais avançam e o conceito de cidadania se sedimenta, 
é fundamental que se compreenda que as questões 
de diferenças físicas, mentais ou sensoriais, étnicas, 
de faixa etária, gênero, e de orientação sexual, entre 
outras, permeiam...

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – (...) as relações sociais e têm reflexos concretos 
na vida de largas parcelas da população.

Cidadania, vista assim, não significa apenas a 
extensão de direitos conquistados, mas pressupõe 
construção coletiva, generalizada e inclusiva, ou seja, 
construir as condições de liberdade, equiparação de 
oportunidades e igualdade para todos.

Essa visão de cidadania, como elemento essen-
cial da democracia social, deve articular as demandas 
dos diversos setores excluídos e incorporar uma nova 
visão na concepção global do programa de governo 
democrático, construindo, na prática, um novo para-

digma que sintetize direitos humanos como transfor-
mação democrática.

Associado ao resgate político dos cidadãos está 
o enfrentamento ao modelo civilizatório dominante, ba-
seado no desperdício da sociedade de consumo que 
transforma os seres humanos,...

(Interrupção de som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – (...) em objetos de mercado e destrói a natureza.

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS) – Srª Presidente, consolidar a cidadania é im-
primir novos valores, colocando seres humanos e a 
natureza no centro do sistema; é criar um novo modo 
de vida social e comunitário, mais orgânico e solidário, 
sustentado no respeito à diversidade, sem opressão, 
discriminação ou preconceito. A ação dos governos e 
da sociedade é fundamental para a gestação desse 
processo em nosso País.

Essa visão do papel social do Estado só será 
efetiva, de fato, se, ao contrário de omitirmos e ne-
garmos, afirmarmos a existência das desigualdades 
e das diferenças. Friso que o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência representa essa visão. 

Cumprimento, aqui, a Deputada Mara Gabrilli, 
Relatora, que está construindo a redação final. Tenho 
certeza de que essa matéria será votada com rapidez 
no Plenário da Câmara. Não temos dúvida de que o Es-
tatuto será um instrumento de libertação, num reconhe-
cimento da luta histórica das pessoas com deficiência.

Finalizo, agora, sim, citando Oliver Sacs, neuro-
logista, biólogo, químico e escritor. Sacs é anglo-ame-
ricano e, em seu livro, “Um Antropólogo em Marte”, 
faz uma interessante provocação ao lembrar a frase 
de William Osler, que diz: “Não pergunte que doença 
a pessoa tem, mas que pessoa a doença tem.”. Essas 
palavras conduzem a uma revisão geral do conceito 
de deficiente.

Quando se pensa em deficiência, o que vem à 
cabeça de todos são as limitações e as dificuldades que 
essas pessoas enfrentam. Esquece-se de que, por trás 
da doença ou da deficiência, existe um ser humano...

(Soa a campainha.) 

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – (...) rico em possibilidades e experiências de vida 
recheadas de criatividade e soluções diferenciadas.

Basta uma breve conversa com uma pessoa com 
deficiência para percebermos que não há nada de trá-
gico na vida dessas pessoas. Elas levam suas vidas 
em condições de igualdade, superam seus limites e, 
com inteligência e intuição, se sobressaem.
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A vida, para qualquer um, exige esforço, mas 
das pessoas com deficiência exige um pouco mais. 
Existem mais barreiras a se enfrentar e os desafios 
são maiores, com certeza. Existe, ainda, o preconcei-
to, ou seja, o desconhecimento sobre o assunto, que 
leva à exclusão.

Todos nós temos nossas potencialidades, nossa 
imaginação, nossa inteligência e não prescindimos de 
força de vontade, coragem e disposição. Precisamos 
olhar para o que nos identifica...

(Soa a campainha.) 

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS) – (...) como pessoas e não para o que nos di-
ferencia.

Nesse sentido, Presidenta, algumas das maiores 
necessidades do ser humano são a de encontrar, a de 
interagir, a de se comunicar, a de ter oportunidade. Não 
estou falando apenas de necessidade de recurso tec-
nológico, de acesso aos meios de comunicação e de 
informação, mas da urgência para vencer os obstácu-
los íntimos, aqueles limites que trazemos no olhar de 
um para o outro e para o diverso. 

Estamos sempre numa postura de fechamento 
em nós mesmos. Normalmente, não atentamos para 
os que estão ao nosso lado, à nossa volta. Não esta-
mos abertos para aquilo que desafia a nossa noção 
de padronização que nos ensinaram. Preferimos não 
ver, não pensar e, dessa forma, deixamos de entrar 
em contato com o mundo vasto de experiências, de 
sentimentos, de expectativas, com as fraquezas e as 
belezas...

(Soa a campinha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS) – (...) cada um no seu visual do que é bonito. 

Neste um minuto é a última frase. Enfim, espe-
ro de coração que esta semana, que está iniciando, 
seja marcada pelo engajamento dos Parlamentares e 
da sociedade em geral nessa luta das pessoas com 
deficiência, que é, de verdade, uma luta de todos nós. 

Srª Presidenta, muito obrigado pela tolerância. 
Assim, eu fiz na íntegra o pronunciamento, que foi uma 
forma de estar junto com V. Exa, que propôs que nós 
déssemos toda a força para a abertura da Semana da 
Pessoa com Deficiência. 

Um abraço e meus cumprimentos, Srª Presidenta. 
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco Apoio Go-

verno/PT – ES) – Obrigada, Senador Paim. Parabéns 
pelo discurso, abrindo a semana destinada às pessoas 
com deficiência. 

Quero aproveitar, Senador Paim, para parabenizá-
-lo pela audiência pública de hoje pela manhã. Eu sei 
que não foi tão fácil, mas foi uma audiência bonita, por-

que ofereceu a oportunidade para que representantes 
das famílias e das entidades que atuam com pessoas 
com deficiência pudessem se manifestar. 

Parabéns pela audiência pública e parabéns pelo 
discurso! 

Concedo agora a palavra ao Senador Aloysio 
Nunes Ferreira, pelo tempo regimental. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) 
– Srª Presidente, peço a V. Exa que me inscreva, como 
Líder do PSDB, para fazer uso da palavra. 

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco Apoio Go-
verno/PT – ES) – Sim, está inscrito, Senador Alvaro. 

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com 
revisão do orador.) – Srª Presidente, Srs. Senadores, 
ontem, completaram-se cinco anos. Cinco anos, no 
nosso calendário, marcam a quebra do Banco Leh-
man Brothers, em 2008, o que deu início a uma crise 
internacional gravíssima. 

Os impactos dessa crise, evidentemente, foram 
diferentes conforme as circunstâncias de cada país e 
de cada região do mundo, mas se pode dizer que fo-
ram gerais, foram impactos globais, numa economia 
globalizada.

Mas, de lá para cá, o fato é que já se começam 
a perceber sinais de recuperação depois da crise, nos 
Estados Unidos, na Europa, mesmo no Japão. E é pre-
ciso registrar também que os chamados países emer-
gentes sofreram, evidentemente, inevitável retração, 
mas já começam a se recuperar, exibindo novamente 
índices de crescimento em torno de 5%, 6%. É a regra 
geral dos países emergentes.

Acontece que, no Brasil, estamos numa situação, 
infelizmente, muito diferente dessa onda de reanimação 
que o mundo constata. É verdade, Srª Presidente, que 
as coisas poderiam ter sido muito piores se não tivesse 
sido tomadas algumas medidas, corretas, pelo Presi-
dente Lula no auge da crise. Melhor dizendo, um pou-
quinho fora do tempo, mas o fato é que adotou medidas 
que contribuíram para segurar aqui a onda de crise.

A crise poderia ter sido mais grave. Foram medi-
das conjunturais, focadas no curto prazo, deixando, no 
entanto, num segundo plano, os aspectos estruturais, 
que não foram tocados. E é exatamente isso que afeta 
hoje frontalmente a economia brasileira e que a impe-
de de apresentar sinais de recuperação consistente e 
constante. Voltamos a aplicar à nossa economia aquela 
metáfora do voo da galinha, um voo de curta duração 
e com muito barulho.

Aliás, o Presidente Lula, ainda nesta semana, fa-
zendo ironia sobre o Governo do PSDB em São Paulo, 
referiu-se ao fato de que o Governo de São Paulo não 
poderia ficar na mão de um pássaro de bico comprido 
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e voo curto. Ora, em matéria ornitológica, Srª Presiden-
te, o voo da galinha é a metáfora que melhor se aplica 
à situação da economia brasileira sobre a gestão do 
PT: voo curto; barulhento; no máximo, do poleiro para 
o chão, do chão para o poleiro; e, quando está no chão, 
ciscando para trás.

As medidas adotadas pelo Governo, em 2009, 
tiveram sucesso imediato, e o Governo parece que 
se acomodou com o sucesso imediato e se esque-
ceu de prosseguir na tomada de posições, na tomada 
de providências que poderiam, hoje, estar rendendo, 
como resultado, perspectiva melhor para a economia 
brasileira.

Para o consumidor, inflação; para o empresário, 
mal desempenho da atividade econômica, taxa de juros 
que aumenta e insegurança jurídica; para o produtor 
– especialmente o produtor rural, do agronegócio bra-
sileiro –, pesa dramaticamente a ineficiência logística.

As contas públicas, Srª Presidente, mostram pa-
norama em evidente trajetória de deterioração. Em vez 
de enfrentar os desequilíbrios fiscais com o corte de 
gastos, com economia nas despesas, com racionali-
dade no gasto público, o Governo se preocupa mais 
com a maquiagem, com o disfarce que nada disfarça 
para esconder os dados reais da economia e ocupa-
-se muito pouco em tratar da eficiência econômica e 
da capacidade produtiva. 

Aliás, um dos pactos com que a Presidente Dilma 
procurou responder, à sua forma, às manifestações 
de julho foi propor, entre outros pactos, o pacto da 
responsabilidade fiscal. Falar a Presidente Dilma em 
responsabilidade fiscal perante os membros do seu 
Governo é falar de corda em casa de enforcado. Pois 
pacto com quem Sua Excelência pretende negociar? 
Com os Estados e Municípios? Ora, os pactos com os 
Estados e Municípios já estão, hoje, sujeitos à Lei de 
Responsabilidade Fiscal. O grande irresponsável do 
ponto de vista fiscal no Brasil, entre outros pontos de 
vista, é o Governo Federal. O superávit primário não 
cessa de ser reduzido a cada ano. A cada ano, o Go-
verno tem mais dificuldade em fechar as suas contas. E 
essas dificuldades se agravam ainda pelo fato de que, 
tendo concedido subsídios fiscais, tendo concedido 
isenções de impostos, de tributos e contribuições de 
maneira descontinuada, de maneira fragmentária para 
determinados setores da economia brasileira, recebe 
como consequência, de um lado, a persistência da 
estagnação exatamente nesses setores beneficiados 
pelas suas bondades; e, de outro lado, o agravamento 
da situação fiscal por conta da diminuição da receita.

No que diz respeito ao PIB, é preciso registrar, 
com tristeza, que a economia brasileira começou o 
terceiro trimestre em retração. O dado de que o de-

sempenho da economia caiu 0,3% em julho corrobora 
a percepção de que o Brasil perde fôlego rapidamen-
te. Ficou registrado o fraco desempenho da indústria 
– como sempre, aliás, a indústria brasileira se derre-
tendo – e, agora, o da agricultura. 

Segundo a Fundação Getúlio Vargas, permanece 
a avaliação de que não houve mudanças fundamen-
tais na condução da política econômica que sustentem 
um ciclo mais duradouro de recuperação. Vai e volta, 
vai e volta. De repente, é um sinal positivo que é des-
mentido no trimestre seguinte por um sinal negativo 
no mesmo item. 

O emprego já começa a retrair-se. O emprego 
industrial, aliás, já está no vermelho há três meses. 
Em julho, recuou 0,2% em relação a junho; e, em com-
paração a julho do ano passado, a queda é de 0,8%. 
Nesse caso, o 22º resultado negativo seguido.

A inflação se acostumou, aliás, melhor dizendo, 
o Governo acostumou-se com o nível de inflação pró-
ximo ao teto da meta. Esqueceu-se de que o regime 
de metas da inflação preconiza a inflação o mais bai-
xa possível e a persistência, se for o caso, no centro 
da meta. Acontece que a inflação percorre, há muito 
tempo, raspa, sobe, desce em torno do nível de 6,5% 
ao ano. Trata-se de um quadro de instabilidade, uma 
volatilidade que acaba criando forte ambiente de in-
segurança para os investidores.

O Brasil passa, sim, por uma crise de confian-
ça, e isso atrapalha o crescimento e o investimento. 
Uma crise de confiança tanto mais grave quanto mais 
se dissociam da realidade do País, as manifestações 
eleitoreiras da Presidente da República, inclusive me-
diante cadeias de rádio e televisão, como aquela con-
vocada no dia 6 de setembro último, para comemorar 
nossa independência.

Resultado ruim mais recente, recentíssimo desse 
clima de desconfiança foi o fracasso na licitação da BR-
262. O Governo aposta, como deve apostar, e aposta 
tardiamente, na privatização, na busca de atração de 
capitais privados para obras, para poder remediar a 
dramática carência de infraestrutura no nosso País. 
Fazendo que a boa notícia das projeções da crescente 
produção de soja do ano que vem, que deverá bater 
novamente um recorde, transforme-se em um pesa-
delo para o produtor, pois falta armazenagem e faltam 
infraestruturas de transporte adequadas.

Pois bem, para enfrentar essa situação, o Gover-
no tardiamente – depois de ter o seu partido, o partido 
dominante, demonizado, durante décadas, essa es-
tratégia, a estratégia de privatização e de concessão 
de serviços públicos –resolve fazer uma concessão. 
Faz malfeito. E o resultado do malfeito é que um dos 
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principais lotes oferecidos no primeiro pacote de pri-
vatização, a BR-262, foi um fracasso.

(Soa a campainha.)

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Não apareceram licitantes. E não 
apareceram por várias razões. Não apareceram por-
que o Governo fez uma projeção errada do tráfego, a 
estimativa do tráfego foi superestimada. O Governo va-
cilou na fixação das taxas de retorno. O Governo não 
dá segurança na regulação, uma vez que a Agência 
Nacional de Transportes, que é encarregada do acom-
panhamento das concessões e da própria licitação, está 
inteiramente enfeudada a grupos e a interesses polí-
ticos. Não apareceram licitantes porque pesava sobre 
essa proposta de privatização a ameaça decorrente 
da incúria e da ineficiência do Governo. Refiro-me ao 
fato de que, dos 375 quilômetros dessa rodovia, 175 
deveriam ser duplicados por obra do DNIT e pelo seu 
orçamento.

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa mesma 
obra de duplicação de 175 quilômetros já constava do 
programa do Governo. No orçamento de 2012, foram 
reservados, para essa obra, cerca de R$300 milhões. 
Sabem V. Exªs quanto foi efetivamente despendido 
nessa obra? Menos de 0,5%. Ora, qual é o investidor 
privado que vai entrar num barco furado dessa ordem? 
Assumir a privatização de uma rodovia de 375 quilô-
metros, sendo que metade, praticamente, da rodovia 
deveria ser duplicada num prazo de cinco anos, no 
máximo, pelo DNIT, sob pena de o investidor privado 
arcar com o prejuízo?

Apenas para trazer aqui uma lembrança de um 
fato ocorrido no Estado de São Paulo, há mais de três 
anos, a Presidente Dilma, logo no início do seu man-
dato, foi à minha cidade, a cidade de São José do Rio 
Preto, e ali ela prometeu, solenemente, que seriam 
duplicados os 17,5 quilômetros da rodovia BR-153, 
que atravessa a nossa cidade. Dezessete quilômetros 
e meio, três anos atrás. Pois bem, promessa solene 
da Presidente da República. Por conta de quem? Por 
conta do DNIT, do Governo Federal. Isso num trecho 
que já havia recebido uma terceira faixa nos governos 
do PSDB.

Pois bem, a notícia que tenho hoje, que me foi 
transmitida pelo Deputado Edinho Araújo, é que o Mi-
nistro dos Transportes acena, para maio do ano que 
vem, o início dessa obra. Mais de três anos, Sr. Pre-
sidente, Líder Alvaro Dias. Mais de três anos, 17,5 
quilômetros. Algum investidor vai confiar no DNIT, no 
Governo Federal, no seu compromisso de duplicar 170 
quilômetros em cinco anos? De jeito nenhum! De jeito 
nenhum, em hipótese alguma.

Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com todas 
essas notícias que revelam o estado de mau governo, 
de governo ineficiente, de governo que não sabe para 
onde vai, de governo que é incapaz de trazer respostas 
positivas, respostas concretas para os grandes proble-
mas do País, não há de se espantar que o clima de 
desesperança se abata especialmente sobre os agen-
tes econômicos e sobre aqueles que acompanham a 
evolução da economia brasileira.

Eu tenho certeza, Sr. Presidente, que no Brasil 
falta muita coisa, mas muita coisa mesmo. Mas falta, 
sobretudo hoje, um bom governo, governo diferente 
do Governo do PT!

Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes Fer-
reira, a Srª Ana Rita deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo 
Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, para 
uma comunicação de Liderança, ao Senador Alvaro 
Dias, do PSDB do Paraná.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, esta é uma 
semana decisiva. Há um desejo enorme perpassando 
a nacionalidade de que, finalmente, se possa sonhar 
com a hipótese de que justiça derrota impunidade, 
mesmo quando autoridades notórias, de popularida-
de estão envolvidas em ações criminais, como essa 
julgada pelo Supremo Tribunal Federal.

O mensalão, como já se consagrou, foi um com-
plexo, sofisticado e atrevido esquema de corrupção 
em nome de um projeto de poder de longo prazo. O 
Supremo Tribunal Federal, ao julgá-lo, recuperou as 
esperanças do País nas instituições públicas brasilei-
ras, estabelecendo um novo parâmetro para julgamento 
de autoridades.

Pois bem. Nesta semana, esse sonho de reabilita-
ção das instituições públicas do País corre o risco de se 
transformar em pesadelo para alguns. De minha parte, 
prefiro acreditar que teremos um encurtamento desse 
processo, mas, se, eventualmente, ele for prorrogado, 
não significará a desistência, que o rigor no exercício 
do mandato de quem julga será ignorado logo à frente. 
A prorrogação pode, sim, significar o alimentar de vãs 
esperanças dos denunciados, porque, certamente, o 
recurso aceito não significa revisão de pena imposta.

Tendo nas mãos o voto de desempate que definirá 
se 12 dos 25 condenados no processo do mensalão 
terão direito a novo julgamento, o Ministro Celso de 
Mello afirmou, ontem, com propriedade, que ainda que 
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a Corte permita nova chance para os réus, isso não 
implicará, necessariamente, alteração de suas penas.

Todo recurso demanda a formulação de dois 
juízos. Um preliminar, se é cabível ou não. Se 
for cabível, aí depois você vai julgar o mérito 
e dizer se o recurso tem ou não razão. Enten-
der cabível não significa que se vá acolher o 
mérito, [disse o Ministro.]

E prossegue afirmando: 

Da maneira que está sendo veiculado, dá a 
impressão que o acolhimento vai representar 
absolvição ou redução de pena automatica-
mente, e não é absolutamente nada disso.

Portanto, corrobora essa afirmação de que o 
acolhimento do recurso possa significar o alimentar 
de vãs esperanças dos acusados, dos denunciados.

Celso de Mello disse ainda que não se sente 
pressionado, no julgamento, pela opinião pública, e 
destacou que a decisão de um Ministro é “solitária” e 
“eminentemente pessoal”.

Vou expor minhas razões e praticar a decisão, 
algo que é exigido de nós todos os dias. A res-
ponsabilidade é própria do ofício jurisdicional, 
mesmo quando se tem uma votação unânime.

Sem sombra de dúvida, Sr. Presidente, o momen-
to é fundamental na vida do Supremo Tribunal Federal. 
A expectativa é de que o Ministro Celso de Mello não 
acolha esse recurso.

As suas afirmativas foram severas em relação 
ao sofisticado esquema de corrupção representado 
pelo mensalão.

Vamos recordar o que disse Celso de Mello:

Esses vergonhosos atos de corrupção go-
vernamental que afetam o cidadão comum 
– privando-o, como já se disse aqui, de ser-
viços essenciais, colocando-os à margem da 
vida –, esses atos significam tentativa imoral 
e ilícita de manipular criminosamente, à mar-
gem do sistema constitucional, o processo 
democrático. Esses atos de corrupção parla-
mentar significam, portanto, tentativa imoral 
e penalmente ilícita de manipular criminosa-
mente, à margem do sistema constitucional, 
o processo democrático, comprometendo-lhe 
a integridade, conspurcando-lhe a pureza e 
suprimindo-lhe os índices essenciais de legi-
timidade, que representam atributos necessá-
rios para justificar a prática honesta, a prática 
honesta e o exercício regular do poder aos 
olhos dos cidadãos desta Nação. Esse quadro 
de anomalia, Sr. Presidente, esse quadro de 

anomalia revela as gravíssimas consequên-
cias que derivam dessa aliança profana entre 
corruptos e corruptores, desse gesto infiel e 
indigno de agentes corruptores, tanto públicos 
quanto privados, e de parlamentares corruptos 
em comportamentos criminosos devidamente 
comprovados que só fazem desqualificar e de-
sautorizar, perante as leis criminais do País, a 
atuação desses marginais do poder. [Ministro 
Celso de Mello.]

Portanto, com o rigor absoluto em relação aos 
crimes praticados pelos chamados mensaleiros. Se 
eventualmente acolher o recurso, não significa que 
estaria mudando de opinião em relação aos crimes 
praticados. Mas certamente à frente, convalidaria as 
penalidades impostas no primeiro julgamento. É cla-
ro que para a Nação seria um momento de euforia e 
certamente de aplausos ao Supremo o não acolhi-
mento desse recurso. Nós temos esperanças de que 
isso ainda ocorra. 

Veja o que diz o Ministro Marco Aurélio dirigindo-
-se ao decano:

Sinalizamos para a sociedade brasileira a cor-
reção de rumos, visando a um Brasil melhor. 
Cresceu o Supremo como órgão de cúpula do 
Judiciário junto aos cidadãos. Mas estamos a 
um passo, ou melhor, a um voto de desmerecer 
a confiança que no Supremo foi depositada.

E o Ministro Gilmar Mendes declarou: “A reper-
cussão que isso terá é incomensurável.”

O temor é de que se possa jogar a população 
brasileira num cenário de descrença ainda maior.

O Ministro Marco Aurélio Mello levanta uma ques-
tão relevante: “até que ponto a sociedade deve ter re-
percussão nas decisões dos tribunais, especialmente 
do Supremo, a última instância da Justiça brasileira?”

Este é um caso especial, não é um caso rotineiro 
na vida do País. E por isso a decisão de um ministro 
com o voto de Minerva nesta circunstância é também 
uma decisão especial, que deve levar em conta as 
aspirações da sociedade já que há uma divisão em 
matéria de interpretação. 

Veja Senador Mozarildo Cavalcanti, um, dois, 
três, quatro, cinco ministros contra o acolhimento do 
recurso, e cinco ministros favoráveis. Veja, por exem-
plo, o que diz o Ministro Luiz Fux:

O recurso é inadmissível no Supremo. Isso 
não é casuísmo. Nós temos 400 ações pe-
nais. Pretende-se que o mesmo Plenário se 
debruce sobre as mesmas provas e decida 
novamente sobre o mesmo caso. Tratar-se-ia 
de uma revisão criminal simulada. [...] Onde 
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está a soberania do País para estabelecer 
seus tribunais?”

O que diz Cármen Lúcia: 

Quem legisla é o Congresso Nacional. Se eu 
admitir que a Lei 8.038 não exauriu a maté-
ria, mas que pode ser complementada pelo 
Regimento, eu teria uma ruptura do princípio 
da isonomia. Para mim, o que me impede de 
acompanhar a divergência é que a competên-
cia para legislar sobre processos é da União. 
O Congresso atuou de maneira completa.”

E Gilmar Mendes: 

Isso significa reanalisar provas, fundamen-
tos e disposições legais pelo mesmo órgão 
julgador, num mero insustentável juízo de re-
consideração. [...] Só há duas possibilidades, 
ambas graves: ou o trabalhoso e custoso ato 
do já sobrecarregado plenário é inútil, ou, pior, 
trabalha-se com odiosa manipulação da com-
posição do Tribunal.

E, finalmente, o Ministro Joaquim Barbosa: 

A reapreciação de fatos e provas pelo mesmo 
órgão julgador é de toda indevida. A Constitui-
ção e as leis não preveem privilégios adicio-
nais. Esta Corte já se debruçou cinco meses 
em 2012 e agora, no segundo semestre de 
2013, já ultrapassamos um mês de delibera-
ção. Admitir embargos infringentes seria uma 
forma de eternizar o feito.

Esta é a preocupação de muitos: a eternização do 
feito, a hipótese de prescrição de determinados crimes. 

Por tudo isso, o ideal, Sr. Presidente, seria que 
o Ministro Celso de Mello rejeitasse os embargos in-
fringentes e permitisse à sociedade brasileira aplaudir 
já, nesta semana, na quarta-feira, o Supremo Tribunal 
Federal. É evidente que saberemos respeitar, seja 
qual for, a decisão de Celso de Mello, um Ministro que 
conquistou credibilidade em razão da sua correção, 
da sua competência, do seu talento e, sobretudo, dos 
votos conferidos até aqui, que significaram atender 
também expectativas da Nação, e não apenas a pre-
ocupação com o legalismo que deve presidir as ações 
de quem julga.

A nossa expectativa, Sr. Presidente – eu conce-
deria com satisfação aparte ao Senador Pedro Taques, 
mas parece que o Regimento impede; certamente 
traria conteúdo e sabedoria ao nosso modesto pro-
nunciamento.

Mas nós vamos concluir, então, Sr. Presidente, 
dizendo das nossas esperanças. Alimentamos as es-
peranças durante todos estes meses de debate no 

Supremo Tribunal Federal, quando os juízes da Supre-
ma Corte tiveram os seus nomes reconhecidos pela 
população brasileira. Como disse alguém lá em São 
Paulo, se antes o povo do País sabia escalar apenas 
a Seleção Brasileira, agora é aprender a escalar o 
Supremo Tribunal Federal, em razão da notoriedade 
que ganhou esse julgamento histórico. Nós esperamos 
que não tenha sido em vão, que essa expectativa que 
se alimentou nestes meses possa se confirmar positi-
vamente com o voto do Ministro Celso de Mello. Seja 
qual for o seu voto, não perderá o nosso respeito, mas 
certamente ganhará aplausos de toda a Nação se o 
seu voto for pela rejeição desse recurso. 

Enfim, nós estamos não só desejando um julga-
mento que atenda às expectativas do País, não só um 
julgamento que consagre a vitória da Justiça sobre a 
impunidade, mas estamos desejando um julgamento 
que possa reabilitar uma instituição pública essencial, 
o Poder Judiciário, onde estão fincados os alicerces 
básicos do Estado de direito.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra neste 
instante à Senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo.

A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Se-
nado, venho a esta tribuna relembrar um dos episódios 
mais marcantes da história recente da América Latina: 
os 40 anos do golpe militar no Chile e da morte de um 
dos maiores ícones da esquerda latino-americana, o 
eterno Presidente Salvador Allende. 

Aquele fatídico 11 de setembro de 1973 jamais 
poderá ser esquecido pela esquerda latina e mundial, 
quando um violento golpe perpetrado pelos militares 
derrubou uma das primeiras experiências eleitorais de 
socialismo no mundo, a chamada via chilena ao so-
cialismo e o Presidente Allende, conduzindo ao poder 
um dos mais sangrentos ditadores que o continente 
conheceu, Augusto Pinochet.

O golpe interrompeu um rico processo de mudan-
ças estruturais que o país vinha atravessando desde 
que Allende, da Unidade Popular, foi eleito democra-
ticamente em 1970.

Em um contexto de uma profunda crise, a Unida-
de Popular iniciou o processo de transição eleitoral e 
gradual ao socialismo. Em apenas três anos de man-
dato, reformas contundentes foram realizadas no país.

Medidas importantes foram tomadas, dentre as 
quais menciono a nacionalização de setores estraté-
gicos da economia, com destaque para a transferên-
cia do controle das minas de carvão, de cobre e dos 
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serviços de telefonia da iniciativa privada para o Esta-
do, o aumento de salários dos trabalhadores, dentre 
diversas outras.

Esse período gerou profundas transformações na 
sociedade chilena, com participação efetiva da classe 
trabalhadora e do campesinato. Em resposta às tentati-
vas de paralisação do país, de sabotagens na produção 
por parte da elite oposicionista, o operariado urbano e 
rural promoveu um enorme processo de mobilização e 
ocupação de usinas, fábricas e latifúndios.

O povo passou a encontrar-se consigo mesmo, a 
exemplo dos camponeses do sul, de raízes mapuches, 
que reconquistaram seu território perdido para os co-
lonizadores e, a seguir, para os latifundiários chilenos.

Na cidade não foi diferente, com os sem-teto ocu-
pando terrenos urbanos para construir suas moradias, 
assim como os trabalhadores que dirigiam coletiva-
mente a produção de fábricas fechadas ou sabotadas 
pelos proprietários, o que levou ao surgimento de con-
selhos operários em diversas fábricas ocupadas em 
todo o território.

É evidente que todo esse cenário político e social 
passou a incomodar profundamente a elite do país, as 
grandes empresas, especialmente as multinacionais, e 
também o governo dos Estados Unidos, que já amar-
gava o processo revolucionário armado em Cuba, e a 
presença de mais um governo de orientação socialista 
na América do Sul soava como uma afronta e amea-
ça, mesmo este governo tendo sido escolhido por uma 
eleição profundamente democrática.

Não é demais registrar que os Estados Unidos 
estiveram por trás de praticamente todos os governos 
militares que tomaram à força o poder na América 
Latina entre as décadas de 60 e 80, entre os quais, 
incluem-se Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, 
Equador e Uruguai.

Por óbvio que o golpe no Chile visava a muito 
mais que pôr fim a um governo popular e democráti-
co. A violência e a repressão foram necessárias para 
sufocar e esmagar a autonomia que pouco a pouco 
vinha sendo conquistada pelos trabalhadores diante 
de uma sociedade historicamente injusta e desigual. 
Muito mais que derrubar Allende, o golpe significou 
a destruição de uma belíssima experiência popular 
vivida, de maneira intensa, durante o governo da Uni-
dade Popular, que não poderia, em hipótese alguma, 
se alastrar para outras nações do nosso continente.

O caminho aberto pela repressão e pela arbitrária 
violência cometida contra todos aqueles que ousavam 
se levantar contra o regime ditatorial de Pinochet pavi-
mentou a primeira experiência de organização social 
neoliberal na América Latina.

O Chile passou a ser o principal laboratório do 
modelo neoliberal no continente. A cartilha neoliberal 
passou a ser seguida à risca; o Estado foi violentamen-
te desmontado; milhares de funcionários demitidos; os 
preços voltaram a ficar totalmente à mercê do mercado; 
as empresas estatais privatizadas; a saúde e a educa-
ção foram entregues à iniciativa privada, orientada pela 
lógica do lucro e da acumulação do capital.

Mundializou-se a economia, rebaixando-se as 
barreiras aduaneiras, com setores estratégicos da 
economia chilena sendo ocupados por grandes conglo-
merados internacionais; impactando de forma negativa 
milhares de pequenas, médias e grandes indústrias que 
vieram a fechar. Milhares ficaram desempregados, e a 
classe trabalhadora diminuiu expressivamente.

A mundialização e a desregulamentação da eco-
nomia tornaram o Chile o paraíso dos capitais, investi-
dos, sobretudo, em commodities e na produção agroin-
dustrial voltada para o mercado externo.

Embora a miséria continuasse muito presente 
nas periferias, o País passou a ser apresentado ao 
mundo como uma espécie de Tigre latino-americano, 
cujo modelo de sucesso deveria ser seguido pelos 
demais países da região. De fato, isto ocorreu nos 
anos posteriores, e as consequências desse avanço 
do neoliberalismo na América Latina todos nós aqui 
conhecemos bem.

Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, 
aqui quero relembrar que esse governo golpista foi 
sustentado por uma ditadura extremamente violenta, 
que em 17 anos vitimou cerca de 40 mil pessoas, entre 
executados, desaparecidos e torturados. Esse número 
vem sendo atualizado constantemente, e alguns grupos 
de vítimas estimam que ele possa superar os 100 mil.

Esse foi um período que deixou feridas abertas 
na sociedade chilena até os dias atuais, com divisões 
profundas no tecido social chileno. O 11 de setembro 
ainda é causa de muita comoção social no país. Após 
40 anos da brutalidade do golpe, milhares de famílias 
ainda não sabem o destino de familiares e amigos. É 
latente a exigência de esclarecimento dos crimes da di-
tadura e a punição dos violadores de direitos humanos.

No último final de semana, cerca de 30 mil pesso-
as, entre elas, familiares das vítimas, grupos sociais e 
de esquerda, saíram às ruas da capital Santiago para 
reivindicar a verdade histórica e a condenação pelos 
tribunais de todos os responsáveis pelas violações de 
direitos humanos ocorridas no País. Vale dizer que o 
general Augusto Pinochet morreu em 2006 sem ser 
condenado pelos crimes que cometeu.

Neste momento de aniversário de 40 anos do gol-
pe militar, o povo chileno também está vivenciando uma 
intensa campanha eleitoral à presidência da República, 
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que terá o seu primeiro turno em novembro próximo. 
O golpe militar contra o governo popular de Allende 
também está no centro do debate político e eleitoral.

Quero aqui, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, 
lembrar que, pela primeira vez, na história do Chile, 
duas mulheres são as principais candidatas à pre-
sidência. De um lado, está a ex-presidente Michele 
Bachelet, que disputa um novo mandato pelo Partido 
Socialista Chileno. Ela, que foi uma das vítimas da 
ditadura, sendo presa, torturada e exilada durante o 
regime, sofreu também vendo seu pai, o general da 
força aérea Alberto Bachelet, fiel a Salvador Allende, 
ter sido morto, após sofrer torturas no cárcere pratica-
das pelos seus próprios colegas de fardas, a mando 
do General Augusto Pinochet.

Já sua adversária, a conservadora de direita, 
Evelyn Matthei, é oriunda da elite, possui laços estrei-
tos com a ditadura, e manteve contato com Pinochet, 
mesmo após a redemocratização do país, chegando 
a visitá-lo por diversas vezes em Londres, onde o ex-
-ditador havia sido preso. Seu pai, o general Fernando 
Matthei, tornou-se membro da junta militar que capi-
taneou o golpe contra Allende. Além disso, foi o res-
ponsável pela base aérea onde o pai de Bachelet foi 
torturado e morto.

Portanto, esse tema do golpe e da ditadura chi-
lena não poderá ser tangenciado nas eleições na-
cionais do Chile. Aqui no Brasil, Sr. Presidente, esse 
assunto também é candente. Onde está em curso a 
Comissão da Memória e Verdade, que tem o objetivo 
de abrir uma nova página no resgate da memória e na 
busca da verdade de um período sombrio da história 
recente brasileira?

Não podemos temer a verdade. É muito impor-
tante que sejam elucidados todos os desmandos e 
atrocidades cometidos pelos agentes de Estado du-
rante a ditadura militar.

Creio, no entanto, que é preciso ir além. Não é 
suficiente apenas resgatar a memória e conhecer a 
verdade; é preciso que se faça justiça, que se leve à 
condenação os torturadores e assassinos.

A não punição desses crimes da ditadura abriu 
precedentes para a impunidade na democracia. No Bra-
sil, agentes de Estado continuaram cometendo crimes 
e praticando a tortura, não mais contra os comunistas 
e os inimigos políticos do regime, mas principalmente 
contra os pobres e os negros moradores das periferias.

Desta forma, considero fundamental alterarmos 
a atual Lei de Anistia, no sentido de excluir, do rol de 
crimes anistiados, aqueles cometidos por agentes pú-
blicos contra pessoas que, efetiva ou supostamente, 
praticaram crimes políticos.

Relembrar a memória de Allende e das vítimas 
da ditadura não só do Chile, mas de toda América 
Latina é dizer alto e bom som: “Ditadura nunca mais!”

Presto aqui minhas homenagens e reforço a me-
mória de todos aqueles companheiros e companheiras 
que resistiram duramente à ditadura no continente, dos 
que bravamente tombaram na defesa da democracia e 
do socialismo, cujas lutas nos conduziram a este mo-
mento histórico que estamos vivendo, lutas estas que 
também contribuíram para a ascensão de governos 
progressistas na América Latina, que estão mudando 
efetivamente a vida do nosso povo.

Encerro, Sr. Presidente, este meu pronunciamento 
com uma célebre frase proferida por Allende na ocasião 
de seu último discurso ao povo chileno – abro aspas: 
“Eles têm a força, eles podem nos dominar, mas não 
se detêm os processos sociais nem com o crime, nem 
com a força. A história é nossa e a fazem os povos.” 
– fecho aspas.

Era isso que tinha para o momento, Sr. Presidente.
Obrigada pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, 
neste instante, ao Senador Pedro Taques, do PDT do 
Mato Grosso.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

Permita-me apenas solidarizar-me com o pronun-
ciamento da Senadora Ana Rita – eu a estava ouvin-
do e vim correndo – e expressar o desejo de que nas 
Américas nunca mais possa haver ditaduras.

Um abraço.
Minha solidariedade.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Com a palavra, o Senador 
Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
amigos de Mato Grosso e do Brasil que nos ouvem e 
nos assistem pelos meios de comunicação do Sena-
do da República, eu gostaria de só trazer aqui coisas 
agradáveis, que gerassem esperança, mas isso não 
é possível, Senador Cristovam. 

Nós estamos aqui exatamente para fiscalizar e 
defender o cidadão dos erros, dos malfeitos, dos ilí-
citos que insistem em cair sobre o dinheiro público. 
Então, tenho que falar sobre um tipo de malfeito que 
me dói mais ainda – e em V. Exª, tenho certeza –: a 
fraude com o dinheiro destinado a treinar, a preparar 
os trabalhadores.
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Na semana passada, todos nós tomamos conheci-
mento, pela imprensa, das operações Pronto Emprego 
e Esopo da Polícia Federal. Nas duas operações, foram 
realizadas prisões e apreensões de documentos sobre 
fraudes em convênios celebrados pelo Ministério do 
Trabalho com prefeituras e organizações não gover-
namentais para que estas organizações realizassem, 
com o dinheiro federal, cursos de treinamento e qua-
lificação profissional.

Esse dinheiro, ao menos em tese, ia para as or-
ganizações, mas não havia curso nenhum. O dinhei-
ro era simplesmente desviado para uma série de in-
termediários no caminho, e as prestações de contas 
eram falsificadas.

Como todo dinheiro público, esse é um recurso 
sagrado que pertence a todos nós. Qualquer desvio 
é uma agressão ao cidadão. Mas por que esse caso 
é particularmente doloroso, Senador Aloysio? Primei-
ro, porque o Ministério é o do Trabalho, um ministério 
cujo Ministro é do Partido a que eu tenho a honra de 
pertencer, o PDT.

Senador Cristovam Buarque, fico, como V. Exª, 
na obrigação, no dever de cumprir a minha função de 
Parlamentar. O bom povo do Estado de Mato Grosso, 
que para cá me enviou, para minha honra, tem o direi-
to – e eu tenho o dever – de que eu trate desse tema. 
Fico, aqui, consternado com isso, mas não muda nada 
em minha posição: qualquer servidor público ou agente 
privado que tenha contribuído para realizar a fraude 
ou tenha facilitado a sua ocorrência, por alguma ação 
ou omissão, tem que ser investigado e punido com o 
rigor da lei, pertença a que partido for.

Sou membro do PDT e tenho a honra de ser do 
PDT, mas não tenho qualquer compromisso em pas-
sar panos quentes na responsabilidade de quem quer 
que seja. Tenho certeza de que o Ministro Manoel Dias 
está a tomar providências devidas para esse caso, mas 
não tenho compromisso com erros, não tenho com-
promisso com malfeitos. Ao contrário, utilizarei todos 
os recursos de meu mandato parlamentar para exigir 
um esclarecimento completo desses fatos e a punição 
dos responsáveis na forma da lei. Aliás, essa é uma 
providência que foi tomada pelo Ministro do Trabalho, 
Manoel Dias. Ele já tomou essas providências, mas é 
bom que possamos subir aqui, Senador Cristovam, e 
dizer: pau que bate em Chico deve também bater em 
Francisco.

Para minha honra, concedo um aparte ao Sena-
dor Alvaro Dias.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR) 
– Senador Pedro Taques, não é surpresa para nós a 
posição republicana que adota V. Exa. Lembro que, 
quando das denúncias que envolveram o Ministro 

Lupi, nós levantamos que as prestações de contas de 
convênios celebrados pelo ministério não eram anali-
sadas. E chegou-se à conclusão de que, mesmo que 
se tentasse analisá-las a partir daquele momento, não 
haveria quadro de pessoal suficiente em razão do acú-
mulo de prestações de contas que não foram julgadas 
pelo ministério. Reiteradamente, o Governo comete o 
mesmo equívoco, não só no Ministério do Trabalho, 
como em vários ministérios. Nós já fizemos a CPI da 
Terra e constatamos o repasse de recursos com desvio 
de finalidade, e o Governo mantendo, preservando os 
convênios e os ampliando, repassando recursos ainda 
em valores mais expressivos, apesar de todas as reve-
lações, não cumprindo a legislação vigente, que exige 
prestação de contas e transparência na aplicação de 
recursos públicos. E mais, em relação a essas organi-
zações não governamentais, o Governo já prometeu 
um marco regulatório. Há mais de dois anos houve 
essa promessa. Esse compromisso foi assumido, e 
o Governo não tomou iniciativa alguma para definir o 
marco regulatório, estabelecendo normas rigorosas 
em relação à aplicação dos recursos públicos através 
das organizações não governamentais. Por isso, para-
béns a V. Exa. É mais um escândalo, é mais uma crise, 
mas o Governo é teimoso, ele não toma providências.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – De escândalos em escândalos a saúva 
vai tomando conta dos bens da República.

O segundo ponto triste, Senador Alvaro, é que as 
fraudes nas verbas repassadas ao setor privado para 
programas de treinamento de trabalhadores não são 
nenhuma novidade, como bem disse V. Exa. São cen-
tenas de casos que se arrastam há décadas.

Esse tipo de contratação de serviços é um dos 
mais vulneráveis à fraude, principalmente porque o 
produto fornecido é intangível, ele não pode ser to-
cado. É muito mais fácil para um desonesto esconder 
uma aula que não foi dada do que esconder que uma 
obra não foi feita.

Exatamente por isso é que apresentei, já em 
março deste ano, o Projeto de Lei nº 101, de 2013, 
que estabelece critérios gerais de controle para a 
execução de programas de treinamento e qualificação 
profissional custeados com recursos da União. Nesse 
projeto, eu proponho regras mais rígidas de fiscaliza-
ção e prestação de contas usando basicamente a in-
formática e a internet.

Defendo que cada curso encomendado a uma 
entidade privada tenha que constar em um sistema 
padronizado na internet – este projeto foi apresentado 
no início do ano –, acessível a qualquer pessoa que 
queira consultar quais aulas foram contratadas e mi-
nistradas, em que datas, quais os alunos e professores 
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que estiveram presentes, quanto foi o preço pago, a 
quem foi pago e por que foi pago.

E a informação na internet, Senador Cristovam, 
não pode ser só uma declaração da ONG que recebeu 
o dinheiro, mas as cópias digitalizadas das listas de 
presença assinadas pelos alunos, dos comprovantes 
bancários dos pagamentos, além das fotos digitais da 
sala de aula no momento do treinamento.

Para minha honra, concedo um aparte do Sena-
dor Cristovam Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Senador Taques, eu vou também subir a 
essa tribuna, logo que o Presidente me permitir, para 
falar desse mesmo assunto. Eu creio que todos nós te-
mos que falar dessas suspeitas que hoje pesam sobre 
o Ministério do Trabalho, mas nós ainda mais, porque, 
como militantes do Partido Democrata Trabalhista, que 
é o partido que ocupa essa Pasta, ao longo desses 
seis anos e meio de segundo mandato do Governo 
Lula, com os escândalos há mais de creio que um ano 
e meio, nós temos obrigação de nos manifestar. E eu 
quero manifestar apoiando o que disse o Deputado 
Reguffe, também do meu partido, e que parabenizou 
a Polícia Federal. Mas eu espero, um dia, parabenizar 
a Justiça também, no dia em que, se forem comprova-
das as denúncias, as suspeitas, a Justiça puna, porque 
não adianta a gente parabenizar a Polícia Federal se 
a Justiça não cumpre o seu papel corretamente. Eu 
espero que a Polícia Federal vá a fundo e eu, ainda, 
torço, Senador, para que tudo isso seja desfeito, que 
tudo isso não passe de suspeitas que não são compro-
vadas. E que a gente possa levantar a cabeça e dizer: 
“Suspeitas, suspeitas, suspeitas. Não tocou na nossa 
imagem.” Mas hoje está tocando profundamente, daí 
a importância de o senhor ter subido a essa tribuna, 
como eu farei daqui a pouco.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Muito obrigado, Senador Cristovam.

Eu quero também parabenizar a Polícia Federal, 
que está exercendo as suas atribuições de forma repu-
blicana. Eu tenho certeza de que o Ministério Público 
Federal fará, e os órgãos de controle devem fazer, sim, 
devem exercer, sim, as suas atribuições. Não adianta 
nós jogarmos o lixo para baixo do tapete. Não adian-
ta. Se crimes foram praticados, esses crimes devem 
ser desvendados. Aqueles responsáveis devem ser, 
sim, punidos pelas condutas praticadas. O Ministro 
do Trabalho, o companheiro de partido Manoel Dias, 
tomou as providências, conforme já foi propalado pela 
imprensa, e tenho certeza, Senador Cristovam, que as 
instituições republicanas funcionarão e que esse caso 
não será mais um daqueles que ficará escondido em 
um canto escuro de uma sala muito mais escura ainda.

Muito obrigado pelo seu aparte. Tenho certeza 
de que V. Exª também subirá aqui, como o Deputado 
Reguffe o fez, na Câmara dos Deputados, na sexta-
-feira. Nós não podemos deixar de fazer referência a 
isso porque o Ministério do Trabalho é um ministério 
que, por ora, está ocupado pelo PDT. E nós, desde 
sempre, afirmamos desta tribuna: o PDT não precisa 
de ministério para apoiar a Presidente da República. 
Um partido não serve, ao menos ao meu juízo, para 
aparelhar o Estado; um partido serve para construir 
políticas públicas, mas um partido não serve para isso. 
Nós confiamos no trabalho que vem sendo feito pelo 
Ministro Manoel Dias. Agora, respostas precisam ser 
ofertadas à sociedade brasileira.

Concedo um aparte ao Senador Aloysio Nunes.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/

PSDB – SP. Com revisão do aparteante.) – Senador 
Pedro Taques, V. Exª tem a minha solidariedade, assim 
como têm a minha solidariedade todos os militantes 
corretos do PDT, que devem estar, hoje, sentindo a 
mesma preocupação que V. Exª expressa na tribuna. 
Eu quero dizer, inclusive, que não faço prejulgamentos 
sobre a figura do Ministro, que é um homem que tem 
uma bela história de resistência democrática, de luta 
pela democracia no nosso País, mas o fato é que as 
engrenagens do Ministério que o PDT ocupa há muito 
tempo estão podres. E falta até imaginação a esses que 
atuam dentro do Ministério, porque essa história de pro-
mover cursos fantasmas com alunos que não existem 
é um clássico. Há muito tempo se faz isso. Qualquer 
manual elementar, se manual elementar houvesse...

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Existe, sim, Senador.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP. Com revisão do aparteante.) – ... de fal-
catruas saberia que este é um clássico: contratar uma 
ONG para dar curso que não existe; ou contratar cur-
so para ensinar alunos fantasmas e cobrar como se 
fossem eles vivos. Isso é um clássico, já aconteceu no 
Ministério da Agricultura, já aconteceu no Ministério 
do Trabalho, já aconteceu em inúmeras Secretarias 
do Trabalho nos Estados. Enfim, falta até imaginação. 
E mostra essa persistência, meu caro Senador, que 
a tal faxina prometida pela Presidente Dilma, ou não 
foi suficientemente profunda, ou acabou tendo que se 
compadecer com a persistência dos chamados malfei-
tos em nome de uma governabilidade que, na verdade, 
não está governando coisa alguma.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Obrigado, Senador Aloysio, sem prejul-
gamentos, como disse V. Exª. Nós não estamos aqui 
para prejulgar o Ministro do Trabalho como fizemos em 
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outras oportunidades também sem prejulgamentos em 
relação a outros casos.

Agora, nós queremos crer que as providências 
foram tomadas; nós queremos crer que as providências 
estejam sendo tomadas. Esse projeto que apresentei, 
Senador Wellington, é claro, traz exigências fortes, 
mas são perfeitamente razoáveis. O Governo Federal 
já tem a tecnologia para produzir rapidamente um sis-
tema como esse. E todas as comunidades do nosso 
País estão inseridas no mundo da internet, das redes 
sociais. Se uma organização não governamental não 
tiver condições de preencher dados no computador, 
de escanear documentos, de carregar fotos digitais, 
enfim, essas tarefas simples, como é que vai alegar 
que pode dar treinamento profissional de qualidade? 
Como poderá dar esse treinamento de qualidade?

Apresentei também, Senador Cristovam, ainda em 
2011, outro projeto, de número 677, para enfrentar de 
maneira mais completa o controle na atuação dessas 
famigeradas ONGs, que ganham a classificação de Or-
ganizações da Sociedade Civil de Interesse Público, as 
famosas OSCIPs, e passam com isso a ter uma série 
de facilidades no recebimento dos recursos públicos.

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco Apoio Gover-
no/PSB – DF) – Senador Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Pelo projeto, Senador Rodrigo, já lhe passo 
a palavra, esta qualificação de qualquer organização 
como OSCIP vai exigir a comprovação de que ela te-
nha pelo menos quatro anos ininterruptos de funciona-
mento na área para a qual pretende receber recursos 
públicos. E essa condição favorecida não poderá ser 
mantida se a entidade não tiver pelo menos 30% de 
sua receita oriunda de outras fontes que não o poder 
público. Desta forma, eu combato as organizações de 
fachada, aquelas que são criadas não para a realiza-
ção de atividades de interesse social, mas apenas para 
receber e desviar recursos públicos, sem acrescentar 
qualquer valor à sociedade. É uma organização não 
governamental sendo transformada em uma organiza-
ção governamental apenas para roubar o recurso que 
pertence a todos nós.

Concedo um aparte a V. Exª.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco Apoio Gover-

no/PSB – DF) – Prezado Senador Pedro Taques, quero 
cumprimentar V. Exª pela preocupação que traz a este 
Plenário, nesta tarde de segunda-feira, mas eu quero 
fazer uma reflexão, em primeiro lugar, para lamentar 
que toda vez que acontece algum problema de des-
vio de dinheiro envolvendo um ente público, no caso o 
Governo Federal ou às vezes os governos estaduais 
e uma instituição privada sem fins econômicos, como 
são as organizações não-governamentais tem de ha-

ver uma criminalização das organizações não-gover-
namentais. E é importante registrar que existem ONGs 
e ONGs. Existem organizações não-governamentais, 
organizações de interesse social que desenvolvem tra-
balhos da maior importância, que são reconhecidas, 
que chegam onde o Estado não chega e que o Esta-
do não pode abrir mão de construir essas parcerias 
para facilitar que as políticas públicas cheguem onde 
muitas vezes o Estado sozinho não consegue chegar. 
Nós tivemos, aqui no Congresso Nacional, no Sena-
do Federal, a CPI das ONGs. A partir das conclusões 
daquela CPI, o Senador Aloysio Nunes apresentou um 
projeto que busca regulamentar a relação do Estado, 
do Poder Público com as organizações da sociedade 
civil. Eu tive a honra de ser designado na Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização 
e Controle relator dessa matéria. Essa matéria já está 
comigo há algum tempo. É um tema extremamente 
complexo, e nós já realizamos algumas audiências pú-
blicas. A última audiência nós a fizemos transmitida ao 
vivo pelo Interlegis com a participação das entidades 
representativas das organizações não-governamentais 
de todo o Brasil, da Associação Brasileira de Organi-
zações Não Governamentais (ABONG), do Tribunal de 
Contas da União, da Controladoria Geral da União, do 
Ministério do Planejamento, enfim, de todos os atores, 
no sentido de construir um marco legal que permita 
relações claras, relações transparentes, mas que pos-
sam ser fiscalizadas e que possamos valorizar efetiva-
mente as entidades da sociedade civil que trabalham 
seriamente. O que nós não podemos é, em função de 
condutas irregulares de algumas Organizações Não 
Governamentais, criminalizar um segmento onde há 
muita gente séria, há muita gente séria que trabalha 
com organizações da sociedade civil sem interesses 
econômicos. Portanto, louvo a iniciativa de V. Exª, mas 
quero registrar que, nos próximos dias, entregarei à 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle o meu parecer, que foi ampla-
mente discutido com a sociedade civil, com os órgãos 
de controle, com a Secretaria Geral da Presidência da 
República. Pessoalmente debati esse tema algumas 
vezes com o Ministro Gilberto Carvalho, e espero que 
possamos em breve apreciar essa matéria no Plenário 
do Senado Federal, pela extrema relevância que tem. 
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Senador Rodrigo, eu tenho certeza de 
que nesse meio, nesse sistema, existem sim organi-
zações sérias, decentes, que exercem atribuições que 
são típicas do Estado. Existem sim. Nós não podemos 
generalizar. Agora, como nós também não podemos 
generalizar sobre a política, não podemos criminalizar 



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 63629 

a política. Agora, que existe muito picareta sim nesse 
sistema, existe. Existem muitas organizações não-
-governamentais que são criadas apenas para roubar 
dinheiro da União e das outras pessoas jurídicas com 
capacidade política. Existem sim.

Nós precisamos separar, não podemos genera-
lizar, concordo com V. Exª, e nós estamos aí há muito 
aguardando essa legislação. Por isso eu trago essas 
modestas contribuições, humildes contribuições, para 
que nós não possamos transformar o terceiro setor 
no primeiro setor, porque hoje as organizações vivem 
somente de recursos da União, dos Estados e dos 
Municípios.

Concedo um aparte ao Senador Wellington e 
depois ao Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Senador Pedro Taques, primeiro, conside-
ro importante, relevante, V. Exª trazer esse tema. Eu 
não tenho nenhuma dúvida de que a verdade é o que 
vai prevalecer.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sim.

O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT 
– PI) – A gente precisa ter sempre um cuidado, como 
V. Exª alerta. Muitas vezes surge uma denúncia e, pri-
meiro, vem a condenação para, depois, vir à tona a 
realidade dos fatos. E quantos já não foram vítimas de 
situações como essa? Tenho convicção de que a Pre-
sidenta Dilma, que certamente tem mais informações 
até do que nós aqui, não hesitará em tomar medidas 
que sejam adequadas à ética, à decência, à conduta 
da sua equipe, como já fez em vários momentos da 
história. Eu quero aqui apenas manifestar, de um lado, 
a nossa confiança e a nossa convicção no trabalho 
que o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, com 
toda a sua história no Brasil, com seus quadros, com 
pessoas como V. Exª, aqui também destaco, presente, 
o Senador Cristovam e outros Parlamentares, que no 
Senado, que na Câmara, que em câmaras de verea-
dores, que em prefeituras, que em assembleias, em 
governos estaduais, enfim, eu tive o privilégio, como 
governador, de ter o PDT, com nosso Presidente Flávio 
Nogueira, lá no nosso Estado, um trabalho belíssimo, 
correto, decente, assim como em outras áreas. Então, 
quero aqui destacar que, muitas vezes, se atinge o 
partido por conta, às vezes, de uma simples denúncia 
de um dos seus membros. Eu quero aqui, pelo Parti-
do dos Trabalhadores, destacar todo o nosso carinho, 
admiração, gratidão e confiança sempre na importân-
cia do PDT. Junto com isso, eu também quero apenas 
ir nessa direção do Senador Rodrigo Rollemberg – 
anima-me o que V. Exª já coloca: nós estamos, neste 
instante, debruçados em buscar uma solução para 

essa situação das organizações não governamentais 
por conta de uma CPI das ONGs que houve aqui, que 
adotou medidas que, em nome, como se diz no ditado 
popular, de matar o carrapato, matou o boi. Ou seja, 
generalizou-se demais. Neste instante, eu acho que há 
necessidade de se trabalhar, mas sempre no intuito 
de proteger as entidades – e não são poucas – que 
atuam com seriedade, como um papel importante. Eu 
reconheço que há coisas no Poder Público que preci-
sam ser feitas com o coração: lidar com pessoas com 
deficiência; lidar, muitas vezes, com usuários de dro-
gas; lidar com mulheres prostituídas; lidar, enfim, com 
muitas áreas. Muitas vezes, vai além de uma relação 
de contrato de trabalho. Recebemos aqui, esses dias, 
o Padre Haroldo, que é membro de uma área dessas, 
que diz: – Tem que haver um remédio chamado ‘amo-
rex’. Isso é algo que eu queria ressaltar, e parabenizar 
V. Exª pela forma corajosa com que lida com o tema. 
Muito obrigado.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Muito obrigado, Senador Wellington.

Concedo um aparte a S. Exª o Senador Eduar-
do Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Prezado Senador Pedro Taques, quero 
cumprimentá-lo como membro do PDT e de pronto 
estar preocupado com a informação de que o Minis-
tério do Trabalho, cujo Ministro responsável é do PDT, 
esteja com uma dificuldade e da maneira como V. Exª 
aqui requer que isso seja esclarecido com a maior ra-
pidez possível. E, ao mesmo tempo, faz uma análise 
da atuação dessas organizações não governamentais. 
Uma coisa seria se a sociedade civil brasileira fosse 
ainda melhor organizada para termos ONGs que, às 
vezes, até independentemente de quaisquer fundos 
governamentais públicos, ajam. E existem casos como 
esses. Nós temos conhecimento disso. Vamos citar, por 
exemplo, a Fundação Ayrton Senna, que, sobretudo 
em decorrência do próprio patrimônio deixado por Ayr-
ton Senna, realiza ações de grande relevância pública 
e social. E há muitas outras no Brasil. Mas acredito 
que, comparadas àquilo que ocorre em outros países, 
como nos Estados Unidos da América, nós não temos 
ainda um número tão significativo. Agora, na medida 
em que organizações não-governamentais venham a 
receber recursos públicos de quaisquer ministérios, é 
muito importante sim e devemos acelerar, à luz do que 
aqui nos falaram Aloysio Nunes, Rodrigo Rollemberg, 
Wellington Dias, Cristovam Buarque, e outros Sena-
dores, para que tenhamos um procedimento regular 
de prestação de contas e transparência em tempo real 
de como tais instituições utilizam os recursos públicos. 
A transparência em tempo real é a melhor maneira de 
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prevenir irregularidades. Esta é a experiência, quando, 
por exemplo, tive responsabilidade sobre um organismo 
público, pois fui Presidente da Câmara Municipal, e, ao 
adotar tal mote, consegui evitar tantos problemas e, 
inclusive, detectar problemas muito sérios. Então, cum-
primento V. Exª pela diretriz que aqui está colocando.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Muito obrigado, Senador Suplicy. Um dos 
pontos por nós apresentado é justamente para trazer 
a transparência.

Assim, Sr. Presidente, quero, na minha fala, ex-
pressar ao Ministro do Trabalho o nosso respeito, res-
peito partidário, e confiança nas medidas por ele to-
madas de suspensão de todo o pagamento, de todo o 
desembolso até que tudo seja investigado. 

E parabenizo, sim, a Polícia Federal pelo trabalho 
desenvolvido. Nós não podemos prejulgar quem quer 
que seja; nós não estamos aqui para prejulgar quem 
quer que seja, mas também nós não podemos deixar 
de investigar. E o trabalho da Polícia Federal tem e 
deve ser valorizado.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, 
como Líder, ao Senador Cristovam Buarque, do PDT 
do Distrito Federal.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio 
Governo/PDT – DF. Pela Liderança. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Sena-
doras, eu venho dar continuidade à fala que acaba de 
terminar do Senador Pedro Taques. Ele como eu so-
mos filiados ao Partido Democrático Trabalhista, e ele 
como eu queremos manifestar aqui com clareza aquilo 
que o Deputado Reguffe falou na semana passada ao 
parabenizar a Polícia Federal pelo trabalho que vem 
fazendo no Brasil em diversos órgãos, inclusive para-
benizar o trabalho dela no ministério que é dirigido por 
um companheiro nosso.

Se não fosse a Polícia Federal levantando tudo 
o que acontece neste País, imaginem como estaria a 
corrupção, que mesmo assim adquiriu níveis inimagi-
náveis até pouco tempo atrás. 

A verdade é que nós conseguimos, Senador Si-
mon, corromper a corrupção, transformando-a em um 
espetáculo, porque se a Polícia Federal tem conseguido 
apurar a Justiça, Senador Aloysio, não tem conseguido 
punir. E por melhor que seja o trabalho da Polícia Fe-
deral para apurar, a corrupção não se resolve se não 
formos capazes de punir além da apuração.

E aí eu temo que a decisão esperada do Su-
premo Tribunal Federal na quarta-feira possa agravar 
a situação de corrupção no País ao dar um recado 
de impunidade, mesmo naqueles casos que já foram 

apurados, julgados e postergados ninguém sabe para 
quando ou que terminem tendo penas irrelevantes. 

Nós precisamos, Senador, além de parabenizar 
a Polícia Federal, cobrar da Justiça. O ministro, como 
disse o próprio Senador Aloysio, Manoel Dias, é um 
homem de tradição de luta, é um homem que lutou 
contra o regime militar, foi preso, cassado. Sua história 
passa uma limpeza muito grande, mas o fato é que – 
e disse também o Senador Aloysio – a engrenagem 
da corrupção continua. E o meu Partido, o Partido do 
Senador Taques, com seis anos e meio de Ministério, 
não conseguiu estancar essa engrenagem.

E aí eu lembro que, nesta tribuna, em novembro 
de 2003, quando o Presidente Lula convidou o Lupi 
para ser Ministro, eu fiz um discurso aqui fortemente 
contrário – fortemente contrário! –, dizendo que entrar 
no Governo significava reduzir ao Brasil a chance de 
um discurso alternativo, altaneiro, por parte do PDT. 
Eu temia – e disse, naquela época – que a entrada no 
Governo faria o PDT irrelevante. O que eu não imagi-
nava é que ia fazê-lo também suspeito.

Hoje, nós temos um Partido criado pelo Leonel 
Brizola, um Partido com bandeiras de luta, com tradição, 
que ficou irrelevante e ficou sob suspeita. Irrelevante 
– como diz muito bem o Senador Taques, de vez em 
quando – porque virou um puxadinho. Virou um puxa-
dinho do Partido no Governo. Aí, ficou irrelevante. A 
gente não vê, nas análises sobre o futuro da política 
brasileira, o nome do PDT aparecer. Entre os outros 
partidos, todos, de porte médio, o PDT não entra.

E agora, além disso, sob suspeição. E suspeição, 
Senador Taques, por ironia, de desvio de recursos em 
programas educacionais. O Partido que nasceu sob a 
bandeira da educação como vetor do progresso hoje 
está sob suspeita de que um Ministério sob o coman-
do dele – do Partido – desvia recursos que deveriam 
ir para a formação de mão de obra.

Começa que não deveriam ser necessários pro-
gramas desse tipo se a gente estivesse fazendo o 
dever de casa na educação de base. Com uma boa 
educação de base, como eu defendo, com quatro anos 
no ensino médio, e todo mundo saindo com um ofício, 
não precisaria estar fazendo esses cursinhos, muitos 
deles fajutos. A gente sempre se lembra do desvio de 
dinheiro que devia ir para programas de educação. A 
gente se esquece é que, em muitos casos, o dinheiro 
não é desviado, e a formação não serve para nada. É 
a corrupção nas prioridades, diferente da corrupção 
no comportamento.

Nós estamos dando um jeitinho naquilo que a 
gente não faz com a educação de base. E esse jeiti-
nho, lamentavelmente – pelo menos está parecendo 
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–, está servindo para um outro jeitinho de desvio de 
recursos, de enriquecimento de pessoas.

Eu ainda tenho esperança de que tudo isso seja 
apurado, e pelo menos a figura do Manoel Dias saia 
ilesa, como ele merece. Mas a do Partido já não sairá 
mais ilesa. Ficará uma mágoa, ficará uma mancha, 
que nós vamos levar tempo para corrigir.

Eu digo isso pensando no futuro. Um futuro em 
que o Brasil precisa ter governo e oposição. E é ruim o 
governo querer cooptar todos os partidos dentro dele e 
perder vozes de oposição com propostas alternativas, 
como deveria ser a finalidade do PDT nesta Casa. Nós 
teríamos colaborado muito mais com o Brasil estando 
fora do governo do que dentro do governo. Falei isso 
quando o Lupi entrou, falei isso quando colocaram o 
Brizola Neto, falei isso quando colocaram o Manoel. 
Agora, estamos pagando um preço que o Leonel Bri-
zola não merecia. Não merecia seja pelo fato em si, 
que ainda não foi apurado totalmente, não merecia 
pela suspeita que pesa hoje sobre o Partido.

Felizmente, nós temos tempo adiante, e, nes-
se tempo, creio que devemos, além de parabenizar a 
Polícia, pedir que se faça a apuração completa, que, 
quando chegue o momento, voltemos a ser um partido 
com propostas, e não um partido dentro do governo. 
E, entre essas propostas, uma tem que vir para criar 
vacinas contra a corrupção no serviço público, porque 
elogiar a Polícia, cobrar da Justiça, muito bem; mas e 
o nosso papel? Nosso papel era fazer com que cor-
rupção ficasse praticamente impossível. Nós quere-
mos ladrões fora do governo, mas um país realmente 
honesto é aquele em que até um ladrão entrando no 
governo não consegue roubar.

(Soa a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio 
Governo/PDT – DF) – Porque criou-se um sistema 
tal que protege o interesse público contra o desvio de 
recursos. Eu espero que nós saiamos dessa não ape-
nas limpos, mas com mais experiência do que a que 
nós tivemos em 2006, quando cometemos o que eu 
considero um desatino de ter aceito um Ministério no 
governo do Presidente Lula. Foi um erro. E erro sempre 
se pode consertar. Às vezes, nem sempre no instan-
te em que a gente quer, mas constrói-se o momento, 
porque quem quer fazer algo constrói a hora de fazer. 

Eu teria concluído, Senador Mozarildo, mas gos-
taria de passar a palavra para ouvir o aparte do Sena-
dor Pedro Taques.

O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT 
– MT) – Senador Cristovam, na mesma linha de V. Exª, 
expresso o nosso respeito ao Manoel Dias, que tem 
história no PDT, uma história de decência no PDT e 

uma história de decência na sua vida pessoal. Agora, 
precisa ser investigado, sim, e V. Exª e nós queremos 
essa investigação. Guerra avisada não mata aleijado, 
já dizia lá para trás. Muito bem. Quando o PDT entrou 
no Ministério, nós aqui subimos à tribuna e afirmamos, 
mais de uma vez, que o PDT não precisa de Minis-
tério para apoiar as causas decentes do Governo da 
Presidente Dilma. O PDT é muito maior do que esse 
Governo que está aí, porque o PDT, como diz o Bri-
zola, vem de longe.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio 
Governo/PDT – DF) – Eu complementaria dizendo 
que nos falamos aqui que não precisava de Ministério 
para falar as coisas, apoiar aquilo que for certo, nem 
adiantava Ministério para calar a boca da gente quan-
do fizesse coisa errada. 

O senhor, eu e outros, mesmo com Ministério, 
temos feito aqui as críticas necessárias ao Governo, e 
acredito que essas críticas, muitas vezes, contribuem 
muito mais para o sucesso do Governo e do Brasil de 
que certas apologias falsas, certos puxa-saquismos – 
desculpem eu usar essa palavra chula – que a gente 
vê de tanta gente, fechando os olhos aos erros que o 
Governo comete. 

Vamos esperar que, de tudo isso, saia um PDT 
com mais convicção, que não caia na tentação de ocu-
par cargos quando esse não é o melhor para o País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra à 
Senadora Lídice da Mata, por permuta com o Senador 
Pedro Simon.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo /
PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
subo à tribuna para fazer dois registros que considero 
importantes de serem destacados nesta Casa hoje.

O primeiro é que, de hoje até o próximo domin-
go, de 16 a 22 de setembro, a Secretaria de Justiça, 
Cidadania e Direitos Humanos, em parceria com o 
Comitê Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas da Bahia, promove atividades de 
caráter preventivo, em alusão ao 23 de setembro, que 
é o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o 
Tráfico de Mulheres e Crianças.

Nos dias 16, 17 e 18, acontece gratuitamente a 
1ª Mostra de Filmes do Núcleo de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas da Bahia, no auditório da Sociedade 
Protetora dos Desvalidos (SPD), no Pelourinho. Já no 
dia 22, será realizada a Caminhada Coração Azul, com 
concentração no Cristo em direção ao Farol da Barra, 
para chamar a atenção da sociedade para o problema. 
Em maio deste ano, tive a oportunidade de participar 
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do lançamento da adesão do Brasil à Campanha Co-
ração Azul, do Escritório das Nações Unidas contra a 
Droga e o Crime no Brasil, lançada no Ministério da 
Justiça, em parceria com as Secretarias de Direitos 
Humanos e de Políticas para as Mulheres, campanha 
esta que tem a cantora baiana Ivete Sangalo como 
Embaixadora da Boa Vontade para combater o tráfico 
de pessoas no Brasil.

De acordo com informações do Escritório da ONU, 
o tráfico humano é apontado como uma das atividades 
criminosas mais lucrativas do mundo, atingindo cerca 
de 2,5 milhões de vítimas e movimentando, aproxima-
damente, US$32 bilhões por ano.

Aproveitando, portanto, Sr. Presidente, a opor-
tunidade, quero lembrar que o nosso relatório da Co-
missão Parlamentar do Tráfico Nacional e Internacio-
nal de Pessoas do Senado, entregue em dezembro e 
aprovado por unanimidade, gerou o Projeto de Lei do 
Senado PLS 479/2012, que dispõe sobre a prevenção 
e a punição ao tráfico interno e internacional de pesso-
as, bem como sobre medidas de proteção às vítimas, 
e está em tramitação, nesta Casa, na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

E eu quero aproveitar, da tribuna, para apelar ao 
Presidente daquela douta Comissão, nosso caro Se-
nador Vital do Rêgo, e a todos os membros daquela 
Comissão, para que nós possamos colocar em vota-
ção, na pauta, esse importante projeto e que possa, 
inclusive, ser incluído nessas pautas chamadas de 
pautas positivas do Senado Federal.

É de extrema importância esse movimento que 
acontece na Bahia neste momento, e ele destaca, sem 
dúvida alguma, o compromisso do Governo do Esta-
do da Bahia, das organizações não governamentais 
daquele Estado na incorporação de uma política pú-
blica indispensável hoje no Brasil, que é a política de 
combate ao tráfico de pessoas.

O crime do tráfico de pessoas envolve outras prá-
ticas criminosas, como a exploração de mão de obra 
escrava, a exploração sexual comercial, envolvendo 
quadrilhas transnacionais especializadas em remoção 
de órgãos. O mesmo estudo do Escritório da ONU in-
dica que a exploração sexual é a forma de tráfico de 
pessoas com maior frequência, 79%, seguida do tra-
balho forçado, 18%, atingindo especialmente crianças, 
adolescentes e mulheres. E a Bahia, infelizmente, assim 
como outros Estados do Nordeste, continua integrando 
a rota do tráfico nacional e internacional de pessoas.

Portanto, Sr. Presidente, quero fazer esse regis-
tro e também aproveitar a presença do Presidente da 
Casa, Senador Renan Calheiros, para destacar a im-
portância desses projetos que estão na CCJ, de com-

bate ao tráfico internacional e nacional de pessoas, 
para que possamos trazê-lo a plenário para votação.

Finalmente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, quero destacar que, na última quinta-feira, estive 
no Ministério do Turismo, acompanhando o Secretário 
de Turismo do Estado da Bahia, Dr. Domingos Leonelli, 
para anunciar àquele Ministério importante vitória do 
nosso Estado, que, durante cinco anos, lutou de forma 
persistente, não admitindo derrotas, e, finalmente, con-
seguimos essa extraordinária vitória, que também teve 
a participação direta do Governador Jaques Wagner, 
quando a companhia espanhola Air Europa anunciou, 
na última semana, a implantação de 11 novos voos 
internacionais para a nossa terra, a Bahia.

Esses voos internacionais têm uma vantagem e 
um destaque especial para todo o Nordeste, Senador 
Renan Calheiros – V. Exª é também nordestino –, por-
que essa megaoperação de captação de novas rotas, 
realizada pela Bahiatursa, vai propiciar ao Nordeste 
brasileiro uma ligação inédita da Bahia e dos demais 
Estados nordestinos com três rotas em três países da 
América do Sul: Uruguai, Chile e Argentina. Serão ro-
tas, voos que sairão de Madri, com escala em Salvador 
e diretos para o Uruguai, diretos para o Chile, diretos 
para a Argentina; portanto, uma ligação do Nordeste, 
cujo aeroporto de Salvador passará a cumprir um pa-
pel ainda mais importante, como hub internacional de 
ligação da Europa, do Nordeste com o mercado da 
América do Sul, destacadamente com esses três países.

A primeira frequência será realizada em novembro 
deste ano, com a quarta linha de Madri para Salvador.

Os demais voos serão implantados gradativamen-
te até abril, quando a Bahia terá o número recorde de 
34 voos internacionais semanais, com rotas dos seus 
principais mercados emissores, como Argentina, Es-
panha, Alemanha, Chile, Uruguai, Estados Unidos e 
Portugal, consolidando-se como o Estado nordestino 
com a maior concentração de voos vindos do exterior 
e sendo, como já disse antes, o maior hub da compa-
nhia no País.

Quero, portanto, parabenizar o Secretário de Tu-
rismo, o ex-Deputado Domingos Leonelli, que repre-
senta o meu Partido no governo do Governador Jaques 
Wagner, e como sempre um lutador. Após cinco anos, 
hoje pode comemorar essa grande conquista de sua 
passagem pela Secretaria de Turismo daquele Estado 
e dar à Bahia mais essa condição de intervenção no 
mercado da América do Sul. Extremamente importante, 
volto a dizer, conquista para todo o Nordeste brasileiro.

Na próxima semana, nós estaremos, com a inter-
veniência do Ministro do Turismo, Gastão Vieira, a quem 
quero agradecer, num encontro conjunto com o Presi-
dente da Anac e com o Secretaria Especial da Aviação 
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Civil, com o Ministro Wellington Moreira Franco, para 
agradecer o empenho deles em atender a concessão 
da quinta liberdade, que é o procedimento que autori-
za a Air Europa a operar os novos voos para a Bahia.

Portanto, a Bahia e a nossa Secretaria de Turis-
mo estão de parabéns, por esse esforço de internacio-
nalizar o nosso turismo, de buscar o reforço da Bahia 
como grande porta de entrada do turista internacional 
no Nordeste. A Bahia recebe, hoje, cerca de 558 mil 
estrangeiros por ano, segundo pesquisa feita pela Fipe, 
e nós gostaríamos de comemorar aqui da tribuna do 
Senado mais esse avanço do turismo baiano.

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/PSDB – AL) – Antes de começarmos a Or-
dem do Dia, Senador Aloysio Nunes Ferreira, com a 
palavra V. Exª.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mino-
ria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
antes de começarmos a Ordem do Dia, eu queria lhe 
dar um abraço, cumprimentá-lo pelo seu aniversário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PSDB – AL) – Muito obrigado.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Quero cumprimentá-lo pelo seu 
aniversário, pelo seu desempenho na Presidência do 
Senado, ressaltando especialmente o seu respeito pela 
oposição, o diálogo com que V. Exª tem prestigiado to-
dos os Partidos, e com especial destaque à oposição.

Então, eu desejo a V. Exª, nesta data, muitas fe-
licidades. Quero ressaltar também que expresso estes 
votos em nome de toda a Bancada do PSDB.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS. Sem revisão do orador.) – Em meu nome também.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mino-
ria/PSDB – SP) – Em nome do Pedro Simon também.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Muito obrigado, Senador Aloy-
sio Nunes Ferreira. Senador Pedro Simon, obrigado.

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

PB. Sem revisão do orador.) – Senador Renan, na es-
teira das manifestações do Líder Aloysio, certamente 
falando em nome do PMDB, nós queremos manifes-
tar a satisfação de poder abraçar V. Exª no dia do seu 
aniversário. Virginiano também, V. Exª hoje completa 
mais uma data natalícia. Que Deus possa monitorar 
as suas ações, abençoar o seu destino e dar-lhe saú-

de e paz para continuar no exercício da sua atividade 
confiada pelo povo de Alagoas e, hoje, à frente do 
Senado Federal. V. Exª, para nós, é sempre motivo de 
real amizade, de uma manifesta admiração que nós, 
companheiros, temos por V. Exª, tanto na condição de 
nosso Líder como hoje liderando a Mesa do Senado.

Receba, em nome do Partido, os nossos cumpri-
mentos, Senador Renan Calheiros.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos muito, Se-
nador Vital.

Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/

PSB – BA. Sem revisão da oradora.) – Senador Renan, 
também em nome da Bancada do PSB, eu gostaria de 
trazer os nossos cumprimentos pela passagem do seu 
aniversário, fazendo nossas as palavras do Líder da 
oposição, que expressa de forma inequívoca o com-
promisso de V. Exª com a democracia no exercício da 
Presidência deste Senado. E quero parabenizá-lo, em 
nome da Bancada do PSB, por isso também.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Muito obrigado, Senadora Lí-
dice da Mata.

Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/

PSDB – PB. Sem revisão do orador.) – Já pude cum-
primentá-lo pessoalmente na Mesa, mas não posso 
deixar de fazê-lo de forma pública, secundando o meu 
Líder, o Senador Aloysio Nunes, na condição de Vice-
-Líder e também de Vice-Presidente do PSDB, para 
desejar-lhe, de forma sincera, saúde, paz, vida longa, 
muito sucesso, tirocínio, discernimento em mais esta 
etapa importante da sua trajetória como homem pú-
blico na Presidência do Senado, para que todos nós 
possamos, independentemente das posições políti-
cas locais, regionais, ou mesmo no campo nacional, 
ter como compromisso maior velar pela democracia, 
como V. Exª tem feito, ao longo de sua longa e exitosa 
trajetória. Parabéns, saúde, paz e vida longa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Muito obrigado, querido amigo 
Senador Cássio Cunha Lima.

Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-

no/PT – SP. Sem revisão do orador.) – Também para 
cumprimentá-lo pelo seu aniversário, Presidente Renan 
Calheiros, e transmitir a enorme expectativa que há da 
população brasileira para que, nesta semana, realize-
mos um trabalho profícuo de apreciação e votação de 
matérias de grande relevância para Nação brasileira.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Muito obrigado, Senador Su-
plicy. (Pausa.)

Antes de começarmos a Ordem do Dia, consulto 
o Senador Pedro Simon e a Casa se talvez não fosse 
mais estratégico concedermos a palavra ao Senador 
Pedro Simon e, em seguida, começarmos a Ordem 
do Dia. (Pausa.)

Concedo a palavra, portanto, ao Senador Edu-
ardo Suplicy.

Com a palavra, V. Exª.
Logo em seguida, nós começaremos a Ordem 

do Dia.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-

verno/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Caro Presidente Renan Calhei-
ros, renovo meus cumprimentos pelo seu aniversário.

A minha palavra hoje deve ser em apoio à mani-
festação do Senador Paulo Paim de pesar pelo faleci-
mento do nosso ex-Deputado Luiz Gushiken, Ministro 
da Secretaria de Comunicações, juntamente com a 
Presidenta Dilma Rousseff, o ex-Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva e centenas de companheiros, dirigentes 
e todos Parlamentares do Partido dos Trabalhadores.

Estivemos, no sábado, no velório, no Cemité-
rio do Cristo Redentor. Eu também, como o Senador 
Paulo Paim, vou encaminhar à Mesa o requerimento 
de pesar pelo falecimento de Luiz Gushiken. Mais ao 
final da tarde, espero encaminhar este requerimento.

Quero também dizer uma palavra a respeito dos 
esforços de paz no Oriente Médio, em especial na Sí-
ria. É muito importante que possam as nações, como 
os Estados Unidos, a Rússia, a China e todos os pa-
íses árabes, colaborar para que, na Síria, haja o tér-
mino daquela guerra, que já causou a morte de mais 
de 100 mil pessoas.

Destaco as ponderações do Prof. Paulo Sérgio 
Pinheiro, que, na Folha de S.Paulo hoje e em O Globo, 
ressalta a comissão da ONU que está examinando os 
crimes que têm sido cometidos na Síria, pelas diversas 
partes e o quão difícil é que aquele país caminhe em 
direção à paz. Mas é muito importante que os Esta-
dos Unidos, a Rússia e a própria Síria cheguem a um 
entendimento que se mova no caminho não da guer-
ra, mas sim dos entendimentos para a construção da 
paz. Para isso, é muito importante que, nas Américas, 
nós tenhamos a preocupação de aperfeiçoar o nosso 
regime democrático, a realização das eleições.

Levando em conta aquilo que está por ser aprecia-
do por nós, nesta semana, é que eu quero fazer outro 
pronunciamento sobre a transparência nas doações 
para as campanhas eleitorais. É patente a necessida-
de de o Congresso Nacional apresentar ao País leis 

que respondam aos anseios da população que está 
nas ruas, principalmente no tocante a uma reforma 
política e a uma reforma eleitoral.

Todos os Parlamentares sabemos que a realiza-
ção de reformas de fundo nas áreas política e eleitoral 
poderão minimizar muitos dos problemas que agora 
enfrentamos na vida pública brasileira.

Não obstante essa constatação, os Deputados 
Federais e Senadores eleitos e no exercício dos cargos 
não encontram um consenso, até agora, para sequer 
iniciar um estudo substancial, sobre os dois assuntos, 
que desaguasse na produção de matérias legislativas 
que dessem maior sustentação e transparência à re-
presentação político-parlamentar.

Como medida paliativa, a cada dois anos, como 
que ao se “descobrir” que haverá eleições, gerais ou 
municipais, são confeccionados projetos de lei que 
procuram dar respostas imediatas, no mais das ve-
zes não aos anseios do povo, mas aos interesses de 
grupos políticos que procuram estabelecer ou manter 
posições de supremacia no processo político-partidário 
nacional. Essa situação vai ter que mudar um dia! Se 
não conseguirmos fazer as mudanças de substância 
que a sociedade requer, alguém vai fazê-las por nós.

O Projeto de Lei do Senado nº 441, de 2012, cha-
mado de Minirreforma eleitoral de 2013, que discutimos, 
cujo autor é o Senador Romero Jucá, do PMDB, e o 
Relator, o Senador Valdir Raupp, também do PMDB, 
insere-se na tentativa feita pela maioria do Senado Fe-
deral de aprovar a matéria e de enviá-la à Câmara dos 
Deputados a ponto de valer para as eleições de 2014.

A proposta política de aprovar o texto da forma 
mais rápida possível tem uma intenção louvável – e 
nisso cumprimento o Presidente da Casa e os Líderes 
partidários –, mas padece do germe nefasto da celeri-
dade no trato das questões substantivas para o País.

A rapidez em assuntos tão importantes dificulta 
sobremaneira que os Parlamentares tomem pé das 
diversas nuanças que se encontram, por vezes, nas 
entrelinhas dos textos legislativos e, principalmente, 
impede que a sociedade acompanhe o andamento 
das matérias legislativas e possa influenciar nas de-
cisões que lhe dirão respeito mais que diretamente. A 
rapidez na tramitação das matérias legislativas capitais 
para o País, sem a oitiva dos setores da sociedade, 
tira do Congresso Nacional a função básica de caixa 
de ressonância dos grupos sociais predominantes na 
Nação. É bem esse o caso do Projeto de Lei do Se-
nado nº 441, de 2012.

É bom que se diga que não há qualquer garantia 
de que a Câmara dos Deputados vai se debruçar sobre 
a matéria proposta agora pelo Senado Federal com a 
urgência que aqui estamos apostando.
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Aliás, a experiência conduz à previsão de que 
a Casa de Representação Popular não acatará, com 
facilidade, a posição prevalente que seria concedida 
ao Senado, como Casa iniciadora em matéria de tal 
natureza, que lhe propiciaria dar a última palavra sobre 
o texto a ser enviado à sanção presidencial.

Durante a tramitação do PLS nº 441, de 2012, 
na CCJ, defendi, com base no texto do PLS nº 264, de 
2013, do Senador Jorge Viana, do qual fui Relator, a 
proposta de vedar a participação de pessoas jurídicas 
no financiamento de campanhas eleitorais. A experiên-
cia tem mostrado que o forte dessas contribuições é 
feito por empreiteiras, construtoras e pelas instituições 
do sistema financeiro, com possíveis consequências 
negativas para o País no pós-campanha eleitoral. Avalio 
que as pessoas jurídicas somente poderiam contribuir 
para o Fundo Partidário, o Fundo Especial de Assis-
tência Financeira aos Partidos Políticos, pois, desta 
forma, todos os partidos políticos seriam beneficiados 
com o aporte de recursos, de acordo com a regra do 
art. 41-A da Lei n° 9.096/95:

– 5% (cinco por cento) do total do Fundo Partidá-
rio serão destacados para entrega, em partes iguais, 
a todos os partidos aptos que tenham seus estatutos 
registrados no Tribunal Superior Eleitoral; e

– 95% (noventa e cinco por cento) do total do 
Fundo Partidário serão distribuídos a eles na propor-
ção dos votos obtidos na última eleição geral para a 
Câmara dos Deputados.

Também com o propósito de coibir o abuso do 
poder econômico no processo eleitoral, além da ve-
dação à contribuição das pessoas jurídicas, considero 
muito importante que seja colocado um limite claro às 
contribuições das pessoas físicas que, na CCJ, propus 
ser de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). Este valor 
equivale a, aproximadamente, o limite de rendimentos 
isentos de tributação do Imposto de Renda de Pessoa 
Física (IRPF).

Note que é para cada um dos pleitos. No ano que 
vem, por exemplo, haverá cinco pleitos: Deputado Es-
tadual e Federal, Senador, Governador e Presidente 
da República.

Há outros pontos desta Minirreforma Eleitoral 
que poderiam e deveriam ser mais bem debatidos e, 
por consequência, alterados. Posso citar alguns dis-
positivos do projeto de lei que são merecedores de 
críticas, tais como:

– o preceito que permite a utilização do Fundo 
Partidário para a quitação das multas eleitorais. O tex-
to aprovado permite isso, conforme a redação dada 
ao inciso VI do art. 44 da Lei n° 9.096, de 1995, e art. 
6º, § 5º, da Lei n° 9.504, de 1997, a Lei Orgânica dos 
Partidos Políticos e Lei das Eleições, respectivamente.

A exclusão da solidariedade no pagamento de 
multas. O §5º do art. 6º da Lei nº 9.504, de 1997, pre-
coniza que a solidariedade entre candidatos e parti-
dos para o pagamento de multas não alcança outros 
partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma 
coligação. E, para não ir muito longe, a falta de fixa-
ção de um limite de gastos para os cargos em disputa.

Mantém-se, mesmo com a redação ao art. 17-A da 
Lei nº 9.504, de 1995, a tese de que caberia à lei fixar, 
até o dia 12 de junho de cada ano eleitoral, o limite dos 
gastos de campanha. Inexistindo a lei, “caberá a cada 
partido fixar o limite de gastos, comunicando à Justiça 
Eleitoral, que dará a essas informações ampla publici-
dade”. Ou seja, fica mantido o enquadramento atual.

Agora, o ponto que apresento, juntamente com 
o Senador Pedro Taques, do PDT do Estado de Mato 
Grosso, para especial análise do Plenário, é o que 
trata da transparência nas doações para as campa-
nhas eleitorais. Nós disponibilizamos, para avaliação 
do Plenário do Senado Federal, a Emenda nº 10 ao 
Substitutivo do PLS nº 441, de 2002, aprovado na CCJ.

Em síntese, a emenda apresentada por mim e 
pelo Senador Pedro Taques promove uma alteração 
no texto do §4º do art. 28 da Lei das Eleições – Lei nº 
9.504, de 97 – para obrigar que os partidos políticos, 
as coligações e os candidatos divulguem, pela internet, 
todos os recursos e doações que tenham recebido para 
o financiamento das campanhas eleitorais nos dias 15 
de agosto, 15 de setembro e no sábado que antece-
de o domingo das eleições. Por exemplo, as eleições, 
se forem realizadas, como no ano próximo, em 5 de 
outubro, no sábado, 4 de outubro, todos os partidos, 
coligações e candidatos deveriam disponibilizar no seu 
sítio eletrônico, respectivamente, as contribuições de 
toda e qualquer natureza.

A aprovação desta emenda é de fundamental 
importância, pois permitirá ao eleitor acompanhar, 
por intermédio da internet, a prestação de contas da 
campanha eleitoral de cada candidato, seja do dispên-
dio realizado ou da captação de recursos financeiros, 
bem como de outras formas de contribuição material.

Essas informações propiciarão ao eleitor avaliar a 
compatibilidade dos recursos financeiros que recebem 
os candidatos e os gastos que realizam durante a cam-
panha eleitoral com o objetivo de divulgar e promover 
a sua candidatura. Desse modo, pode o cidadão ter 
os esclarecimentos quanto ao comportamento de cada 
candidato em termos de compromisso com a verdade 
e a dimensão da influência do poder econômico em 
sua candidatura.

Em 2005, e depois em 2012, apresentei proposi-
ções com esse mesmo objetivo – o Projeto de Lei do 
Senado (PLS) nº 283/2005 e o Projeto de Lei do Se-
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nado (PLS) nº 280/2012 –, qual seja, a instituição da 
prestação de contas, em tempo real, pelos candidatos 
durante a campanha eleitoral.

O projeto de 2005 não foi apreciado pela CCJ, 
sendo arquivado ao final da 53ª Legislatura, em janei-
ro de 2011. O projeto de 2012 está na CCJ há mais 
de um ano, aguardando a designação de um relator.

Em 2011, o Senador Pedro Taques apresentou o 
PLS nº 601, que estabelece normas para determinar 
aos candidatos o dever de divulgar na internet relató-
rios periódicos referentes aos recursos arrecadados e 
aos gastos efetuados na campanha eleitoral. O Sena-
dor Pedro Taques propõe que as prestações de contas 
sejam postadas na internet nos dias 21 de julho, 6, de 
agosto, 21 de agosto, 6 de setembro e 21 de setembro.

Como alguns Senadores ponderaram que o ex-
cesso de postagens dificultaria o trabalho dos comitês 
de campanha, apresentamos esta emenda, que define 
a divulgação, pela rede mundial de computadores (in-
ternet), em três oportunidades durante a campanha: 
dias 15 de agosto, 15 de setembro e no sábado que 
antecede o domingo das eleições. Os relatórios deve-
rão discriminar, em sítio criado pela Justiça Eleitoral 
para esse fim, os recursos em dinheiro ou estimáveis 
em dinheiro que tenham recebido para financiamento 
da campanha eleitoral, os nomes dos doadores com os 
respectivos valores doados e os gastos que realizaram.

Considerando as aspirações da sociedade brasi-
leira por mais transparência nas ações políticas, con-
forme ficou patente nas numerosas manifestações por 
todo o Brasil, avalio que o assunto esteja amadurecido 
o suficiente para ter boa acolhida entre os Senado-
res, pelo que peço a aprovação da Emenda nº 10 ao 
Substitutivo do PLS nº 441, de 2012, para instituir, de 
forma efetiva, a transparência nas doações para as 
campanhas eleitorais.

Quero aqui lembrar que, nas últimas eleições 
para o Senado de que participei, em 2006, eu adotei 
tal prática, que me parece de bom senso e razoável. E 
pude verificar que é inteiramente praticável, pois, du-
rante todo o período de agosto, setembro e véspera 
das eleições do primeiro domingo de outubro, em 2006, 
eu registrei no sítio eletrônico de minha própria pes-
soa, como candidato ao Senado, a relação de todas as 
contribuições. Na época, havia de pessoas físicas, de 
pessoas jurídicas, modestas, mas havia. Todas foram 
do conhecimento dos eleitores e da opinião pública. 

Eu vejo que alguns Senadores, às vezes, colo-
cam que haveria dificuldade para se divulgar previa-
mente os contribuintes. Ora, na medida em que todos 
nós avaliamos que a transparência em tempo real é 
algo tão saudável para prevenir problemas, eu tenho a 
convicção de que, se todos os Senadores e Senadoras 

pensarem bem a respeito, poderemos, sim, passar a 
praticar a transparência em tempo real das contribui-
ções de qualquer natureza para os partidos políticos, 
coligações e candidatos.

Senador Wellington Dias, com muita honra, con-
cedo a palavra a V. Exª.

O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Senador Suplicy, acho que tem razão V. 
Exª da necessidade de se trabalhar uma reforma para 
valer, uma reforma, eu diria, que possa caminhar nes-
sa linha de se ter um sistema mais democrático, mais 
transparente, mais barato, porque, em última análise, 
é o povo, é a sociedade quem paga as eleições. Ao 
mesmo tempo, mais seguro, menos policialesco. Nesse 
aspecto, eu destaco a importância de alguns pontos do 
Senador Raupp e do Senador Romero Jucá, que vão 
nessa direção. Temas como o de trabalharmos... Há 
alguns temas que eu percebo, conversando individual-
mente, que as pessoas até concordam. Por exemplo, a 
coincidência dos mandatos, a fixação de mandatos em 
cinco anos, o fim de coligações, uma nova sistemática 
em que não se concorra dentro do seu partido. Hoje há 
uma concorrência muito perversa. Quem é candidato 
concorre com os seus, do seu partido, concorre com o 
da sua coligação, concorre com os seus adversários... 
Ou seja, é um sistema que termina criando um per-
sonalismo que não valoriza o partido, não valoriza o 
programa, não garante as condições para a população 
sequer saber quais são os compromissos do programa. 
Para se mexer na lei partidária, na direção partidária... 
Há partidos que existem há anos e anos, e não têm 
um diretório, continua sendo uma direção executiva. 
Essa situação nova, alterada pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, que permite o passe de um eleito para um 
novo partido, levando os direitos que são próprios do 
partido. Enfim, eu cito que há a necessidade de se ca-
minhar nesse novo mundo digital, nesse novo mundo 
de uma transparência maior. Eu me lembro, a gente 
achava que era transparente publicar uma coisa num 
jornal ou no Diário Oficial. Imagine termos, em tempo 
real, na internet, as condições de acompanhamento, 
como propõe V. Exª! Então eu digo aqui tudo isso para 
dizer que sim, o nosso partido tinha razão. Sim, a Pre-
sidenta Dilma tinha razão. O Congresso tem dificulda-
des para fazer uma reforma no patamar que o Brasil 
merece, no patamar que a democracia que defende-
mos merece. Por isso a idéia do plebiscito: repassar ao 
povo, que tem coragem de tomar a decisão, o poder 
de uma decisão junto com o debate, inclusive criando 
uma consciência política maior com a população e de-
pois voltando para o Parlamento, para aqui podermos 
tomar uma posição, fazer votações levando em conta 
o respaldo da população. Então eu queria destacar a 
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importância da fala de V. Exª. E, como Líder, além do 
orgulho de termos V. Exª com tanta experiência na po-
lítica, também respaldar este importante projeto aqui 
apresentado. Muito obrigado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Muito obrigado, Senador Wellington Dias.

V. Exª citou inúmeras questões que são objeto da 
nossa reflexão. Eu gostaria que, na semana passada, na 
CCJ, pudéssemos ter aprovado o projeto do Senador Jor-
ge Viana, para não se permitir mais a doação de pessoas 
jurídicas e também limitar a pessoa física até um certo 
valor em cada pleito, digamos, de R$1.700, 00 ou um va-
lor de bom senso com que todos pudéssemos concordar.

Infelizmente, por 13 a 6, naquelas circunstâncias, 
perdemos essa votação, mas eu avalio que, quem 
sabe, possamos, ainda no plenário, amanhã, voltar a 
pedir destaque para esses dois temas, inclusive com a 
aceitação das emendas que o Senador Pedro Taques 
também elaborou com respeito a esses assuntos.

No que diz respeito ao tema de quando é que de-
veremos ter eleições periodicamente, se a cada cinco 
anos ou a cada quatro anos, eu acho que, tipicamente, 
essa é uma decisão que deve ser objeto de plebiscito 
ou de referendo, porque eu tenho observado muitas 
pessoas, no Brasil, que acham interessante que te-
nhamos eleições a cada dois anos, ora para os pleitos 
estaduais e federais, ora para os pleitos municipais.

Eu acredito que seja bom para a democracia que, 
a cada dois anos, venhamos a exercer a oportunidade 
de a vontade popular ser expressa, ora para a escolha 
do Presidente, governadores, deputados estaduais, 
deputados federais e senadores, e, daí a dois anos, 
dos prefeitos e vereadores.

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Eu, por exemplo, seria favorável à 
continuidade das eleições a cada quatro anos. Res-
peito os que advogam a cada cinco ou mais anos, 
mas, tipicamente, acho que isso pode ser objeto de 
consulta à população.

Assim, Sr. Presidente, é muito importante que nós 
dediquemos, nesta semana, especialmente de hoje para 
amanhã, toda a atenção ao debate e decisão sobre 
o projeto de lei relativo à reforma eleitoral e política.

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

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Vital do Rêgo.
Em seguida, nós vamos começar a Ordem do 

Dia. Antes, porém, de começarmos a Ordem do Dia, 
daremos a palavra, pela ordem também, ao Senador 
Wellington Dias.

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

– PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Sr. Presidente...

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB 
– PB) – ... no momento em que V. Exª inicia a Ordem 
do Dia, faço uma sugestão a V. Exª, com o apoio dos 
demais Líderes.

O Item 11 da pauta é um projeto de resolução, 
encaminhado pela Mesa com o apoio de todos os 
Presidentes das Comissões da Casa, que fortalece 
o trabalho das Comissões, cria um procedimento de 
avaliações de políticas governamentais, ou seja, é im-
portante para o trabalho interno da Casa.

Como há consenso nessa matéria, por força da 
opinião dos Líderes que embasam os Presidentes de 
Comissões, peço a V. Exª, com apoio dos Srs. Líderes, 
a inversão da pauta para que possamos iniciar votan-
do o Item nº 11, rapidamente, e, assim, prosseguirmos 
com a reforma eleitoral.

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) 
– Sr. Presidente Renan Calheiros, só para me inscrever 
para falar após Ordem do Dia, como Líder da Minoria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Já registramos o pedido de 
inscrição de V. Exª.

Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-

no/PT – PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela 
Liderança do Partido dos Trabalhadores, Sr. Presidente, 
queria aqui tratar da Semana Nacional de Lutas das 
Pessoas com Deficiência.

Quero parabenizar, aqui, a Senadora Ana Rita, 
o Senador Paulo Paim e um conjunto de Lideranças, 
membros do governo, que compareceram à Comissão 
de Direitos Humanos, abrindo esta semana de debates, 
tratando exatamente sobre os temas que são impor-
tantes e relevantes para as pessoas com deficiência.

Quero registrar uma saudação especial a todos 
os brasileiros e brasileiras que possuem algum tipo de 
deficiência, aqueles que lutam cotidianamente contra o 
preconceito e, principalmente, para terem seus direitos 
reconhecidos, respeitados e promovidos.

Participei, como disse, na manhã desta segunda-
-feira, de um debate, na Comissão de Direitos Huma-
nos do Senado, que abriu a Semana Nacional de Lutas 
das Pessoas com Deficiência, celebrada entre os dias 
16 e 21 de setembro.
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Esse dia de lutas das pessoas com deficiência 
por seus direitos e garantias será comemorado no 
próximo sábado, na verdade, dia 21, em todo o Brasil. 
Contudo, durante esta semana teremos importantes 
debates para avançar no tema.

O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência 
foi escolhido em 1982, durante um encontro nacional, 
que reuniu todas as entidades nacionais e movimen-
tos sociais envolvendo a questão da pessoa com de-
ficiência. A data de 21 de setembro foi escolhida pela 
proximidade com a Primavera, e o Dia da Árvore, numa 
representação do nascimento das reivindicações de 
cidadania e participação plena em igualdade de con-
dições dos portadores de alguma deficiência no Brasil.

Sr. Presidente, cerca de 10% da população mun-
dial têm alguma deficiência; aproximadamente 80% 
dessas pessoas vivem em países em desenvolvimento, 
como o Brasil; entre as pessoas mais pobres do mun-
do, 20% têm algum tipo de deficiência.

De acordo com o Censo de 2010, 45 milhões 
de brasileiros e brasileiras declaram ter ao menos um 
tipo de deficiência, o que corresponde a quase 24% 
da população brasileira – é claro que aqui estão defi-
ciências mais simples.

É por isso, Sr. Presidente, que eu queria aqui 
deixar esta mensagem, registrando a importância 
desse trabalho.

Tivemos um trabalho importante no meu Estado, 
pelo que quero saudar aqui o Sr. Hélder Jacobina, Se-
cretário da Pessoa com Deficiência no Estado do Piauí; 
a Deputada Rejane, que, na Assembleia Legislativa, é 
coordenadora especial de um trabalho na área da pes-
soa com deficiência; e a cidade de São Gonçalo do Piauí, 
que visitei recentemente, com o Prefeito Vaqueiro. Ele 
administra a cidade que tem o maior número de pesso-
as com deficiência no Brasil. Ali, onde há um complexo 
de reabilitação, é a cidade mais acessível hoje do Brasil.

Eu queria registrar também que estamos aten-
tos nesta semana, buscando um entendimento em um 
projeto, o Plano Nacional de Educação, cujo Relator 
é o Senador Vital do Rego, para, juntamente com o 
Ministério da Educação, termos um texto adequado 
para a votação.

Sr. Presidente, pelo Senado Federal, pela Lide-
rança do meu partido e do Bloco que represento, eu 
queria fazer essa saudação por esta Semana Nacional 
de Lutas das Pessoas com Deficiência.

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

Maioria/PMDB – AL) – Antes ainda de começarmos 
a Ordem do Dia, eu concedo a palavra ao Senador 
Walter Pinheiro.

Com a palavra V. Exª, Senador Walter.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
quero aqui, Senadora Ana Rita, afirmando ser uma 
posição da nossa Bancada – e o faço autorizado pelo 
meu Líder, Senador Wellington Dias –, registrar a nossa 
intervenção nesse aspecto da chamada reforma po-
lítica ou da minirreforma que nós vamos discutir aqui.

Desde 2011, aqui no Senado, Senador Welling-
ton, representados pelo Senador Humberto Costa e 
também pelo Senador José Pimentel, nós buscamos, 
Senador Paulo Paim, interferir nessa questão de ma-
neira que pudéssemos, de uma vez por todas, apontar 
caminhos para os processos eleitorais, para a organi-
zação partidária e, principalmente, para que pudésse-
mos introduzir as condições de igualdade nas disputas 
eleitorais em nosso País. 

Entre elas, Senador Paulo Paim, chama-me a 
atenção que, na minirreforma, Senador Myro – ou 
melhor, Senador Cyro; perdão, pois quase faço uma 
mistura de Cyro Miranda com Miro, portanto seria Myro 
Ciranda! Mas, Senador Cyro, é importante lembrarmos 
que não botar o dedo na ferida nessa coisa da organi-
zação partidária é retardar qualquer tipo de melhoria, 
Senador Pedro Taques, no processo eleitoral.

V. Exª falava há pouco aqui de partidos. Então, 
imagine, Senador Pedro Taques: deve haver, no Es-
tado de V. Exª, assim como na Bahia, Municípios que 
dependem do diretório nacional, ou melhor – e não vou 
nem chamar de diretório nacional –, dependem da ata 
que está na mão de alguém que controla um partido. 
Quem manda não é o partido, é a ata, Senador Pedro 
Taques! E um diretório, numa cidade do interior de 
qualquer Estado brasileiro, fica submetido, Senador 
Aloysio, à vontade de alguém que controla uma sigla 
partidária em nível nacional.

Há partidos que não constituíram ainda diretórios 
nos Estados, quanto mais em Municípios! Então, vira 
um negócio. Vira um negócio! Esse sujeito que con-
trola a ata é que vai determinar quem pode e quem 
não pode; esse controle da ata vai determinar quais 
as coligações. Portanto, nós não temos coligações 
programáticas; nós temos coligações que ultrapassam 
as questões programáticas e passam a fazer parte da 
vontade de cada um que controla essa ata.

Aqui fala um sujeito, Senador Cyro, que não tem 
nenhum receio dessa coisa do número de partidos. Não 
se trata de discutir se devemos ter dois ou três parti-
dos; o que precisamos é ter partidos que sobrevivam 
a partir da posição do eleitorado com a organização, 
e não de partidos que sobrevivam de uma casca, que 
sobrevivam de uma ata; partidos que se mantenham 
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encostados no processo eleitoral, fazendo disso car-
tórios, Senador Luiz Henrique.

Portanto, é fundamental essa discussão, mas não 
conseguimos avançar. É óbvio que nós vamos discutir 
uma minirreforma, tirar este ou aquele aspecto, tirar 
este ou aquele adesivo – se o adesivo do carro, Se-
nador Pedro Taques, vai ter 15 por 5, 20 por 5 ou se o 
adesivo vai tomar o carro inteiro. A “desgrama”, como 
dizem lá na Bahia, é que se está tomando mais do que 
carros e não adesivos.

Então, nós precisamos colocar o dedo nessa fe-
rida, Senador Vital. Portanto, retardar isso é mais um 
problema para nós em 2014.

Confesso, Senador Vital, que seria impossível 
fazer isso para 2014, porque retardamos aqui, no Con-
gresso Nacional. Mas poderíamos fazer para 2016, para 
2018. Já poderíamos apontar os caminhos.

Primeiro, a questão partidária, que é fundamental, 
esta organização. O partido de V. Exª, Senador Euní-
cio, é enorme, um dos mais antigos, se estabeleceu 
em todos os cantos do País, criou diretórios. Por que 
outros partidos não podem ter a mesma obrigação?

Segundo, os financiamentos de campanha. Pre-
cisamos definir isso de uma vez por todas, porque isso 
desequilibra, tira da campanha a coisa mais nobre que 
é o aspecto democrático. A força do poder econômico 
determina exatamente as questões, ou seja, quem vai 
e quem não vai para uma vitória no processo eleitoral.

Terceiro, os aspectos que têm a ver com as co-
ligações. Refiro-me às coligações tanto na majoritária 
quanto na proporcional. Na majoritária, Senador Aloysio, 
é fundamental que a coligação obedeça a um progra-
ma. Qual é o problema de fixar? Rompeu o programa 
é voto de desconfiança. Você tem como controlar na 
majoritária o cumprimento de um programa, mas, na 
proporcional, não tem, é impossível. É impossível! 
Quantas coligações, Senador Aloysio, Senador Moka 
– e V. Exªs foram Deputados da mesma forma que este 
que vos fala –, fizemos na eleição e, ao chegamos ao 
Parlamento, à Câmara, votamos completamente dife-
rente? Enfrentamos, como Deputados, os aliados que 
estavam com a gente na campanha eleitoral. Por quê? 
Porque os programas partidários eram contrários e não 
concorrentes do ponto de vista do projeto mais amplo.

Então, precisamos resolver isso de uma vez por 
todas, botar o dedo nessa ferida, promover essa lim-
peza. Eu diria mais ainda, Senador Mozarildo. Imagine 
o Estado de V. Exª, que tem uma população reduzida.

Portanto, se não botamos o dedo na ferida para 
acabar com outro aspecto para o qual quero chamar 
a atenção, que é a contratação de cabos eleitorais, a 
compra de votos legalizada, isso determina a eleição 
de uns e de outros. Eu vi que foi isso que ocorreu no 

segundo turno em Salvador, na disputa pela Prefeitura. 
Imagine o que acontece em um Estado cujo eleitorado 
é reduzido! Quem tem o poder econômico ainda colo-
ca isso na prestação de contas. Legaliza-se, Senador 
Cyro Miranda, a compra de votos. Isso é legalizado.

“Ah, mas não podemos fazer contratação algu-
ma?” Podemos, sim! Podemos contratar assessoria, 
jornalistas, por aí a fora. Você pode fazer isso, mas 
esse modelo de contratações gera anomalias. Isso 
cria, inclusive, um aspecto que vai manchar o proces-
so eleitoral. Olhem quantas cassações ocorreram por 
conta disso! E nós vamos insistir nisso?

E mantemos agora o salvo-conduto. O sujeito, 
Senador Pedro Taques, põe isso na prestação de 
contas e diz: “Eu o contratei como cabo eleitoral. Está 
aqui!”. Há compra de votos agora com salvo-conduto. 
Pelo amor de Deus!

(Soa a campainha.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – Creio que o esforço feito pelo Senador Valdir 
Raupp e pelo Senador Romero é um esforço louvável, 
para termos a condição de até aprovar qualquer coisa.

Mas chamo a atenção para algo importante: o Tribu-
nal Superior Eleitoral tomou medidas, dessas que estão 
constantes na minirreforma, sem precisar de lei. Aqui, no 
dia do debate, Senador Renan, quando estava presente 
a Ministra Cármen Lúcia, dei o exemplo do Twitter, e o 
Tribunal já decidiu que o Twitter pode ser utilizado. E sabe 
por quê, Senador Vital? Porque, no Twitter, é o sujeito que 
vai ao encontro da propaganda, não é a propaganda que 
invade a casa do sujeito nem invade o meio eletrônico 
do sujeito. Sou eu que decido se quero acompanhar a 
sua propaganda ou não. Se eu não o quiser, continuo no 
Twitter, Senador Aloysio, fazendo o que eu quiser, e deixo 
fora qualquer tipo de campanha eleitoral.

Na TV, é diferente. Se eu não quiser ver a pro-
paganda, Senador...

(Interrupção do som.)

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

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – No caso da televisão, não tenho escolha. 
Eu saio, Senador Mozarildo.

Portanto, determinadas regras o TSE pode tran-
quilamente consolidar, volto a dizer, como fez na ques-
tão do Twitter. Mas essas outras regras, que são fun-
damentais para a democracia, nós é que deveríamos 
fazer aqui. Nós é que deveríamos apontá-las no ple-
nário da Câmara e no plenário do Senado, para que, 
verdadeiramente, a eleição pudesse acontecer em 
condições de igualdade.
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É preciso acabar com essa história de eleição a 
cada dois anos. Temos de discutir isso. Qual é o pro-
blema? “A gente não pode fazer isso, porque vai au-
mentar o mandato.” Então, vamos reduzir o mandato! 
Qual é o problema de reduzir o mandato? Aumentá-lo 
todo mundo quer. E não se pode reduzi-lo?

Se o objeto é encontrar uma data, se o desejo 
é encontrar uma data que unifique, que dê a coinci-
dência…

(Soa a campainha.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-
no/PT – BA) – Hoje, eu conversava com o meu Líder, 
o Senador Wellington Dias, que me dizia uma coisa 
interessante: de cada dez Parlamentares nesta Casa, 
onze concordam em unificar as eleições, em coinci-
dência. Onze em cada dez Parlamentares concordam 
com isso! E por que cargas-d’água isso não acontece? 

Então, de cada dez, onze parlamentares estão dando 
um verdadeiro “doble s”, como a gente costuma dizer lá.

Então, na realidade, Senador Aloysio, essas re-
gras, como todas... Ainda que tenhamos discordância 
de um ali, aqui ou acolá, nós precisaríamos botar o 
dedo na ferida, na minha opinião, de forma enfática, 
principalmente nessa modelagem, nessa estrutura par-
tidária, que é recheada de vício e recheada de proble-
mas. E aí uns pagam pelos outros. Às vezes, levamos 
a fama sem ter sequer a possibilidade de participar da 
condução. Proveito eu não quero não, ouviu, Senador 
Pedro Taques?

Muito obrigado, Senador Renan.
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 e será votado oportunamente.

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 será despachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 1.059, DE 2013

Com fundamento no inciso I, do art. 256 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, requeiro a retira-

da, em caráter definitivo, do Projeto de Resolução do 

Senado n° 65, de 2013.

Sala das Sessões, – Senador Ricardo Ferraço.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – A Presidência defere o reque-

rimento.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO 
Nº 1.060, DE 2013 

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos da alínea c do inciso I do 

artigo 215 com o artigo 258 do Regimento Interno 
do Senado Federal (RISF), a tramitação em conjunto 
do Projeto de Lei do Senado n. 325, de 2013, que 
“disciplina o trabalho penoso, no âmbito urbano e rural, 
e altera a Seção XIII do Capítulo V da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943”, com o Projeto de 
Lei do Senado n. 301, de 2006, que “acrescenta dis-
positivos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
para regulamentar o adicional de penosidade previs-
to no inciso XXIII do art. 7º da Constituição Federal”, 
a fim de evitar decisões divergentes sobre o mesmo 
assunto e promover o enriquecimento das discussões.

Cabe destacar que o PLS 325/2013 tramita na 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), 

devendo ser apreciado em sequência pela Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS), cabendo a esta a deci-
são terminativa. No entanto, também são apreciados 
por esta Casa o PLS 321/2006, que já tramita em 
conjunto com o PLS 226/2007, PLS 460/2009 e PLS 
552/2009, todos eles regulamentando o adicional de 
periculosidade, previsto no inciso XXIII do art. 7º da 
Constituição Federal.

Essas proposições, que já tramitam em conjunto, 
encontram-se atualmente na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ), e serão posteriormente apreciadas pela 
Comissão de Assuntos Sociais, em caráter terminativo.

Sala das Sessões, – Senador Armando Monteiro.

(À Mesa, para decisão)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O requerimento que acaba de 
ser lido será despachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência encaminhará o 
voto solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

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

ORDEM DO DIA

O Senador Vital do Rêgo sugeriu que, se não 
houvesse objeção por parte da Casa, nós apreciás-
semos, em primeiro lugar, o Projeto de Resolução nº 
66, que altera o Regimento do Senado para estabe-
lecer procedimento de avaliação de políticas públicas 
no âmbito do Senado Federal.

Nós dissemos, na oportunidade em que esse 
projeto foi apresentado – e a Mesa consubstanciou 
exatamente isso –, que o amadurecimento democráti-
co da sociedade brasileira faz com que o desempenho 
do Estado seja cada vez mais questionado, principal-
mente, quanto à efetividade das ações que empreende 
visando à melhoria da realidade socioeconômica das 
pessoas. Nesse sentido é que cresce a importância 
de que setores representativos da sociedade, entre 
os quais destaco o Congresso Nacional, aparelhem-
-se para acompanhar, com crescente equidade, o ciclo 
das principais políticas públicas que operacionalizam 
essa melhora.

Todo Parlamento do mundo tem como um dos 
seus principais objetivos avaliar políticas públicas. E 
essa foi uma decisão da Mesa, consubstanciada nesse 
Projeto de Resolução. A partir da sua aprovação, cada 
comissão permanente do Senado Federal elegerá, por 
ano, uma política pública para fazer sua avaliação com 
os critérios que esse Projeto de Resolução estabelece, 
com a participação do Tribunal de Contas da União, 
com a participação da Consultoria do Senado Federal.

Eu acho que, com a aprovação desse Projeto 
de Resolução, nós vamos qualificar cada vez mais os 
trabalhos do Senado Federal.

Item 11:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
Nº 66, DE 2013

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 66, de 2013, da Mesa 
do Senado e de Presidentes de Comissões 
Permanentes, que altera o Regimento Interno 
do Senado Federal para estabelecer procedi-
mento de Avaliação de políticas públicas no 
âmbito do Senado Federal.

Não foram oferecidas emendas perante a Mesa 
no prazo regimental.

Discussão do Projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queria discutir o Projeto, de-

claramos encerrada a discussão e passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Tem a palavra o Senador Má-
rio Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse Projeto 
é de autoria de quem, de qual Senador?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Esse Projeto é de autoria da 
Mesa, assinado, primeiramente, por mim e pelos pre-
sidentes de todas as comissões permanentes do Se-
nado Federal.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – E qual o Relator?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O Relator... É um Projeto de 
todos que tramitou na Mesa, em primeiro lugar.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Eu estou questionando para parabenizar...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Obrigado, Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – ...os Senadores que chegaram a essa iniciativa, 
porque não tenho a menor dúvida de que essa iniciativa 
é muito importante para o Senado Federal. Quero ape-
nas parabenizá-los. São essas iniciativas que tornam o 
Senado Federal uma Casa de respeito, uma Casa que 
se dedica à sociedade. Assim é que eu gostaria de ver 
sempre o Senado Federal! Meus parabéns, Senador!

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

Outra medida que vai ajudar demais, a partir da 
aprovação desse Projeto de Resolução, é referente 
àquela comissão que já está pronta para ser instala-
da – diz-me aqui a Secretária-Geral da Mesa – e que 
cria o banco federativo, com informações dos Estados, 
da Federação e dos Municípios. Nós também vamos 
combinar com os Líderes partidários uma data para 
fazermos a instalação.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que 
aprovam o Projeto permaneçam como se encontram. 
(Pausa.)

Aprovado o Projeto de Resolução.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/

PRB – RJ) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Ouço o Senador Eduardo Lopes.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/

PRB – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pri-

meiro, quero me somar ao Senador Mário Couto no 

sentido de parabenizar a iniciativa, a aprovação do pro-

jeto, mas também quero pedir minha inscrição, como 
Líder, para falar após a Ordem do Dia, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós já inscrevemos V. Exª como 
segundo orador inscrito.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Discussão da redação final. 
(Pausa.)

Não havendo quem queira discutir a redação fi-
nal, declaramos encerrada a discussão.

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 promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Item 1 da pauta.

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, que estabelece normas 
para eleições, para reduzir o tempo e diminuir 
o custo das campanhas 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.

Nós vamos combinar com os Srs. Líderes partidá-
rios e com a Casa... Senador Aloysio, Senador Raupp, 
Senador Mário Couto, Senador Randolfe Rodrigues, 
Senador Eduardo Lopes, se for possível, nós podería-
mos combinar o mesmo procedimento adotado quando 
apreciamos o Fundo de Participação dos Estados: nós 
leríamos todas as emendas. Já foram lidas 23 emen-
das naquela sessão, mas nós repetiríamos a leitura 
dessas emendas e de outras emendas que, posterior-
mente, foram recebidas. Quanto ao projeto, quanto ao 
primeiro turno e ao turno suplementar também, quanto 
a todos os turnos, faríamos a leitura do parecer e das 
emendas, principalmente dessas emendas. Votaría-
mos no primeiro turno e, em seguida, nós discutiría-
mos o mérito das emendas no turno suplementar. Foi 
esse o procedimento que nós adotamos por ocasião 
da tramitação do Fundo de Participação dos Estados.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – 
PB) – Sr. Presidente, peço a palavra para apresentar 
um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Ouço o Senador Vital do Rêgo.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB 
– PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse 
procedimento que V. Exª está propondo também foi 
o procedimento que nós utilizamos na Comissão de 
Constituição e Justiça.

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

Eu peço ao Sr. 1º Secretário, Senador Flexa Ri-
beiro...

Ouço o Senador Romero.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 

RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas 
quero registrar que essa matéria era terminativa, que 
ela se encerrava na Comissão de Constituição e Justiça. 
Eu, como autor, tratando com V. Exª e com o Senador 
Vital do Rêgo, fiz, de próprio punho, um requerimento 
exatamente para trazer essa matéria para o plenário. 
Pegamos o regime de urgência dos Líderes, exatamente 
para ampliar a discussão e para possibilitar, inclusive, 
a feitura de emenda por parte de quem não participou 
da Comissão de Constituição e Justiça, no sentido de 
melhorar e dar transparência ao Projeto.

Portanto, só quero fazer esse registro, para dizer 
que nós já poderíamos, de certa forma, ter encaminha-
do essa matéria para a Câmara, mas nós a trouxemos 
para o plenário, para que o debate fosse feito, para que 
a contribuição pudesse ser dada, para que houvesse 
o resultado do trabalho de toda a Casa no sentido de 
melhorar os entendimentos e as regras eleitorais.

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

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-

noria/PSDB – SP) – Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Ouço o Senador Aloysio Nu-
nes Ferreira.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, pelo que entendo, nós votaremos um 
Substitutivo. É isso?

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

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – É um Substitutivo da CCJ. Em 
seguida, votaríamos o turno suplementar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – É, e aí...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Eu queria pleitear a V. Exª que 
suspendesse a sessão por alguns minutos, para que 
nós pudéssemos ver o texto que sairá do primeiro turno.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Perfeito!

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – E, eventualmente, faremos alguns 
ajustes ou até viremos a apresentar emendas para o 
segundo turno, com um intervalo entre as votações.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós concordamos inteiramente 
com a sugestão de V. Exª.

Ouço o Senador Romero.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 

RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só com-
plemento o que o Senador Aloysio Nunes registrou: o 
texto do primeiro turno é o texto do Substitutivo que veio 
da CCJ. Então, ele já é conhecido. Nós o votaríamos 
em primeiro turno, suspenderíamos a sessão e, antes 
da votação em segundo turno, faríamos uma reunião 
para discutir as emendas e para o Relator dizer o que 
é da votação favorável e o que é parecer contrário. 
Depois, votaríamos as emendas de parecer contrário 
juntas e, também juntas, as emendas de parecer fa-
vorável. Portanto, nós votaríamos agora, em primeiro 
turno, o Substitutivo, que é conhecido, e, antes de vo-
tar em segundo turno, a sessão seria suspensa para 
a apreciação das emendas, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Exatamente! Vamos votar o 
Substitutivo com os destaques do texto em turno úni-
co. Em seguida, nós suspenderíamos a sessão e a 
retomaríamos depois para a votação do Substitutivo 
no segundo turno, com todas as emendas destacadas.

Com a palavra, o Senador Flexa Ribeiro, 1º Se-
cretário, para fazer a leitura das emendas.

Primeiro, serão lidos dois requerimentos de re-
tirada de emenda do Senador Cássio Cunha Lima.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Requerimento de retirada de emenda: 

Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, do 
Regimento Interno, a retirada da Emenda nº 
15, de minha autoria, oferecida ao Projeto de 
Lei do Senado nº 441, de 2012. Senador Cás-
sio Cunha Lima.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO 
Nº 1.062, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, do Re-
gimento Interno, a retirada da Emenda n° 15, de minha 
autoria, oferecida ao PLS nº 441/2012.

Sala das Sessões, – Senador Cassio Cunha 
Lima.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB 
– PA) – Há também um requerimento de retirada da 
Emenda nº 12 ao mesmo PLS, também de autoria do 
Senador Cássio Cunha Lima.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO 
Nº 1.063, DE 2013

Retirada de emenda.
Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, do 

Regimento Interno, a retirada da Emenda n° 12, de 
minha autoria, oferecida ao Projeto PLS nº 441/2012.

Sala das Sessões, – Senador Cassio Cunha 
Lima.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Em votação os requerimentos 
de retirada de emenda do Senador Cássio Cunha Lima.

Os Senadores e as Senadoras que os aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovados os requerimentos, as emendas foram 
retiradas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A seguir, será feita a leitura das 
demais emendas apresentadas.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Emenda do Senador Cássio Cunha Lima, que 
suprime o art. 3º do PLS nº 441, de 2012. A alteração 
que se pretende conferir ao art. 39, § 4º, da Lei nº 
9.504, de 1997, na forma da redação proposta pelo 
PLS nº 441, de 2012. Emenda nº 24.

Emenda nº 25, também do Senador Cássio Cunha 
Lima. Inclua-se no art. 46 o seguinte § 8º da Lei nº 
9.096, de 1995, ao PLS nº 441, de 2012.

Emenda nº 26, do Senador Humberto Costa.
Emenda nº 27 ao PLS nº 441, de 2012, do Se-

nador Randolfe Rodrigues. 
Emenda nº 28, do Senador Inácio Arruda.
Emenda nº 29, também do Senador Inácio Arruda. 
Emenda nº 30, do Senador Inácio Arruda.
Emenda nº 31, do Senador Ruben Figueiró.
Emenda nº 32, do Senador Romero Jucá.
Emenda nº 33, do Senador Romero Jucá.
Emenda nº 34, do Senador Randolfe Rodrigues.
Emenda nº 35, do Senador Randolfe Rodrigues.
Emenda nº 36, do Senador Randolfe Rodrigues. 
Emenda nº 37, do Senador Randolfe Rodrigues.
Emenda nº 38, do Senador Walter Pinheiro. 

São as seguintes as Emendas:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Lidas as emendas, concedo a 
palavra ao Senador Valdir Raupp, Relator da matéria. 

Com a palavra V. Exª.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 

RO. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, diante desse acordo, de se votar em primeiro 
turno o texto e, depois, discutir a emenda, o relatório 
já é conhecido. 

Esse é um projeto que visa a diminuir os custos 
das campanhas e aperfeiçoar a legislação eleitoral. 
Sabemos que não é ainda a reforma tão sonhada por 
todos nós e pela população brasileira, mas é o possível 
que está sendo feito até o final do mês de setembro. 

No ano que vem nos aprofundaremos mais numa 
reforma aqui no Senado e na Câmara Federal. 

Daqui a pouco, volto para relatar as emendas. São 
mais de 23 emendas apresentadas. Já passam de 30 
as apresentadas na semana passada e nesta semana.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Mozarildo Cavalcanti para discutir a matéria.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e 

Força/PTB – RR. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, embora eu não conheça o Substitu-
tivo – pode até ser que o que eu vá falar aqui já tenha 
sido corrigido –, eu discordo da diminuição do tempo 
de televisão e de rádio, porque isso pode beneficiar 
quem é proprietário de rádio e televisão, mas prejudica 
o candidato que tem limites financeiros para fazer sua 
propaganda, que não tem televisão, rádio. A televisão e 
o rádio, como foi dito, são os meios que mais penetram 
nos lares do eleitor. De outra forma, quem tem rádio e 
televisão fica fazendo propaganda permanente antes 
da eleição. Então, defendo que realmente o tempo de 
televisão e de rádio não seja diminuído.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Antonio Carlos Valadares. 

Estamos inscrevendo o Senador Mário Couto.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco 

Apoio Governo/PSB – SE. Para discutir. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é 
claro que gostaríamos que o projeto que votaremos 
daqui a pouco trouxesse mudanças mais substanciais. 
No entanto, as condições políticas não são favoráveis 
para que isso aconteça. Infelizmente, há assuntos que 
poderiam ser tratados, e, pelas condições adversas, 
não estão sendo. Eu poderia citar a questão das fede-
rações de partidos políticos, que poderiam substituir 
essa enxurrada de partidos, porque as federações 
poderiam reunir partidos que tivessem a mesma situ-

ação programática ou semelhanças ideológicas. Esses 
partidos reunidos numa federação poderiam constituir, 
amanhã, o embrião de um partido político baseado 
naquela federação.

Poderíamos falar aqui sobre o direito de revoga-
ção de mandato, que é um direito existente em outros 
países, como nos Estados Unidos, onde um político, 
por inaptidão para exercer o cargo, por incompetên-
cia no exercício do mandato, pela traição ao programa 
expresso na campanha, o político poderia, então, ser 
cassado diretamente pelo povo. É o instituto do direito 
de revogação.

Poderíamos estar aqui falando sobre o veto popu-
lar, que seria dar ao eleitor a condição de o Congresso, 
aprovando naturalmente esse direito primeiro do veto 
popular, a população pudesse tomar a iniciativa de vetar 
uma determinada lei que fosse prejudicial à sociedade, 
uma lei que, mesmo persistindo no meio jurídico, pu-
desse estar dando prejuízos incomensuráveis ao Bra-
sil, o instituto do veto popular. Poderíamos estar aqui 
discutindo, Sr. Presidente, uma proposta, como aqui já 
foi ventilada pelo Senador Walter Pinheiro, da Bahia, 
que trata da coincidência geral das eleições. Haveria, 
sem dúvida alguma, uma economia muito grande de 
gastos, e as despesas, que são tão grandes, de dois 
em dois anos, poderiam ser direcionas para a saúde, 
para a educação, para a segurança pública, para as 
obras de infraestrutura.

Esse dinheiro se esvai muitas vezes pelo ralo da 
corrupção, pela fraude, pelo exercício permanente da 
corrupção eleitoral. 

Poderíamos, Sr. Presidente, estar aqui discutindo 
cinco anos de mandato para o Presidente da Repúbli-
ca, sem direito à reeleição. Acabar com esse instituto. 
Muitos se esquecem, mas o instituto da reeleição, muito 
embora hoje esteja praticamente consolidado, foi cria-
do num ambiente permeado de compra de votos, de 
corrupção, no Congresso Nacional. Se tivesse havido 
uma CPI naquela época, para apurar como o instituto 
da reeleição foi aprovado, garanto aos senhores que 
muitos pescoços de estadistas estariam hoje na mi-
séria e no esquecimento da população.

(Soa a campainha.)

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco 
Apoio Governo/PSB – SE) – Por isso, Sr. Presidente, 
o instituto da reeleição deveria acabar, pela sua ori-
gem altamente danosa a este País, porque foi apro-
vado em cima de propostas indecorosas de compra 
de votos dentro do Congresso Nacional. Isso não foi 
apurado devidamente, pois, se tivesse sido apurado, 
muitas cabeças teriam rolado neste País, e o Supremo 
Tribunal Federal teria, sem dúvida alguma, também to-
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mado muitas providências que estão sendo tomadas 
hoje, mas que, por omissão dos órgãos competentes, 
aquele episódio não foi devidamente apurado.

(Soa a campainha.)

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco 
Apoio Governo/PSB – SE) – E a história pode estar 
emperrando, mas a memória do povo jamais esquecerá. 

Sr. Presidente, então, apoio esse projeto do Se-
nador Romero Jucá, que tem como Relator o Senador 
Valdir Raupp. 

Apresentei algumas emendas importantes, que 
foram aceitas pelo nobre Relator e pelo autor. 

Eu acho o seguinte: dentro do possível, é o que 
o Senado Federal pode fazer neste momento, porque, 
na verdade, Sr. Presidente, tenho certeza absoluta de 
que, logo depois das eleições – 2014 é ano de eleição 
–, virá uma porção de gente falar em reforma política. 
Todo ano acontece isso. Logo depois das eleições, 
vem uma porção de gente falar em reforma política. 

(Interrupção de som.)

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco 
Apoio Governo/PSB – SE) – Repetindo: depois do que 
vamos aprovar aqui – que é o poder que nós temos –, 
depois da eleição de 2014, muitos Senadores e muitos 
Deputados Federais vão ocupar a tribuna para dizer que 
o Brasil precisa urgentemente de uma reforma política.

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, com a pa-
lavra V. Exª.

A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
eu só gostaria de solicitar a V. Exª a leitura do reque-
rimento para a votação da Medida Provisória nº 620. 
Gostaria de saber se vai ser lido hoje. Os atletas estão 
aqui. Virão aqui amanhã. Acho que é importante que 
esta Casa dê um retorno. 

É importante que essa medida provisória seja vo-
tada logo. Há uma expectativa muito grande por parte 
não só dos atletas, mas por parte de todos aqueles 
que querem ver essa medida provisória aprovada. 
Gostaríamos de que fosse feita a leitura para contar 
o tempo necessário para que ela possa, de fato, ser 
votada no plenário.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferrei-
ra, pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 

– Sr. Presidente, em relação ao assunto agora mencio-
nado pela Senadora Ana Rita, quero lembrar a S. Exª 
e a toda a Casa que um projeto desse mesmo teor foi 
aprovado pelo Senado, projeto de autoria do Senador 
Cássio Cunha Lima e do Senador Mário Couto. O pro-
jeto está na Câmara. Ora, por que a Base do Gover-
no não vota, em regime de urgência – e teria o apoio 
unânime da oposição – esses projetos, que estão na 
Câmara? Por que frustrar uma iniciativa parlamentar 
que já passou pela apreciação do Senado e que vai, 
exatamente, na direção preconizada pela Senadora 
Ana Rita? Por que enganchar numa medida provisória 
que trata da Minha Casa Melhor, uma matéria abso-
lutamente estranha a essa, quando se poderia, mais 
limpamente, decentemente, do ponto de vista Parla-
mentar, aprovar o projeto que está na Câmara? 

Então, quero dizer com toda a lealdade a V. Exª 
e à Casa que nós vamos questionar a votação da ma-
téria nesse teor.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Sr. Presidente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias, Se-
nador Mário Couto e Senador Randolfe Rodrigues.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
conversei com o Senador Aloysio e com outros Sena-
dores aqui e com V. Exª. 

Realmente, a ideia era a de fazer a leitura. Como 
nós estamos aqui numa pauta intensiva, vamos fazer 
a leitura da Medida Provisória nº 620. 

Senador Aloysio, eu queria apenas acrescentar 
esta informação. Me diz a minha querida Cláudia Lyra, 
que, em verdade, a matéria já estaria trancando a pauta 
desde o dia 27. Desde o dia 27. Então, na verdade, a 
Câmara... Não adianta dizer que temos controle aqui 
de como é que vai ser na Câmara. A Câmara, por al-
guma razão, resolveu apresentar a emenda à Medida 
Provisória nº 620. E ela chegou aqui. E o que as enti-
dades dos atletas e suas lideranças estão pedindo – 
estiveram, inclusive, com V. Exª – é que se possa fazer 
a leitura para dar a condição de votação.

Aqui, quero destacar a importância do projeto 
do Senador Cássio Cunha Lima, que, inclusive, teve 
o nosso apoio, quando da votação aqui. Destaco que 
o Senador Mário Couto também tem um projeto na 
mesma direção. É um projeto fundamental e, como es-
tamos aqui numa semana de pauta intensiva, positiva, 
o apelo que faço aqui é para que possamos dar a con-
dição de votação, desconsiderando que foi a matéria, 
dentre tantas que tramitam na Câmara e no Senado, 
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já aprovada na Comissão e na Câmara e está pronta 
para votação aqui.

Então, eu queria fazer este apelo aqui aos Se-
nadores que são autores de matérias correlatas e, ao 
mesmo tempo, para que possamos, após a discussão 
e votação das matérias de hoje, para não atrapalhar 
a pauta, se não, tranca a pauta, que se faça a leitura. 
Agora, ao fazer a leitura, ela coloca o trancamento de 
pauta.

A consulta que faço, pela informação que recebi 
da Mesa, é se confirma que a matéria, a rigor, já esta-
ria trancando a pauta, porque, neste caso, não temos 
alternativa, vamos ter que proceder...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Presidente

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – É, nós...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – ... à votação e, nesse caso...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Presidente.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – ... a minha ideia é que pudesse fazer amanhã.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Sem revisão do orador.) – Presidente, tenho uma...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto, com a 
palavra, V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) 
– Presidente, tenho um projeto semelhante à medida 
provisória. O competente Senador da Paraíba também 
tem um processo...

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Cássio também tem processo semelhante. Por 
sinal, de uma singular feitura, com a inteligência que 
é peculiar ao nobre Senador. Acabei de falar e estou 
tentando convencer o nosso Líder Aloysio para que os 
nossos projetos sejam todos acoplados a esta medida 
provisória, senão destacados, porque entendo eu que 
esta medida provisória vai ter um trâmite mais rápido 
por ser do Governo, por ser medida provisória, e sem-
pre é assim. Então, eu acho que já estou em mais da 
metade do convencimento, conversando com o meu 
Líder, para que a gente possa dar prosseguimento à 
medida provisória, porque é extremamente necessário 
que se acabe urgente com o que acontece no Brasil 
de que presidentes de federações estejam por 30, 20, 
14, 16 anos no poder e, nestas eleições que se apro-
ximam, agora em novembro, eles possam novamente 
concorrer para chegar até os 100, 150 anos de poder. 
Isso é um absurdo!

Então, como a medida provisória é do Governo, 
e os nossos projetos são de oposições, infelizmente, 
o tratamento não é o mesmo. Eu gostaria que V. Exª 
pudesse, sinceramente, como o combinado, fazer 
com que esta medida provisória fosse votada o mais 
breve possível.

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

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB. Sem revisão do orador.) – Apenas para 
uma manifestação em relação ao apelo do dileto amigo, 
competente e diligente Líder do Partido dos Trabalha-
dores, Wellington Dias, para registrar, primeiro, uma 
crítica que não pode deixar de ser feita, até porque tem 
sido uma prática usual do Governo pegar carona em 
iniciativas da oposição – e não é a primeira vez que 
isso acontece –, porque recentemente nós tivemos, na 
Comissão de Educação, proposituras de iniciativa da 
oposição que são açambarcadas pelo Governo através 
da medida provisória.

A propositura que tive a oportunidade de aprovar 
sob a relatoria da Senadora Lídice da Mata foi fruto de 
um trabalho articulado de negociação com os membros 
da comissão. Há mais de 30 anos que se tentava apro-
var algo semelhante nas duas Casas, e é surpreendente 
que, depois que nós conseguimos aprovar, que a maté-
ria segue para a Câmara, o Governo – desculpem-me 
a expressão –, de forma oportunista, no mais puro e 
deplorável oportunismo, enxerta a matéria já aprova-
da em uma das suas medidas provisórias. E o que é 
mais grave: não é a primeira vez que isso acontece.

O Governo tem mil e um instrumentos de fazer 
suas promoções, realizar o seu proselitismo, fazer a 
divulgação de suas ações. Agora, grilagem de proposta 
da oposição é demais! Não é possível continuar convi-
vendo com uma situação em que o Governo se utiliza 
de todos os meios, com todos os métodos, para fazer 
as suas promoções, e quando a oposição – desculpem-
-me o exagero da expressão –, com sangue, suor e 
lágrima, consegue aprovar algo de relevância, o Go-
verno, de forma oportunista, se apropria da proposta 
e faz a grilagem legislativa, como se não bastasse o 
contrabando legislativo que já se perpetua através das 
medidas provisórias. 

Além do mais, feita a crítica preliminar, nós não 
podemos concordar com a proposta do Governo, que 
é mais restrita do que a que conseguimos aprovar, por-
que, na iniciativa do Governo, Senador Mário Couto 
– peço a sua atenção neste instante –, a regra de proi-
bição de reeleição infinita fica restrita apenas àquelas 
entidades que recebem recursos públicos de forma 
direta. Lembre-se de que, no caso da CBF, o grande 
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argumento utilizado pela Confederação Brasileira de 
Futebol é que a CBF não recebe recursos públicos. 
Portanto, no que está proposto pelo Governo, a CBF 
fica excluída, ficando limitada apenas àquelas federa-
ções e confederações que recebam recursos públicos 
de forma direta. 

Portanto, com todo o respeito ao apelo do nobre 
Líder do PT, feita a crítica da postura do Governo, que 
não é pioneira, já se verificou em outros momentos, 
nós vamos continuar defendendo a nossa proposta, 
que é muito mais ampla, muito mais abrangente, que 
já se encontra na Câmara Federal prestes a ser vota-
da, desde que haja o compromisso político do Gover-
no em priorizar, naquela Casa Legislativa, a votação 
da matéria. 

A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – 
ES) – Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Primeiro, o Senador Randolfe 
Rodrigues. Em seguida, darei a palavra à Senadora 
Ana Rita.

Quero anunciar qual é o procedimento que esta-
mos adotando para que possamos apreciar esta me-
dida provisória, que considero importante, sem preju-
dicar o esforço concentrado que vamos fazer durante 
a semana toda.

Senador Randolfe Rodrigues, com a palavra, V. 
Exª, pela ordem.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP. Para discutir. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, em relação à Medida Provisória, 
creio que, no mérito, não há problemas.

Quero só fazer uma consideração. Acho funda-
mental travarmos esse debate. O que ocorre em relação 
às federações esportivas e, notadamente, em relação 
às federações de futebol em todo o País é a ocorrên-
cia do estabelecimento de um esquema de reeleições 
indeterminadas e do estabelecimento de corporações 
mafiosas. E, por isso, seja qual for a iniciativa legislati-
va, e, se a iniciativa legislativa que estiver mais urgente 
e for mais imediata for a medida provisória, que assim 
seja. Não vejo de nossa parte nenhum obstáculo para 
esta votação.

Mas queria, Sr. Presidente, voltando ao debate 
sobre a minirreforma eleitoral, só a título de encaminha-
mento junto a V. Exª, eu queria solicitar de V. Exª que 
V. Exª determinasse à Secretaria da Mesa que fossem 
distribuídos os avulsos das emendas, com a numeração 
das emendas, para que a nossa assessoria pudesse, 
de posse da numeração das emendas, encaminhar a 
V. Exª os referidos destaques das emendas que estão 
de posse da Mesa. 

Conforme encaminhamento que V. Exª já anun-
ciou, de acordo com os Líderes, eu queria retirar as 
emendas que apresentamos ao turno único, notada-
mente a Emenda nº 11, que se refere à questão da 
contratação de cabos eleitorais. Nós estamos apre-
sentando uma emenda para a supressão desse dis-
positivo, para que não exista mais a possibilidade de 
isso existir na legislação eleitoral brasileira. No turno 
único, essa emenda recebeu o número 11 e, no turno 
suplementar, está sob o número 2.

Dando sequência e ordem ao encaminhamento 
dado por V. Exª, nós suprimimos, então, a Emenda nº 
11 do turno único e mantemos, obviamente, a Emen-
da nº 2, no turno suplementar. Assim que eu receber 
os números, terei os números delas. Estamos reapre-
sentando três emendas. Ou melhor, já temos os núme-
ros. São as Emendas nºs 27, 34, 35, 36 e 37. Essas 
emendas, Sr. Presidente, reapresentam um debate que 
tivemos na semana passada na Comissão de Consti-
tuição e Justiça, que eu considero da mais relevante 
importância para este debate da reforma eleitoral. Na 
semana passada, na Comissão de Constituição e Jus-
tiça, debatemos o PLS nº 264, de autoria do Senador 
Jorge Viana, relatado pelo Senador Eduardo Suplicy.

Esse PLS veda a doação de pessoas jurídicas 
para campanhas eleitorais. Através das Emendas de 
nºs 27, 34, 35, 36 e 37, no turno suplementar, nós es-
tamos reapresentando, na prática, o conteúdo desse 
PLS para o debate aqui na minirreforma eleitoral.

Era esse o encaminhamento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – A Presidência aguarda os re-
querimentos de retirada das emendas, especialmente 
da Emenda nº 11.

Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, apenas um 
esclarecimento, porque me parece que as coisas não 
estão muito claras com relação à Medida Provisória 
nº 620. Primeiro para dizer que o projeto aprovado, 
de iniciativa, de autoria do Senador Cássio Cunha, 
é um projeto realmente muito importante, porque ele 
democratiza o processo de eleição das instituições 
esportivas do nosso País. A Medida Provisória que 
nós relatamos, em que eu tive a oportunidade de apre-
sentar uma emenda relacionada a esse tema, é muito 
mais ampla do que a democratização das direções 
dessas entidades esportivas. Além de democratizar 
as entidades esportivas, também dá maior transpa-
rência à aplicação de recursos públicos destinados a 
essas entidades.

E é bom aqui ressaltar que a emenda que foi fei-
ta, ela foi feita de um projeto de iniciativa do Deputa-
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do Jerônimo, que estava na Câmara e que, a pedido 
do Deputado e a pedido também dos esportistas, dos 
atletas, que fazem parte inclusive da instituição Atle-
tas pelo Brasil, é que nós incluímos na Medida Provi-
sória o projeto que estava em tramitação na Câmara. 
Portanto, não foi o Governo que nos pediu. Foi uma 
iniciativa nossa, a pedido dos atletas e a pedido do 
Deputado Jerônimo.

Então, a ideia do Senador Cássio Cunha...

(Soa a campainha.)

A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – 
ES) – ... ela é muito importante. Também foi aprovada 
no mesmo dia que a Medida Provisória foi aprovada. 
No entanto, o que nós tratamos na medida provisória 
é muito mais amplo, é muito maior, é muito mais... Eu 
diria: dá maior transparência à aplicação dos recursos, 
além de democratizar a eleição nas instituições espor-
tivas do nosso País.

É apenas isso, Sr. Presidente. Só para esclare-
cer, para não ficar essa dúvida quanto à iniciativa da 
emenda aqui apresentada.

Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias e Se-
nador José Agripino.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
enquanto a gente prossegue no debate, aqui, da mi-
nirreforma, eu queria só clarear exatamente isto.

Primeiro, não se trata de um projeto de iniciati-
va do Governo. O Governo apenas manifestou com-
promisso com a democratização do esporte que foi 
apresentada.

Nós, mais uma vez, reconhecemos a importân-
cia de outros projetos que tramitam. Citei, aqui, o do 
Senador Cássio Cunha Lima e, também, o do Sena-
dor Mário Couto. São dois projetos que tramitam nesta 
Casa, mas o que veio da Câmara foi esse que está 
aqui e, por isso, fiz esse apelo.

O Senador Aloysio e outros estão dialogando. 
Daqui a pouco, a gente trata aqui, porque a ideia é 
colocar na Ordem do Dia para não atrapalhar a pauta, 
como V. Exª deseja, de votação de outras matérias.

Então, prossegue o debate, aqui, sobre a cha-
mada minirreforma, enquanto a gente busca o enten-
dimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino, com a 
palavra V. Exª, pela ordem.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – 
RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, eu queria fazer uma ponderação e um alerta.

Na Câmara dos Deputados, para onde esta ma-
téria vai, existem, neste momento, três matérias que 
estão em votação em regime de urgência e que se 
sobrepõem a qualquer coisa que chegue lá.

Nós estamos votando uma matéria que é impor-
tante. É um gesto de afirmação do Senado, é morali-
zação do processo eleitoral.

Nós estamos numa segunda-feira. Todos nós vol-
tamos das nossas bases para, atendendo à convoca-
ção da Presidência, votar esta matéria, para entregá-
-la à Câmara. Agora, também não podemos atropelar. 
E faço uma sugestão a V. Exª, porque, por exemplo, 
Senador Mozarildo, eu vinha do aeroporto para cá e 
ouvi a observação de V. Exª falando em diminuição do 
tempo de campanha e do tempo de rádio e televisão. 
Não procede. Não há nem diminuição do tempo de 
campanha, nem do tempo de rádio e televisão.Muitos 
Senadores têm dúvidas com relação ao texto.

A matéria é importante porque ela muda, é claro, 
o prazo limite para realização de convenções, mas ela 
moraliza, ela acaba com aquela história de votar num 
candidato com a fotografia de outro, o que era uma 
imoralidade. O candidato era substituído porque o titu-
lar estava impugnado, e era substituído na véspera da 
eleição. O eleitor votava no substituído vendo a fotogra-
fia do impugnado, o que estava completamente errado.

Esse projeto de lei de iniciativa do Senado, muito 
bem elaborado e relatado pelo Senador Romero Jucá, 
conserta isso, como conserta o uso de cavaletes, o 
que já foi objeto de briga campal em muitas cidades, 
como Salvador, por exemplo. Acaba com isso como? 
Acaba, definitivamente, com uma coisa que é uma ex-
crescência, que é a contratação dos famosos fiscais 
bocas de urnas. Contratam 30 mil, 50 mil! Quem tem 
dinheiro faz isso e garante a eleição. Acaba com isso.

Então, há coisas preciosas que estamos votando, 
mas esse texto precisa ser compreendido por inteiro. 
Eu queria recomendar que votássemos o primeiro turno 
e que se desse o interstício de tempo para que todos 
os Srs. Senadores tomassem conhecimento do texto 
exatamente como foi votado, para que, no segundo tur-
no, se faça a sintonia fina de uma coisa positiva que o 
Senado está entregando, até tendo em vista que, em 
princípio, aquilo que for votado aqui, chegando à Câ-
mara, vai ter de ser submetido às matérias que estão 
postas lá em regime de urgência urgentíssima. É a 
ponderação que faço a V. Exª.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR) – Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a intervenção 
de V. Exª e a ponderação. Vamos fazer exatamente o 
que V. Exª recomenda, tão logo – darei já a palavra ao 
Senador Mozarildo – nós votemos em primeiro turno 
esta matéria, esta importantíssima matéria, com os des-
taques, votaremos em turno suplementar, mas antes, 
porém, suspenderemos a sessão para que possamos 
detalhar a discussão sobre cada uma das emendas.

Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 

e Força/PTB – RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, já que o Senador Agripino comentou, eu quero 
ressalvar que, quando fiz a intervenção, eu não co-
nhecia as mudanças que haviam sido feitas no texto 
original. No texto original, estava, sim, a redução do 
tempo de campanha, a redução, portanto, do tempo 
de rádio e televisão, mas, se já evoluiu para isso, me-
lhorou. Era a ressalva importante que eu queria fazer.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Vamos submeter à apreciação 
da Casa o Requerimento do Senador Randolfe Rodri-
gues, que pede a retirada da Emenda nº 11.

É o seguinte o Requerimento:

REQUERIMENTO  
Nº 1.064, DE 2013

Retirada de emenda.
Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, do 

Regimento Interno, a retirada da Emenda nº 11, de 
minha autoria, oferecida ao Projeto de Lei do Senado 
nº 441/2012.

Sala das Sessões, – Randolfe Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – As Srªs e os Srs. Senadores 
que aprovam o requerimento permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 

RR) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB 

– RR. Sem revisão do orador.) – Ele está retirando a 
Emenda dele, de nº 11?

O SR. PRESIDENTE (Rena Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nº 11.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Do autor?

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Encaminhamento. Tira no tur-
no suplementar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Ele está apresentando a Emenda 
em segundo turno e retirando-a, consequentemente, 
como o encaminhamento aprovado, do primeiro turno.

Vou conceder a palavra ao Senador Valdir Raupp, 
Relator da matéria, antes, porém, com a aquiescência 
do Senador Raupp, vou pedir ao Senador Flexa para 
fazer a leitura de outras matérias, que acabaram de 
chegar à Mesa.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Emenda nº 39, do Senador Romero Jucá; 

Emenda nº 40, do Senador Romero Jucá; 
Emenda nº 41, do Senador Romero Jucá; 
Emenda nº 42, do Senador Randolfe Rodrigues; 
Emenda nº 43, do Senador Randolfe Rodrigues; 
Emenda nº 44, do Senador Randolfe Rodrigues; 
Emenda nº 45, do Senador Randolfe Rodrigues; 
Emenda nº 46, do Senador Romero Jucá; 
Emenda nº 47, do Senador Pedro Taques.

São as seguintes as Emendas:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Val-
dir Raupp.

PARECER Nº 1.048, DE 2013–PLEN

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB 
– RO.Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, passo a relatar 
as emendas.

Emenda nº 2, do Senador Humberto Costa, que 
estabelece que o trabalho de cabos eleitorais seja feito 
na forma de prestação de serviço voluntário, confor-
me o disposto na Lei nº 9.608, de 1998. Pela rejeição.

Emenda nº 3, do Senador Cássio Cunha Lima, 
que propõe que também os candidatos, os partidos po-
líticos e as coligações tenham autonomia para definir 
o cronograma das atividades eleitorais de campanha. 
Também pela rejeição.

Emenda nº 4, do Senador Cássio Cunha Lima, 
que propõe a realização de enquetes e sondagens no 
período da campanha. Somos pela aprovação.

Emenda nº 5, do Senador Cássio Cunha Lima, 
que retira a vedação em relação ao pedido de votos 
em divulgação de atos de Parlamentares e debates 
legislativos. Pela rejeição.

Emenda nº 6, do Senador Aécio Neves, que versa 
sobre propaganda eleitoral antecipada. Eu estou aqui 
votando pela rejeição, mas ela vai estar contemplada 
na Emenda nº 21, cuja leitura vou fazer daqui a pouco.

Emenda nº 7, do Senador Romero Jucá, que 
permite que sejam colocados em veículos adesivos 
com dimensão máxima de 50cm por 40cm, além dos 
adesivos microperfurados no vidro traseiro. Somos 
pela aprovação.

Emenda nº 8, do Senador Romero Jucá, que 
ajusta o texto do Substitutivo no que versa sobre pa-
râmetros de limites para contratação de pessoal para 
militância. Somos pela aprovação.

Emenda nº 9, do Senador Romero Jucá, que 
também disciplina a contratação direta ou terceirizada 
de pessoal para prestação de serviços de candidato a 
prefeito. Somos pela aprovação

Emenda nº 10, dos Senadores Eduardo Suplicy 
e Pedro Taques, que obriga a divulgação na internet 
de relatórios periódicos dos recursos arrecadados e 
dos gastos da campanha eleitoral. Somos pela rejei-
ção, mantendo a legislação em vigor.

Emenda nº 13, do Senador Cássio Cunha Lima, 
que suprime todas as alterações feitas no §2º do art. 
37 da Lei Eleitoral. Somos pela rejeição.

Emenda nº 14, do Senador Cássio Cunha Lima, 
que altera a Lei dos Partidos Políticos no que versa 
sobre a fiscalização da Justiça Eleitoral em relação à 

escrituração contábil e à prestação de contas do Par-
tido. Somos pela aprovação.

Emenda nº 16, do Senador Cássio Cunha Lima, 
que altera dispositivo legal que versa sobre prestação 
de contas. Somos pela rejeição.

Emenda nº 17, do Senador Cássio Cunha Lima, 
que suprime a expressão “desde que a pessoa comu-
nique o fato ao juiz da sua respectiva zona eleitoral” 
do inciso V do art. 22 da Lei dos Partidos Políticos. 
Pela rejeição.

Emenda nº 18, do Senador Cássio Cunha Lima, 
que altera a Lei dos Partidos Políticos para disciplinar 
gastos com passagens aéreas. Somos pela aprovação.

Emenda nº 19, do Senador Cássio Cunha Lima, 
que altera a Lei Eleitoral para disciplinar gastos com 
passagens aéreas. Pela aprovação.

Emenda nº 20, do Senador Cássio Cunha Lima, 
que altera a redação do dispositivo legal que trata do 
Fundo Partidário. Pela rejeição.

Emenda nº 21, do Senador Aécio Neves, que 
acrescenta dispositivo na Lei Eleitoral para regulamen-
tar a convocação, pelos Poderes da União, de rede na-
cional de emissoras de rádio e televisão. Somos pela 
aprovação da emenda sem a palavra “nomes”, contida 
no parágrafo único.

Emenda nº 22, do Senador Francisco Dornelles, 
que possibilita a utilização do Fundo Partidário para 
pagamento de multas e débitos imputados judicialmen-
te aos diretórios estaduais. Somos pela aprovação.

Emenda nº 23, das Senadoras Vanessa Grazzio-
tin, Lídice da Mata e Ana Rita, que altera a Lei Eleitoral 
no sentido de que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, 
poderá promover propaganda institucional sobre a 
igualdade de gênero e a participação feminina na po-
lítica. Somos pela aprovação.

Emenda nº 24, do Senador Cássio Cunha Lima, 
que suprime dispositivo do art. 39 da Lei nº 9.504, de 
1997. Somos pela rejeição.

Emenda nº 25, do Senador Cássio Cunha Lima, 
que altera a Lei dos Partidos Políticos para determinar 
que os requerimentos dos partidos às emissoras de 
rádio e televisão possam ser feitos a critério do órgão 
partidário. Pela rejeição.

A Emenda nº 26 está contemplada na Emenda 
nº 2. Pela rejeição – a emenda é de autoria do Sena-
dor Humberto Costa.

A Emenda nº 27, do Senador Randolfe Rodrigues, 
tem teor igual ao da Emenda nº 2. Assim, somos pela 
rejeição – assunto já tratado na Emenda nº 2.

Emenda nº 28, do Senador Inácio Arruda, que 
altera dispositivo da Lei Eleitoral no que versa sobre 
adesivos. Pela rejeição.
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Emenda nº 29, do Senador Inácio Arruda, que 
altera o dispositivo do Código Eleitoral que não consta 
no texto Substitutivo. Pela rejeição.

Emenda nº 30, do Senador Inácio Arruda, que 
altera o dispositivo do Código Eleitoral que não consta 
no texto Substitutivo. Pela rejeição.

Emenda nº 31, do Senador Ruben Figueiró, que 
altera dispositivo do Código Eleitoral que não consta 
do texto Substitutivo. Pela rejeição.

Emenda nº 32, do Senador Romero Jucá, que 
flexibiliza a regra da lei dos partidos políticos que de-
termina que 20% do total dos recursos do fundo parti-
dário, recebidos por partidos políticos, sejam revertidos 
às instituições de inovação de pesquisa, que seja de 
20% para 10%. Somos pela rejeição.

Emenda nº 33, do Senador Romero Jucá, que 
estabelece que, dos recursos do fundo partidário des-
tinados a instituto ou fundação de pesquisa, parte seja 
aplicada em entidades, acrescido nos Estados e no 
Distrito Federal. Pela aprovação.

Emenda nº 34, do Senador Randolfe Rodrigues, 
que altera a lei eleitoral para vedar a doação de pes-
soa jurídica para campanhas eleitorais e partidos po-
líticos. Entendemos que isso deve ficar para reforma 
futura, quando se aprovar o financiamento público de 
campanha. Somos pela rejeição.

Emenda nº 35, do Senador Randolfe Rodrigues, 
que altera a Lei dos Partidos Políticos para proibir a 
doação de pessoas jurídicas a partidos. Somos pela 
rejeição.

Emenda nº 36, do Senador Randolfe Rodrigues, 
que estabelece multas em caso de doações feitas por 
pessoa jurídica a partido político, coligação ou candi-
dato. Pela rejeição.

Emenda nº 37, do Senador Randolfe Rodrigues, 
que veda partido político de receber direta ou indireta-
mente contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável 
em dinheiro, tanto de pessoa jurídica de direito privado 
como de direito público. Somos pela rejeição.

Emenda nº 38, também texto igual ao da Emenda 
nº 2. Pela rejeição.

Emenda nº 39, que altera o art. 46 da Lei dos 
Partidos Políticos para proibir na propaganda partidá-
ria a incômoda repetição de inserções de propagan-
da partidária nos intervalos comerciais de rádio e TV. 
Pela aprovação.

Emenda nº 40. Altera o art. 24 da Lei Eleitoral.

Também pela aprovação. Autoria: Senador Ro-
mero Jucá.

Emenda nº 41. Autoria do Senador Romero Jucá. 
Altera a Lei Eleitoral na forma da Emenda nº 39.

Pela aprovação.
Emenda nº 42. Igual à Emenda nº 36. 
Pela rejeição.
Emenda nº 43. Igual à Emenda nº 34. 
Pela rejeição.
Emenda nº 44. Igual à Emenda nº 37.
Pela rejeição.
Emenda nº 45. Igual à Emenda nº 35.
Também pela rejeição.
Emenda º 46. Art. 262. O recurso contra expedi-

ção de diploma caberá somente nos casos de inelegi-
bilidade superveniente ou de natureza constitucional 
e de falta de condição de elegibilidade.

Pela aprovação.
Sr. Presidente, é esse o relatório das emendas 

apresentadas até o momento.
Muito obrigado.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – 

PB) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos o Senador Val-
dir Raupp.

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

– PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só para 
esclarecer que essas emendas que o Senador Valdir 
Raupp acabou de relatar serão deliberadas no turno 
suplementar.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Sr. Presidente, eu pedi a minha inscrição para...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Há sobre a mesa novas emen-
das que serão lidas pelo 1º Secretário, Senador Flexa 
Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Emenda nº 47-A, autoria: Senador Romero Jucá; 

Emenda nº 48, autoria: Senador Romero Jucá; 
Emenda nº 49, autoria dos Senadores Eduardo 

Suplicy e Pedro Taques; 
Emenda nº 50, autoria do Senador Luiz Henri-

que da Silveira.
São essas as emendas apresentadas à Mesa.

São as seguintes as Emendas:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos retomar a discussão.

Concedo a palavra ao Senador Mário Couto. Em 
seguida, darei a palavra ao Senador Alvaro Dias.

Com a palavra o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro, para dizer ao 
Senador Cássio Cunha que a nossa proposta foi, sim, 
a apropriação que gerou a medida provisória. Não se 
tem dúvida, Senador Cássio Cunha. Não tenho a me-
nor dúvida disso. Entretanto, V. Exª como eu queremos 
que essa ditadura, tanto na CBF como nas federações, 
seja eliminada. Queremos a democracia.

Com relação à matéria, Sr. Presidente, primeiro, 
quero dizer da minha satisfação de ter alguns momen-
tos felizes neste Senado. E este é um deles, quando o 
Senado Federal se propõe a fazer uma minirreforma 
eleitoral pedida, com certeza, pela população brasileira. 
Diante da iniciativa de V. Exª, como Presidente deste 
Senado, de discutir uma matéria de alta importância 
para a nação... V. Exª, há poucos dias, declarou que 
não se podem aceitar mais medidas provisórias cheias 
de retalhos. É um sinal. S. Exª, Senador Flexa Ribeiro, 
que muito bem se comporta à frente da Secretaria, 
desta Mesa –, há muito tempo, pelo menos durante o 
meu mandato, eu não vejo um secretário ficar sempre 
no seu lugar, fazendo a sua competência. Meus para-
béns, Senador Flexa Ribeiro.

As medidas provisórias que culminam também 
com o voto secreto. Nós temos três etapas de votações 
que, com certeza, a população brasileira já deseja há 
muito tempo. Por exemplo: que não se pichem os mu-
ros da casa, os postes, enfim. Quantos Senadores e 
Deputados Federais já foram multados por terem seus 
nomes em muros e não conseguirem controlar essa 
iniciativa de se pintarem muros?

Os cavaletes nas ruas como se fosse uma si-
nalização de carros, de veículos, empatando a visão 
de motoristas. Eles crescem, ficam enormes. E por aí 
vai. A contenção de despesas, a diferença que se tira 
entre ricos e pobres. A democracia que se impõe para 
que todos tenham o mesmo direito de concorrer me 
traz felicidade.

Subi a esta tribuna para discutir uma reforma, 
mesmo que seja mínima, para falar que as medidas 
provisórias poderão ser moralizadas nesta Casa, para 
falar que o voto secreto pode acabar nesta Casa. Isso 
me traz uma imensa satisfação, Sr. Presidente e Sr. 
Secretário Flexa Ribeiro.

Quando vemos o Supremo Tribunal Federal numa 
situação muito delicada, Nação brasileira, e o Senado 
Federal tentando moralizar as coisas que o Brasil quer, 

que o Brasil pede, que o Brasil aceita, que o Brasil 
aclama, eu fico muito contente.

Eu estou rezando, Brasil, sinceramente rezan-
do, meu querido Pedro Simon, para que o Ministro, 
na quarta-feira...

(Interrupção do som.) 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Eu estou rezando, meu caro Pedro Simon, para 
que o Ministro Celso de Mello possa proceder a um 
voto coerente, a favor da Nação brasileira. Este voto 
será um dos mais importantes para a Pátria, meu que-
rido Pedro Simon. Este voto será um dos votos mais 
importantes para a moralização ou desmoralização 
desta Pátria querida. Quarta-feira será um dos dias 
mais importantes para esta Nação. Na quarta-feira, o 
povo brasileiro deverá ficar ligado no voto do Ministro.

Já é uma aberração monstruosa esse empate de 
cinco a cinco. As coisas foram preparadas para isso. 
O povo brasileiro deve sentir que as coisas foram pre-
paradas para isso. Eu disse...

(Soa a campainha.) 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Já vou concluir, Sr. Presidente. 

Eu disse várias vezes nesta tribuna – várias ve-
zes eu disse – que os mensaleiros não seriam punidos 
pelos seus pecados. E a rota é essa. Tudo foi progra-
mado para isso, mas se isso acontecer, sinceramente, 
minha querida padroeira N. S. de Nazaré, padroeira 
dos paraenses....

Querida santa, se isso acontecer na quarta-feira, 
o que mais poderá acontecer nesta pátria de desmo-
ralização do povo brasileiro? Nada mais. A Pátria es-
tará perdida. Ninguém acreditará em mais em nada, 
absolutamente nada.

Que seja positivo o voto do Ministro Celso de 
Mello, senão essa Pátria será desmoralizada de uma 
vez por todas. 

Presidente, ao deixar a tribuna, mais uma vez, 
digo a V. Exª da minha crença de que aqui nós apro-
varemos hoje essas reformas que estamos fazendo 
através do Senado. Vamos discutir o que V. Exª disse 
com ênfase, que não se podem mais aceitar tais tipos 
de medidas provisórias, e vamos debater com urgên-
cia amanhã, o voto secreto e acabar de uma vez com 
isso, Sr. Presidente. 

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

Maioria/PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – 

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

Serei rápido, Presidente. É só uma questão de 
ordem.

Vou arguir, inclusive, o art. 403.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) –
Tem a palavra V. Exª .
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 

Governo/PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do ora-
dor.) – Pelo que eu tinha entendido do encaminhamen-
to proposto por V. Exª, o Relator iria neste momento 
somente fazer a leitura das emendas que rejeitava, e 
nós iríamos fazer a apreciação das emendas no turno 
suplementar.

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

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Ocorre, excelência, que o 
Relator acatou uma emenda, para ser mais preciso, a 
Emenda nº 22, do Senador Dornelles, agora neste turno.

Eu pergunto a V. Exª como será feito o encami-
nhamento.

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

Na verdade, o Senador Valdir Raupp adiantou 
o parecer, mas essa discussão será inevitável no se-
gundo turno. Ele não antecipa o julgamento do mérito. 
Apesar da colocação dele, nós discutiremos tudo isso 
nos segundo turno.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Então, no caso dessa emenda 
que foi acatada?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – É exatamente isso, Senador 
Randolfe. Ele antecipou, na verdade, um parecer fa-
vorável a uma emenda.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Mas o que nós votaremos no 
primeiro turno não será esse parecer.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Não. Ela será discutida no se-
gundo turno. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Perfeito. O que nós votaremos 
é o Substitutivo que veio da CCJ. Ele antecipou o do 
segundo turno.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Exatamente, o Substitutivo com 
os destaques.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Estou esclarecido, Sr. Presi-
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Alvaro Dias, com a 
palavra V. Exª.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, é apenas para fazer um registro sobre a votação 
dessa matéria. 

Eu creio que nós deveríamos, toda vez que fa-
lássemos em reforma política, pedir desculpas ao 
povo brasileiro, afinal há mais de duas décadas nós 
estamos discutindo e prometendo um novo modelo 
político para o País.

E, neste caso, ao votar essa proposta de minirre-
forma eleitoral, devíamos mais uma vez pedir desculpas 
por estar votando algo insuficiente, sem dúvida muito 
longe das expectativas do povo brasileiro. 

Eu creio, Sr. Presidente, que independentemente 
de votarmos ou não, de aprovarmos ou não essa ma-
téria, teremos dificuldades quase sempre insuperáveis 
na Câmara dos Deputados. O Senado aprova, Sena-
dor Eduardo Braga, a proposta vai para a Câmara dos 
Deputados e fica aguardando oportunidades. 

Assim foi com a reforma política que esta Casa 
aprovou nos idos de 1999, quando cheguei aqui como 
Senador. O Senado aprovou praticamente todos os 
itens discutidos atualmente de reforma política, e la-
mentavelmente essas propostas ficaram dormindo nas 
gavetas da Câmara dos Deputados. 

Eu creio que agora seria mais prudente e certa-
mente de bom senso se todos nós, governistas, opo-
sicionistas, partidos políticos, celebrássemos um gran-
de pacto, transferindo a responsabilidade da reforma 
política para o Congresso a ser eleito no próximo ano, 
em 2014, oxigenado pelas urnas.

E, certamente, seja quem for o Presidente elei-
to, energizado pelas urnas, teríamos melhor cenário, 
ambiente mais adequado para o debate e realização 
de um projeto que confira ao País um novo modelo 
político compatível com as aspirações do nosso povo.

Portanto, Sr. Presidente, lamentavelmente, tenho 
que afirmar – e esta é uma convicção pessoal que 
emito respeitosamente: o atual Congresso – e eu o 
integro – não está habilitado a apresentar ao País um 
novo modelo político; está contaminado, está poluído. 
O atual Congresso, a meu ver, não tem autoridade po-
lítica para oferecer à Nação o modelo político a que 
ela aspira, deseja e impõe. Por isso, essa sugestão 
de que todos nós deveríamos celebrar esse pacto e 
transferir a tarefa da reforma política para o Congresso 
a ser eleito em 2014.

E mais, Sr. Presidente, para concluir: nós esta-
mos sob a égide de um presidencialismo forte. Quando 
não há interesse da Presidência da República, reforma 
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de profundidade não ocorre. Nós só teremos reforma 
política e outras reformas no País se tivermos disposi-
ção, habilidade política e interesse da parte de quem 
presidir o País a partir de 2015, porque todas as opor-
tunidades que tivemos de promover reformas no País 
desperdiçamos, já que não houve interesse direto de 
quem preside o País na atualidade.

Portanto, Sr. Presidente, as nossas esperanças 
ficam depositadas nas urnas do Brasil em 2014.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Rodrigo Rollem-
berg; em seguida, ao Senador Roberto Requião e, 
depois, ao Senador Cristovam Buarque.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF. Para discutir. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu quero, 
em primeiro lugar, cumprimentar o Senador Romero 
Jucá pelo esforço que vem fazendo no sentido de apro-
varmos uma legislação que reduza os gastos de uma 
campanha eleitoral, embora, sem dúvida, haja uma 
frustração de que nós, efetivamente, não estamos nos 
debruçando sobre uma reforma política.

Eu sou muito cético em relação a qualquer re-
forma política mais profunda feita por um Congresso 
Nacional que foi eleito por essas regras. Essa é uma 
questão. Entendo que devemos sempre aprofundar os 
instrumentos de participação popular, de democracia 
participativa, de democracia direta. Tenho defendido e 
entendo que, neste momento, a posição mais impor-
tante que temos a defender, a aprovar nesta Casa, 
que teria, sim, uma imensa repercussão, está nas 
mãos do Senador Sérgio Souza – portanto, em óti-
mas mãos –, é a adoção do voto aberto em todas as 
modalidades de votação. Esse é o meu pensamento; 
é a minha convicção.

Agora, em relação a esse projeto de minirreforma 
eleitoral, queria fazer aqui uma proposta de encami-
nhamento. Tivemos algumas emendas que o Relator, 
Senador Valdir Raupp, a quem cumprimento também, 
já se antecipou no seu parecer; temos outras emendas 
que estão sendo apresentadas ao longo deste deba-
te; não é questão trivial e qualquer equívoco cometido 
pelo Senado, neste momento, pode ter repercussões 
graves; e entendendo a necessidade da celeridade 
desta apreciação para dar tempo para que a Câmara 
dos Deputados também aprecie essa matéria, sugiro, 
Sr. Presidente, que possamos votar o primeiro turno 
dessa matéria, possamos iniciar a discussão do turno 
suplementar e, hoje, encerraríamos a discussão do 
turno suplementar. 

Ao encerrar a discussão do turno suplementar, 
isso permitiria que os Senadores todos tomassem co-

nhecimento, com profundidade, de todas as emendas 
e, amanhã, já no início da sessão, a primeira matéria 
já seria a votação dessa matéria em segundo turno. 
Essa é a nossa sugestão.

Entendo que, com isso, não perderíamos cele-
ridade na apreciação dessa matéria, o que é impor-
tante para dar tempo à Câmara, mas permitiria que 
analisássemos, com profundidade, todas as emendas 
apresentadas em turno suplementar.

Essa é a nossa sugestão, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB-AL) –Concedo a palavra ao Senador 
Roberto Requião.

Com a palavra V. Exª.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/

PMDB-PR. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, só algumas observações bem objetivas: 
tenho muito medo dessa reforma eleitoral entrar na 
contramão do sentimento manifestado nas ruas de todo 
o País. E eu explico por quê. Estamos brigando pelo 
voto aberto no Congresso Nacional. O voto aberto tem 
alguns perigos, tem o perigo da pressão do Executivo, 
a pressão da mídia, mas é uma opção pela coragem, 
pela abertura e pela transparência, e eu já manifestei 
o meu voto pela supressão do voto secreto no Senado 
da República, como, aliás, já havíamos feito na Assem-
bleia Legislativa do Estado do Paraná quando eu era 
governador. Contudo, estamos insistindo no segredo 
do nome do doador de campanha. Não tem sentido!

Eu quero saber quem é que financia a campanha 
do candidato em que eu vou votar. E esse sentimento 
é o sentimento de todo eleitor do País. É um absurdo a 
preservação, sob qualquer pretexto, do sigilo do nome 
dos doadores durante o período eleitoral! É evidente 
que o ideal seria acabarmos, de uma vez por todas, 
com o financiamento privado de campanha por parte 
das empresas. E nós poderíamos ir para o financia-
mento das pessoas físicas com determinado limite. Se 
isso não é possível agora, se não podemos ter uma 
opinião consolidada para acabar com o financiamento 
privado, mesmo de pessoas físicas, pelo menos que 
não agridamos a opinião pública do Brasil, escondendo, 
durante o período eleitoral, os doadores de campanha.

Outra preocupação minha é quanto ao direito 
de expressão da cidadania mediante a proibição de 
placas confessando a preferência por um determina-
do candidato.

O Senador Jucá me disse que isso vai ser corri-
gido no texto e que se permitirá colocar uma placa de 
até 40cm em cada casa. Parece que se resolve isso 
assim. Não acredito! A intensidade da opinião tem que 
ser medida pela intensidade da manifestação. Por que 
não posso pôr na minha casa a minha preferência por 
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um determinado candidato, por uma placa pintada pe-
las mãos, que tenha 1m ou 2m no meu muro ou no 
meu quintal? É um cerceamento absolutamente ina-
ceitável de manifestação da cidadania! São milhões de 
famílias que não poderão se manifestar, porque têm 
que se resumir a uma placa de 40cm. Então, a opinião 
do cidadão brasileiro fica circunscrita a uma placa de 
40cm?! É mau isso!

Outro aspecto está sendo enfrentado pelo Sena-
dor Cunha Lima: a proibição das enquetes. Não tem 
sentido a proibição das enquetes. As enquetes não 
têm vezo científico, mas quebram um pouco a vigarice 
pseudocientífica das pesquisas de opinião. Nós temos 
visto que os grandes institutos fraudam pesquisas, 
mexem na base de dados, dirigem as pesquisas para 
determinados segmentos da população. As últimas 
eleições demonstraram isso à exaustão. Registram 
nos Tribunais Eleitorais, conforme determinadas regras 
que, na verdade, não são reais, e manipulam de um 
ponto de vista macro a opinião do Brasil.

A liberdade absoluta das enquetes dos rádios, 
das televisões e mesmo no programa eleitoral tem 
que ser garantida.

Nós não podemos aceitar, de forma nenhuma, 
que os institutos de opinião, financiados pelo grande 
capital, tenham o monopólio da empulhação da opinião 
pública em véspera de eleição e que uma pequena 
rádio do interior ou um jornal não possam fazer uma 
enquête, perguntando, no universo dos seus leitores 
ou de seus ouvintes, a opinião em determinado mo-
mento. A liberalização disso é absolutamente urgente.

Tenho um outro projeto sobre o qual gostaria de 
falar neste momento. É um projeto que, Presidente, 
para o meu espanto e satisfação, praticamente tem a 
unanimidade do Senado da República. Falo da adoção, 
pelo Senado da República, do sistema de distribuição 
de projetos para parecer semelhante ao dos tribunais 
de justiça, através da computação eletrônica, uma 
computação aleatória. Todos os Srs. Parlamentares, 
todas as Srªs Senadoras e todos os Srs. Senhores e 
todas as senhoras senadoras passam a ser prováveis 
relatores de processos e nós acabamos com a situ-
ação de três ou quatro senadores – por mais ilustres 
que possam se imaginar ou realmente ser – terem o 
monopólio na distribuição de projetos de opinião no 
Congresso Nacional.

Esse projeto contou com a assinatura de pratica-
mente todos os Senadores presentes à reunião, menos 
um, que se recusou a assinar, mas ele é o grande relator 
do Congresso Nacional, dadas as suas excepcionais 
condições intelectuais. Quero democratizar o espaço, 
dessa forma, e acho que deveríamos dar uma veloci-

dade rápida à aprovação dessa resolução, que demo-
cratiza e estabelece a igualdade entre os Senadores.

Presidente, vamos com cuidado com essa refor-
ma eleitoral, pequena reforma, pouco significante, mas 
que pode levar a uma batida de frente com a opinião 
pública do País.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Cristovam Buarque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio 
Governo/PDT – DF. Para discutir. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, vou falar na mesma linha do 
Senador Requião.

Creio que o povo foi para as ruas querendo uma 
maxi, ultra, radical reforma, e estamos numa minirre-
forma. Só o nome que foi dado já é um acinte à opinião 
pública. O povo quer uma mudança radical, completa, 
plena, grande, que faça com que a política seja feita 
de uma maneira diferente. E esta minirreforminha não 
toca nos pontos fundamentais; não muda nada e, às 
vezes, até piora.

Creio que todos estão se preocupando com o 
que vai acontecer na quinta-feira, depois do voto do 
Supremo. Tenho mais medo do que vai acontecer quan-
do perceberem que todas as manifestações feitas não 
levaram à reforma que a população queria.

Está faltando um artigo nisso tudo para dizer: 
“abram os olhos!” Está faltando que a reforma política 
faça com que nós, políticos, abramos os olhos para 
a indignação da população na rua, descontente não 
só com cada um de nós, mas com o sistema no qual 
trabalhamos.

Esta reforma pequenininha, minirreforma, não 
vai bastar, não vai demorar que a gente tenha que 
fazer uma muito mais substancial. E temo que a hora 
de fazer essa mais substancial seja depois de outras 
grandes manifestações neste País. É uma pena que 
estejamos desperdiçando a oportunidade de fazer a 
grande reforma política de que o Brasil precisa.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Taques, com 
a palavra V. Exª.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Presidente.

Na mesma direção dos dois Senadores que me 
antecederam, com todo respeito ao Senador Romero 
Jucá, ao Senador Raupp, essa não é uma minirrefor-
ma, é uma nanorreforma; é menor que mini, é uma 
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nanorreforma. É uma reforma que não é a que todos 
desejamos ou que a grande maioria aqui deseja, por-
que todos temos conversado muito sobre a reforma 
política que a sociedade brasileira deseja, tocando 
em pontos que mereçam ser tocados, Sr. Presidente, 
como o financiamento público sim, discutindo isso ou, 
ao menos, trazendo esse debate para cá. A contratação 
de cabos eleitorais que é um fake de compra de votos 
indiretamente; é um fake, uma coisa falsa de compra de 
votos. Teríamos que debater isso. Temos que debater, 
sim, o sistema partidário, como bem disse o Senador 
Walter aqui, antes da Ordem do Dia.

Esses temas é que não só a sociedade deseja, 
estamos, hoje, vivendo tempos em que todos querem 
ouvir a sociedade. O Supremo Tribunal Federal, na 
reunião passada, estava a discutir: o juiz deve ou não 
ouvir a sociedade? Esse foi um tema debatido ali, no 
Supremo Tribunal Federal. Aquele Ministro que disse 
que a sociedade deve ser ouvida, que os contribuintes 
devem ser ouvidos, foi criticado; aquele outro, o Minis-
tro novato, como se diz, afirmou que a sociedade não 
precisa ser ouvida no momento da decisão. Agora, 
nós estamos numa Casa de debates, numa Casa em 
que a sociedade precisa ser ouvida, diferente do Ju-
diciário, que é contramajoritário, aqui, devemos estar 
do lado da maior parte da população. É lógico que a 
minoria precisa ser respeitada. A maioria ganha, mas 
a minoria precisa ser respeitada.

Expresso meu respeito ao Senador Romero Jucá, 
ao laboroso Senador Romero Jucá, e ao Senador Rau-
pp, que fez um trabalho dentro do que foi possível ali, 
e nós todos reconhecemos isso. Agora, essa é uma 
nanorreforma eleitoral.

Quero também fazer referência ao que disse aqui 
o Senador Roberto Requião, à distribuição de forma 
aleatória dos projetos de lei. Isso democratiza esta 
Casa, Sr. Presidente.

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

Ouço a Senadora Vanessa Grazziotin.
Em seguida, nós vamos fazer a leitura de novas 

emendas. Faremos a apreciação do Substitutivo, com os 
destaques, suspenderemos a sessão e a reabriremos 
para votarmos e discutirmos cada uma das emendas.

Tem a palavra a Senadora Vanessa.
Antes, porém, prorrogo a sessão de ofício, para 

concluirmos a nossa Ordem do Dia.
Com a palavra, V. Exª.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 

Governo/PCdoB – AM. Para discutir. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente.

Ouvindo o pronunciamento dos Parlamentares a 
respeito da matéria, também entendi que deveria vir 
ao microfone falar sobre o assunto.

Primeiro, não estamos aqui discutindo reforma 
política, o que nós estamos discutindo é tão somente 
uma reforma eleitoral. Lamento também que não tivés-
semos tido não diria a capacidade, mas as condições 
políticas para, ainda este ano, votar uma reforma política 
capaz de vigorar na eleição seguinte. Tenho a convic-
ção plena e absoluta de que o País exige mudanças 
profundas não só na política brasileira, Sr. Presidente, 
mas também na relação entre população e Poder Pú-
blico. Sem dúvida alguma, a reforma política é aquilo 
que precisamos viabilizar o mais rapidamente possível.

Entendo também que, dificilmente, o Congresso 
brasileiro, Senado e Câmara, tem condições, por si 
só, de aprovar ou viabilizar essa reforma, haja vista 
as diferentes opiniões dos diferentes partidos políticos 
nesta Casa. É exatamente por essa razão, Presidente 
Renan, que alguns partidos, entre eles o meu Partido, 
o PCdoB, já apresentaram na Câmara de Deputados 
um projeto de resolução que chama o plebiscito.

Penso, Senador Pedro Taques, que é isto que 
nós deveríamos fazer: um plebiscito para ouvir a po-
pulação quanto àquilo que é mais importante dentro 
do sistema político brasileiro.

Agora, com relação ao que estamos votando neste 
momento, que é a minirreforma eleitoral... Eu não diria 
que é uma nanorreforma, porque algo que é nano a 
gente não enxerga. Essa é uma minirreforma eleitoral, 
Sr. Presidente. Acho que ela procura enfrentar alguns 
problemas que se revelaram nas últimas campanhas.

Eu gostaria enormemente de votar o fim do pa-
gamento de cabos eleitorais. Se eu tiver essa oportu-
nidade, eu o farei. A redação já limita isso, o que é um 
passo muito importante.

Registro também que, em outro momento, eu me 
referirei à emenda que foi acatada pelo Relator.

Mas, neste momento, em que não estamos de-
batendo as emendas em si, cumprimento, pelo esforço 
que foi feito, sobretudo, o Senador Jucá e o Senador 
Raupp, para que a gente pudesse votar aqui esse pro-
jeto e melhorar um pouco o relacionamento e a efeti-
vação das eleições em nosso País.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Sobre a mesa, as últimas emendas, que serão 

lidas pelo Sr. 1º Secretário, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA) – Emenda nº 51, de autoria do Senador Romero 
Jucá.
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Emenda nº 52, de autoria do Senador Rodrigo 
Rollemberg.

Emenda nº 53, de autoria do Senador Cássio 
Cunha Lima.

Emenda nº 54, de autoria do Senador Cássio 
Cunha Lima.

Emenda nº 55, de autoria do Senador Romero 
Jucá.

Emenda nº 56, de autoria do Senador Romero 
Jucá.

São as seguintes as Emendas:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) –Essas emendas receberão os pa-
receres do Senador Valdir Raupp no turno suplementar.

Conforme o procedimento combinado, vamos 
submeter o Substitutivo à votação, ressalvados os 
destaques.

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

Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Só 
lembro, Excelência, que é o Substitutivo da CCJ.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – É o Substitutivo da CCJ.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Perfeito!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimentos 
de destaque que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário, 
Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Leio um requerimento de destaque:

Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, e art. 
313, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, destaque para a votação em separado 
do § 7º do art. 37 da Lei nº 9.096, de 1995, Lei 
Orgânica dos Partidos Políticos, acrescida a 
referida lei pelo art. 2º do Substitutivo do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 441, de 2012.
Senador Wellington Dias.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Requerimento de destaque ao § 4º do art. 39 da 
Lei nº 9.504, de 1997, conforme redação do art. 3º da 
emenda substitutiva, de autoria do Senador Welling-
ton Dias.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB 
– PA) – Requerimento de destaque para votação em 
separado da expressão “minitrios”, constante do § 11 
do art. 39 da Lei nº 9.504, de 1997, de autoria do Se-
nador Wellington Dias.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO 
Nº 1.065, DE 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeiro, nos temos dos art. 312, inciso II e art. 

313, inciso I, do RISF, destaque para votação em se-
parado do § 7° do art. 37 da Lei n° 9.096, de 1995 (Lei 
Orgânica dos Partidos Políticos), acrescido à referida 
lei pelo art. 2° do Substitutivo ao Projeto de Lei do Se-
nado n° 441, de 2012.

Sala das Sessões, de setembro de 2013. – Se-
nador Wellington Dias.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB 
– PA) – Requerimento de destaque para votação em 
separado do inciso II do § 2º do art. 39 da Lei nº 9.504, 
de 1997, de autoria do Senador Wellington Dias.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO 
Nº 1.066, DE 2013

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2012

Dispositivo destacado: § 4º do art. 39 da Lei 
nº 9.504, de 1997, conforme redação do art. 
3º da Emenda Substitutiva.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II e art. 

313, inciso I, do RISF, destaque para votação em se-
parado da expressão “Com exceção do comício de en-
cerramento de campanha, que poderá ser prorrogado 
por mais 8 (oito) horas.”

Sala das Sessões, setembro de 2013. – Senador 
Wellington Dias.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB 
– PA) – Requerimento de destaque para votação em 
separado do inciso II do § 2º do art. 39 da Lei nº 9.504, 
de 1997, de autoria do Senador Wellington Dias.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO 
Nº 1.067, DE 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos art. 312, inciso II e art. 

313, inciso I, do RISF, destaque para votação em se-
parado da expressão “e minitrios”, constante do § 11 
do art. 39 da Lei n° 9.504, de 1997 (Lei das Eleições), 
acrescido à referida lei pelo art. 3° do Substitutivo ao 
Projeto de Lei do Senado n° 441, de 2012.

Sala das Sessões, de setembro de 2013. – Se-
nador Wellington Dias.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Blobo Minoria/PSDB-
-PA) – Requerimento de destaque para votação em 
separado do inciso II do § 12 do art. 39 da Leinº 9.504, 
de autoria do Senador Wellington Dias.

É o seguinte o Requerimento na íntegra.

REQUERIMENTO 
N° 1.068, DE 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos art. 312, inciso II e art. 

313, inciso I, do RISF, destaque para votação em se-
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parado inciso II do § 12 do art. 39 da Lei n° 9.504, de 
1997 (Lei das Eleições), acrescido à referida lei pelo 
art. 30 do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n° 
441, de 2012.

Sala das Sessões, de setembro de 2013. – Se-
nador Wellington Dias.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Leio requerimento de destaque:

Requeiro, nos termos do art. 313, inciso I, 
do Regimento Interno do Senado Federal, o 
destaque da expressão “e o § 1º do art. 43”, 
constante do art. 4º da emenda substitutiva 
oferecida pelo Senador Valdir Raupp ao Projeto 
de Lei do Senado nº 441, de 2012. Senador 
Pedro Taques.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO 
Nº 1.069, DE 2013

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 313, inc. I, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, o destaque da 
expressão “e o § 1° do art. 43”, constante do art. 4° 
da Emenda Substitutiva oferecida pelo Senador Val-
dir Raupp ao Projeto de Lei do Senado 441, de 2012, 
para que seja votada separadamente.

Sala das sessões. – Senador Pedro Taques (PDT/
MT).

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Consulto os Srs. Senadores se 
podemos votar em globo os requerimentos de desta-
que. (Pausa.)

Em votação os requerimentos de destaque.
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam 

como se encontram. (Pausa.)
Estou aguardando a manifestação para anunciar 

o resultado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB 

– RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem, devo dizer que estamos votando agora o pri-
meiro turno do Substitutivo. Esses destaques estão no 
primeiro turno do Substitutivo.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – É só aprovar os destaques, então.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB 
– RR) – Nós vamos discutir as emendas no segundo 
turno do Substitutivo.

(Soa a campainha.)

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB 
– RR) – Então, nós vamos aqui rejeitar os destaques 
agora, senão nós teremos de votar o Substitutivo e, 

depois, todos os destaques do primeiro turno. Então, 
nós vamos rejeitar os destaques agora. Se houver al-
gum destaque no segundo turno, nós o discutimos e 
o aprovamos no segundo turno. Agora, somos pela 
rejeição, Sr. Presidente.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Esses destaques são desta-
ques do texto do Substitutivo.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – São 
destaques do Substitutivo, é claro. Por isso, têm de ser 
votados agora.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – É o que está sendo votado.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Seria importante deixar consignado...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Foi aprovado o destaque, Sr. Presidente.

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

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB. Sem revisão do orador.) – A orientação 
do procedimento do Senador Jucá...

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – É para rejeitar os destaques agora.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – ...é absolutamente lógica e pertinente, 
desde que fique assegurado que, no segundo turno, 
nós tenhamos a oportunidade de discutir as emendas 
que não foram acatadas.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB 
– RR) – É claro! Nós vamos analisar as emendas no 
segundo turno. As emendas que têm parecer contrário, 
inclusive, poderão ser destacadas no segundo turno.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Perfeito!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – É exatamente esse o procedi-
mento. Estamos apreciando os destaques ao Substi-
tutivo, em primeiro turno, os destaques ao texto.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – No segundo turno, nós faremos 
exatamente a apreciação desse destaque.

Ouço o Senador Wellington.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/

PT – PI. Sem revisão do orador.) – Eu quero só chamar a 
atenção para o fato de que, pelo Regimento, por melhor 
que seja o encaminhamento – e nós estamos falando 
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de destaque ao Substitutivo –, por melhor que seja o 
entendimento, ele não vai encontrar amparo, porque, 
na verdade, têm de ser votados agora os destaques. 
E entendi aqui que foram aprovados os destaques. É 
o que eu estou entendendo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O procedimento acordado foi 
exatamente esse. Nós rejeitaremos os destaques no 
primeiro turno, os destaques ao Substitutivo, e garanti-
remos que esses destaques sejam discutidos no segun-
do turno. É uma maneira de abreviar o procedimento.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Exatamente, Sr. Presidente!

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Fora do microfone.) – É o que será feito 
se houve acordo. Se não houver acordo...

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

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – V. Exª fará a leitura de todos os destaques 
no segundo turno. Esse é o acordo.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Estamos aqui confiando no encaminha-
mento de V. Exª, Sr. Presidente.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-
no/PT – BA) – Porque senão a rejeição transfere para 
o segundo turno e não pode...

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – No segundo turno, nós vamos discutir os des-
taques e rejeitar ou votar em bloco o que tem parecer 
contrário e o que tem parecer favorável.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – Não, não! Vamos preservar os destaques 
no segundo turno, senão...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter, esses desta-
ques serão ou não reapresentados.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-
no/PT – BA) – Serão reapresentados ou não, não! Nós 
queremos manter os destaques no segundo turno. Não 
pode ser dito que eles serão apresentados ou não.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vai haver a oportunidade de se reapre-
sentarem os destaques. Esse foi o procedimento com 
que nós concordamos.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Sr. Presidente, se isso é feito por acordo, 
nós concordamos.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-
no/PT – BA) – Sr. Presidente, se há acordo para votar-
mos, nós votamos o texto e já garantimos no segundo 
turno os destaques.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Ouço V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria 
fazer uma proposição dentro do acordo para que es-
ses destaques apresentados no primeiro turno sejam 
transferidos já para o segundo turno, para que nós 
não precisemos apreciá-los agora, no primeiro turno. 
Se houver um acordo, nós poderemos fazer dessa 
forma, Sr. Presidente.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-
no/PT – BA) – Pronto! Aí está certo!

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Se houver acordo, nós concordamos.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Só lembro que esse acordo 
já foi feito. Estamos só relembrando o acordo, mas 
tudo bem!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação o Substitutivo.

Os Srs. Senadores que aprovam o Substitutivo 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o Substitutivo.
Estando a matéria em regime de urgência, pas-

sa-se à apreciação da matéria em turno suplementar.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 

RR) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/

PSDB – PB) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Romero Jucá, pela ordem, 
concedo a palavra a V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, tendo em vista entendimento com os Líderes e 
com todos os Senadores e Senadoras, eu queria pro-
por que V. Exª suspendesse a sessão por 30 minutos, 
no sentido de que pudéssemos apreciar as emendas 
que foram apresentadas, com o parecer do Relator, 
em reunião, para que nós tivéssemos, pelo menos, 
um entendimento do que é consensual. Já teríamos os 
pareceres favoráveis, contra e a favor, e, depois, iría-
mos para a discussão daquilo que não é consensual. 
Então, eu queria, no cumprimento do entendimento, 
que nós pudéssemos proceder assim.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Consulto os Srs. Senadores, 
de acordo com o procedimento, se, antes de suspen-
dermos a sessão por 30 minutos, não é prudente nós 
ouvirmos, desde já, os pareceres referentes a essas 
emendas apresentados pelo Senador Valdir Raupp.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Sr. Presidente, eu queria ponderar...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Da Emenda nº 47 à Emenda 
nº 56.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Eu queria ponderar a V. Exª, em nome da busca 
da quase unanimidade para essa nanorreforma, que 
vai ser um pouco maior, porque há muitas emendas, 
e propor que nós pudéssemos nos reunir com os Lí-
deres antes do parecer do Senador Raupp. Se houver 
entendimento, algumas emendas serão acatadas, e 
outras serão rejeitadas. Então, se pudermos fazer isso...

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-
no/PT – BA) – O.k.! Pode-se fazer isso.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – É que o Senador Valdir Raupp 
já deu parecer sobre todas as outras emendas.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-
no/PT – BA) – Em primeiro turno!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Em primeiro turno! Então, seria 
melhor que, antes de suspendermos a sessão, conce-
dêssemos rapidamente a palavra ao Senador Raupp.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Então, rapidamente, depois, ele poderá, dentro 
do entendimento, buscar...

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

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – Suspende-se a sessão, e se faz a conversa 
ali, para ver o que vai ser possível acatar.

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Ouço o Senador Valdir Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 
RO. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, quanto à Emenda nº 48, de autoria do Senador 
Romero Jucá, sou pela aprovação. Exige que os bancos 
identifiquem, nos extratos, os doadores de recursos 
para campanha eleitoral. Pela aprovação!

A Emenda nº 49, do Senador Pedro Taques, diz:

[...] I – no caso de pessoa física, a R$1,7 mil, 
em cada pleito;
II – no caso em que o candidato utiliza recur-
sos próprios, ao limite estabelecido no inciso 
anterior e ao valor máximo de gastos estabe-
lecidos pelo seu partido, na forma desta lei.
[...]

Pela rejeição!
A Emenda nº 50, do Senador Luiz Henrique da 

Silveira, diz: “Inclua-se no art. 3º do Substitutivo do 

PLS nº 441, de 2012, onde couber: o art. 44 da Lei nº 
9.504, de 30 setembro de 1997, passa a vigorar acres-
cido dos seguintes §§ 4º, 5º, 6º e 7º: [...]”. 

Pela rejeição.
Emenda nº 47, pela aprovação. Simplifica o pro-

cesso de registro de candidaturas. Emenda do Senador 
Romero Jucá. Pela aprovação.

Emenda nº 51. Senador Romero Jucá. Ficam 
também dispensadas de aprovação na prestação de 
contas, primeiro, cessão de bens móveis, limitada ao 
valor de R$4 mil por pessoa cedente. Pela aprovação.

Emenda nº 52. Senador Rodrigo Rollemberg. 
Suprima-se do rol do dispositivo da Lei nº 9.504, de 
30 de setembro de 1997, a ser alterado na forma do 
art. 3º do Substitutivo ao PLS nº 441/2012, o parágrafo 
único do art. 55. Pela rejeição.

Emenda nº 53. Senador Cássio Cunha Lima. São 
vedados, no dia da eleição, o uso de alto-falantes e 
amplificadores de som, bem como a propaganda de 
boca de urna e a promoção de carreatas, sendo os in-
fratores punidos com multa de R$5 mil a R$15 mil. Já 
está em outra emenda. Também pela rejeição.

Emenda nº 54. Está prejudicada. Contemplado 
na Emenda nº 56.

Emenda nº 55. Suprimam-se as alterações no 
§ 5º do art. 39 ao § 5º do art. 39-A da Lei nº 9.504, 
de 30 de setembro de 1997, na forma dada pelo art. 
3º do Substitutivo da CCJ ao PLS nº 441/2012. Pela 
aprovação.

Emenda nº 56. Também pela aprovação. Inclua-se, 
no art. 3º do Substitutivo da CCJ ao PLS nº 441/2012, 
a seguinte alteração ao art. 37 da Lei nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997. Pela aprovação.

É esse o relatório, Sr. Presidente, das emendas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos, conforme procedi-
mento adotado, suspender a sessão por 30 minutos, 
para que nós possamos estabelecer uma conversação 
sobre as emendas e sobre os destaques.

Antes, porém, eu gostaria de registrar, com muita 
satisfação, a honrosa presença aqui, no Senado Fe-
deral, do craque Raí, que foi campeão mundial pela 
Seleção Brasileira, campeão mundial de futebol, e do 
Mauro Silva, que também foi campeão. É uma honra 
muito grande tê-los aqui, no Senado Federal.

Está suspensa a sessão.

(Suspensa às 19 horas e 2 minutos, a sessão 
é reaberta às 20 horas e 24 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Está reaberta a sessão.

Discussão em turno suplementar.
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Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Há, sobre a mesa, emendas que serão lidas: 
Emenda nº 57, do Senador Sérgio Souza; 

Emenda nº 58, do Senador Romero Jucá; e 

Emenda nº 59, também do Senador Romero Jucá.

São as seguintes as Emendas:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Há, sobre a mesa, ainda, um 
requerimento de retirada da Emenda nº 56, do Sena-
dor Romero Jucá.

É o seguinte o Requerimento:

REQUERIMENTO 
N° 1.070, DE 2013

Requeiro, nos termos regimentais, a retirada da 
Emenda 56-PLEN ao Substitutivo ao PLS 441/2012. 
– Senador Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Em votação o requerimento.

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 
de retirada de emenda permaneçam como se encon-
tram. (Pausa.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-
no/PT – BA) – Ressalvado os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – É uma emenda. Estão ressal-
vados os destaques.

Aprovado o requerimento.
Portanto, fica retirada a emenda, como pede o 

Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 

RR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Tem a palavra o Senador Ro-
mero.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, fruto de amplo debate e de amplo acordo com 
os Líderes, de que vários Senadores e Senadoras par-
ticiparam, nós chegamos a um entendimento. A maioria 
das emendas recebeu o parecer favorável do Senador 
Raupp, e algumas receberam parecer contrário. Quan-
to a outras, foi combinado que seriam destacadas. A 
ideia era a de que pudéssemos votar. Então, o Senador 
Raupp vai nomear as emendas que têm parecer favo-
rável, e nós as votaremos em globo. Também aquelas 
que tiverem parecer contrário serão votadas em glo-
bo, ressalvados os destaques. Nós discutiremos cada 
destaque e votaremos os destaques simbolicamente, 
como foi combinado. Esse é o acordo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Para tanto, vou conceder a 
palavra ao Senador Valdir Raupp, Relator da matéria.

Antes, porém, consulto o Senador Randolfe Ro-
drigues e o Senador Eduardo Suplicy, que estão com 
os microfones levantados, bem como o Senador Wal-
ter Pinheiro.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-

sidente, só ratifico esse entendimento que o Senador 
Romero aqui apresentou de ouvirmos o Senador Raupp.

E só quero comunicar a V. Exª que os requeri-
mentos de destaque que anunciamos, ainda há pouco, 
na reunião dos Líderes, já estamos encaminhando a 
V. Exª. E também esses requerimentos de destaque 
anunciados por nós, que são basicamente os reque-
rimentos de destaque às emendas apresentadas de 
minha autoria e a uma emenda apresentada de autoria 
do Senador Pedro Taques, já os encaminharei à Mesa, 
para o destaque ser apreciado pelo Plenário.

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

Ouço o Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-

no/PT – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
encaminhei os destaques para as emendas referentes 
à transparência em tempo real e à limitação relativa 
a quem pode fazer as doações e, na hora adequada, 
farei a defesa.

Pergunto, Sr. Presidente, tendo em conta a aten-
ção aos nossos campeões mundiais Mauro Silva e 
Raí, tendo havido já entendimento, se é possível fa-
zer a leitura da Medida Provisória nº 640, que torna 
transparentes as entidades esportivas. Agradeço, até 
por atenção a eles, se for possível antecipar a leitura 
da Medida Provisória nº 620, se isso for adequado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Exatamente, nós vamos, tão 
logo terminemos isto aqui, proceder a essa leitura, o 
que significa dizer que a matéria vai trancar a pauta. 
Nós veremos, em seguida, o que fazer. Eu queria só 
lembrar que o prazo de apreciação dessa medida pro-
visória vai vencer apenas em 8 de outubro. Portanto, 
nós temos tempo, sem dúvida, para apreciá-la. Como 
não há o desejo de que ela volte para a Câmara dos 
Deputados, o mais razoável é que nós combinemos um 
calendário para poder apreciá-la, sem que isso prejudi-
que, evidentemente, a semana de esforço concentrado.

Ouço o Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Go-

verno/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Pelo que 
compreendi aqui hoje do diálogo que tivemos com as 
lideranças tanto do Governo quanto da oposição, Sr. 
Presidente, verificamos que há o entendimento exa-
tamente de se fazer a leitura após a votação, para 
não se trancar a pauta agora. E há as condições, Sr. 
Presidente, de votação, pelo entendimento feito aqui 
entre as lideranças da base do Governo e da oposi-
ção. A ideia, como V. Exª diz, é ler, após essa votação 
que estamos fazendo hoje, após a pauta de hoje, e há 
condições de votação amanhã. 

Então, era isso o que eu queria transmitir a V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB 
– PA. Sem revisão do orador.) – Eu quero concordar 
com o Líder do PT. No início da sessão, foi exatamen-
te acordado isso, que hoje nós leríamos essa medida 
provisória porque nós poderíamos votá-la amanhã. 
Isso faz bem para o País.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Façamos isso, portanto. 

Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 

Governo/PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do ora-
dor.) – É no mesmo sentido, Presidente. O PSOL tem 
acordo em votar essa medida provisória, pela impor-
tância que tem, por acabar com um esquema existente 
em Federações em todo o País, embora essa medida 
provisória, como V. Exª já adverte ao Plenário, só se 
encerre no dia 8 de outubro. Como existe um con-
senso geral no Plenário, inclusive um consenso com 
a oposição, com a minoria, para votação, creio que 
podemos aproveitar esse nosso esforço concentrado, 
fazer a leitura hoje e trazer para votação amanhã, logo 
no início da sessão.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Sr. Presidente.

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

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE. Sem revisão do orador.) – Eu também concor-
do com a leitura, mas após a votação da matéria que 
está na pauta. 

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

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Na sequência, a gente pode ler a matéria da 
Medida Provisória nº 620, que atende aos atletas bra-
sileiros.

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

Senador Raupp, com a palavra, V. Exª.

PARECER Nº 1.049, DE 2013–PLEN

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 
RO. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Emenda nº 24 
tem uma subemenda. 

Subemenda à Emenda nº 24. Altere-se a redação 
do § 4º do art. 39 da Lei nº 9.504, de 1997, na forma 
dada pelo art. 3º do Substitutivo da CCJ ao PLS nº 
441, de 2012, na seguinte conformidade: 

Art. 39, § 4º – A realização de comícios e a utili-
zação de aparelhagens de sonorização fixas são per-
mitidas no horário compreendido entre 8 e 24 horas, 
com exceção do comício de encerramento da campa-
nha, que poderá ser prorrogado por mais duas horas.

Subemenda à Emenda nº 47-A. Inclua-se no art. 
3º do Substitutivo da CCJ ao PLS nº 441, de 2012, a 
seguinte alteração no art. 11 da Lei nº 9.504, de 1997:

Art. 11, § 3º – Fica dispensada a apresentação 
pelo partido, coligação ou candidato de documen-
tos produzidos a partir da... informações detidas pela 
Justiça Eleitoral, entre eles os indicados nos incisos 
III, V e VI.

Subemenda à Emenda nº 21 ao PLS nº 441, de 
2012. Acrescente-se à Lei nº 9.504, de 1997, o se-
guinte artigo: 

Art. 36-B – Será considerada propaganda eleitoral 
antecipada a convocação, por parte do Presidente da 
República, dos Presidentes da Câmara dos Deputados, 
do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, 
de redes de radiodifusão para divulgação de atos que 
denotem propaganda política ou ataques a partidos 
políticos e seus filiados ou instituições.

Parágrafo único. Nos casos permitidos de convo-
cação das redes de radiodifusão é vedada a utilização 
de imagens, símbolos ou imagens, exceto aqueles 
previstos no § 1º do art. 3º da Constituição Federal.

Da Emenda nº 47 até a Emenda nº 58 não foi 
dado ainda parecer. Então, vou dar parecer a essas 
emendas.

Emenda nº 47, de autoria do Senador Pedro 
Taques, é pela rejeição, e já há aqui um pedido de 
destaque.

As outras emendas poderão também receber 
pedido de destaque.

Emenda nº 48, pela aprovação. Exige que os ban-
cos identifiquem nos extratos os doadores de recursos 
para campanha eleitoral.

Emenda nº 49, de autoria do Senador Pedro Ta-
ques, pela rejeição.

Emenda nº 50, do Senador Luiz Henrique da Sil-
veira, pela rejeição. 

Emenda nº 53, também pela rejeição. Cássio 
Cunha Lima.

Emenda nº 55, pela aprovação. Senador Rome-
ro Jucá.

Emenda nº 57, também pedido de destaque. Pela 
rejeição, pedido de destaque.

Emenda nº 58. Inclua no Substitutivo da CCJ do 
PLS nº 441, de 2012, as seguintes alterações: as do-
ações estimáveis em dinheiro a candidato específico, 
comitê ou partido deverão ser feitas mediante recibo, 
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assinado pelo doador, exceto a hipótese prevista no § 
6º do art. 28. Pela aprovação.

Emenda nº 59. Inclua-se o art. 3º ao Substitutivo 
da CCJ nº 441, de 2012, a seguinte alteração ao art. 
37 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997: em 
bens particulares, é proibida a veiculação de propa-
ganda eleitoral por meio de fixação de faixas, placas, 
cartazes, bandeiras, pinturas ou inscrições, aposição 
de cavaletes e bonecos, etc., na forma do disposto no 
§ 3º do art. 38 desta lei, sujeitando-se o infrator às pe-
nalidades previstas no § 1º. Pela aprovação.

Foram aprovadas as Emendas nºs 46, 41, 40, 
39, 23, 20, 19, 18, 14, 9, 8, 7 e 3. 

São emendas já aprovadas, fruto de acordo.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 

Governo/PSOL – AP) – Caríssimo Relator, Senador 
Raupp, V. Exª me permite? Quanto à Emenda nº 22, 
do Senador Dornelles, qual é o parecer de V. Exª?

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 
RO) – Emenda nº 22, pela rejeição.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Obrigado.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB 
– RO) – Destacadas as Emendas nºs 34, 35, 36, 37, 
32, 10, 4, 5 e 26. 

Essas são as emendas destacadas.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-

no/PT – PI) – Só para eu entender, Senador Raupp. 
Na verdade, nós verificamos...

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 
RO) – Prejudicada.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – 26, 2, 25 e 38 têm o mesmo teor, está certo? 

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE) – Senador Raupp, a de nº 2 não...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – A nº 2 e a nº 47, Senador.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – As que tratam de contratação de cabo 
eleitoral.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE) – Nº 2.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Nº 2.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – As nºs 2, 25, 26 e 38 têm o mesmo teor.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM) – É isso mesmo: as nºs 2, 25, 26 e 38.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – A nº 32 também. Para a nº 32, estou pedindo 
destaque, Sr. Presidente. 

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 
RO) – A nº 32 já está destacada aqui, Senador Eunício.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Senador Raupp, só para auxiliar V. Exª. 

Acabei de apresentar os destaques conferidos. As 
emendas destacadas são: a Emenda nº 2, do Senador 
Humberto Costa; as Emendas nºs 34, 35, 36 e 37, do 
Senador Randolfe; a Emenda nº 32, de minha autoria; 
a Emenda nº 10, do Senador Suplicy; a Emenda nº 
4, do Senador Cássio Cunha Lima, sobre inquéritos; 
a Emenda nº 5, do Senador Cássio Cunha Lima; e a 
Emenda nº 47, do Senador Pedro Taques. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Se V. Exª permitir, as Emendas 
nºs 32, 10, 4, 5, 26, 34, 35, 36 e 37.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – E a Emenda nº 47 também, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Emenda nº 2 também.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB – 
PR) – Sr. Presidente. 

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM) – Essa é que é igual àquela outra.

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

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB – 
PR) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – E a Emenda nº 47? Há uma 
dúvida sobre a Emenda nº 47.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – A Emenda nº 47 também está 
destacada. É a emenda do Senador Taques, para a 
qual eu pedi destaque na reunião de Líderes. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – É a Emenda nº 47.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Altera o art. 24. É minha. 

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

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB 
– PR) – Sr. Presidente, e a Emenda nº 57 também, 
porque ela depende da Emenda nº 4.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Emenda nº 57 não está na 
relação.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB – 
PR) – Mas já está na mesa o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Acabamos de receber um re-
querimento de destaque para a Emenda nº 37, que 
será lido pelo Senador Flexa Ribeiro.
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São os seguintes os Requerimentos de des-
taque para votação em separado:

REQUERIMENTO 
N° 1.071, DE 2013

Requeiro, nos termos do inciso II do art. 312 do 
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para 
votação em separado do (A) Emenda 34-PLEN ao PLS 
nº 441, de 2012 – Substitutivo.

Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodri-
gues, Líder do PSOL

REQUERIMENTO 
Nº 1.072, DE 2013

Requeiro, nos termos do inciso II do art. 312 do 
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para 
votação em separado da Emenda 35-PLEN ao PLS nº 
441, de 2012 – Substitutivo.

Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodri-
gues, Líder do PSOL.

REQUERIMENTO 
Nº 1.073, DE 2013

Requeiro, nos termos do inciso II do art. 312 do 
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para 
votação em separado do (A) Emenda 36-PLEN ao PLS 
nº 441, de 212 – Substitutivo.

Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodri-
gues, Líder do PSOL

REQUERIMENTO 
N° 1.074, DE 2013

Requeiro, nos termos do inciso II do art. 312 do 
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para 
votação em separado do (A) Emenda 37-PLEN ao PLS 
nº 441, de 2012 – Substitutivo.

Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodri-
gues, Líder do PSOL.

REQUERIMENTO 
Nº 1.075, DE 2013

Destaque – Emenda 32 e Emenda 33, referente 
solicitação Senador Eunício Oliveira. – Senador Ro-
mero Jucá.

REQUERIMENTO 
Nº 1.076, DE 2013 – PLEN

Requeremos, nos termos do artigo 312, inciso II, 
do Regimento Interno do Senado Federal, Destaque 
para Votação em Separado (DVS) da Emenda nº 
10 – PLEN, ao PLS nº 441, de 2012, anexa, de nossa 
autoria, que dá nova redação aos artigos 25 e 28 da 
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, na forma da 
Emenda Substitutiva apresentada pelo relator à matéria

Sala das Sessões, – Senador Eduardo Suplicy 
– Senador Pedro Taques.

REQUERIMENTO 
Nº 1.077, DE 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento 

Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a 
Votação em Separado da Emenda n° 04 , oferecida 
ao PLS 441, de 2012, que “altera a redação dos art. 
8°, 11, 16, 17-A, 26, 28, 36, 37, 38, 45, 47, 52, 57-A e 
77, da Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
estabelece normas para eleições, para reduzir o tem-
po e diminuir o custo das campanhas eleitorais e dá 
outras providências”.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2013. – 
Senador Aloysio Nunes.

REQUERIMENTO 
Nº 1.078, DE 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso lI do Regimento 

Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a 
Votação em Separado da Emenda n° 05, oferecida 
ao PLS 441, de 2012, que “altera a redação dos art. 
8°, 11, 16, 17-A, 26, 28, 36, 37, 38, 45, 47, 52, 57-A e 
77, da Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
estabelece normas para eleições, para reduzir o tem-
po e diminuir o custo das campanhas eleitorais e dá 
outras providências”.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2013. – 
Senador Cássio Cunha Lima.
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REQUERIMENTO 

Nº 1.080, DE 2013

Destaque de disposição para votação em se-

parado.

Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento In-

terno, requeiro destaque, para votação em separado, da 

Emenda n° 2 à Emenda Substitutiva ao PLS 411/2012.

Sala das Sessões, – Senador Humberto Costa.

REQUERIMENTO 
Nº 1.081, DE 2013

Destaque Emenda 47 autoria Senador Pedro 
Taques, solicitação Senador Randolfo Rodrigues. – 
Senador Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Há mais uma emenda que acaba 
de chegar, de autoria do Senador Rodrigo Rollemberg. 

É a seguinte a Emenda:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Aproveito o ensejo da presen-
ça do Relator, Senador Valdir Raupp, para que nós 
possamos ter o parecer também sobre essa emenda. 
É a Emenda nº 60. 

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 
RO) – A Emenda nº 54 está prejudicada. Está contem-
plada na Emenda nº 56. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Porque continua a discussão. 

Com a palavra V. Exª.

PARECER Nº 1.050, DE 2013–PLEN

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 
RO. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – A 

Emenda nº 60 é de autoria do Senador Rodrigo Rol-
lemberg e do Senador Gim Argello. 

“Dê-se ao inciso III do § 1º do art. 100, “a”, da Lei 
nº 8.504/97, com a redação dada pelo art. 3º do Substi-
tutivo da CCJ ao PLS nº 441, 2012, a seguinte redação:

3º Deputado Federal na circunscrição 70% do 
limite estabelecido para o Município com maior nú-
mero de eleitores e no Distrito Federal, use o mesmo 
percentual aplicado sobre o limite calculado na forma 
do inciso II do caput, considerando o eleitorado maior 
da região administrativa”.

Justificativa.
Adequar o dispositivo à validade do DF que não 

possui Município. Pela aprovação.
São os pareceres, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Pela aprovação da Emenda nº 
60. O parecer do Relator é pela aprovação.

Há uma dúvida que, em tempo, gostaríamos de 
dirimir. É que a emenda que trata das fundações de 
partido é a Emenda nº 33, e não nº 32.

Agradecemos ao Senador Valdir Raupp.
Continua a discussão em turno suplementar. 

(Pausa.)
Não havendo mais quem queira discutir a maté-

ria, declaramos encerrada a discussão.
Passamos, agora, à votação.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 

Governo/PSOL – AP) – Presidente, só um esclareci-
mento, por gentileza..

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

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – V. Exª vai encaminhar por 
destaque?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O encaminhamento, Senador 
Randolfe, é global. Depois, apreciaremos as matérias 
destacadas. É esse o encaminhamento que vamos 
adotar.

Já tivemos a oportunidade de ler os cinco pri-
meiros requerimentos de partes do texto e outros re-
querimentos.

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Outros requerimentos serão 
lidos pelo Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB 
– PA) – Requerimento de destaque da modificação 
proposta para inclusão de §6º no art. 44 da Lei 9.096, 
de 19 de setembro de 1995. Senador Pedro Taques.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO 
N° 1.082, DE 2013 – PLENÁRIO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 313, inciso I, do 

Regimento Interno do Senado Federal, o destaque da 
modificação proposta para inclusão de § 6°, no art. 44, 
da Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995, constante do 
art. 2° da Emenda Substitutiva oferecida pelo Senador 
Valdir Raupp ao Projeto de Lei do Senado nº 441, de 
2012, para que seja votada separadamente.

Sala das sessões, – Senador Pedro Taques 
(PDT/MT).

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB 
– PA) – Requerimento. Também, destaque da modi-
ficação...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – São requerimentos para des-
tacar partes do texto do Substitutivo.

Com a palavra, o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA) – Destaque da modificação proposta para o art. 
39, §5º, da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997. Se-
nador Pedro Taques.

É o seguinte o Requerimento:

REQUERIMENTO 
Nº 1.083 DE 2013 – PLENÁRIO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 313, inciso I, do 

Regimento Interno do Senado Federal, o destaque da 
modificação proposta para o art. 39, § 5°, da Lei 9.504, 
de 30 de setembro de 1997, na forma como propos-
ta pelo art. 3° da Emenda Substitutiva oferecida pelo 
Senador Valdir Raupp ao Projeto de Lei do Senado nº 
441, de 2012, para que seja votada separadamente.

Sala das sessões, – Senador Pedro Taques 
(PDT/MT).

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Destaque também da modificação proposta para 
inclusão do parágrafo único no art. 15, alínea “a”, da 
Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995, constante do 
art. 2º da emenda substitutiva oferecida pelo Senador 
Valdir Raupp. Senador Pedro Taques.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO 
Nº 1.084, DE 2013

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 313, inc. I, do Re-

gimento interno do Senado Federal, o destaque da 
modificação proposta para inclusão de parágrafo único 
no art. 15-A, da Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995, 
constante do art. 2° da Emenda Substitutiva oferecida 
pelo Senador Valdir Raupp ao Projeto de Lei do Senado 
441, de 2012, para que seja votada separadamente.

Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques 
(PDT/MT).

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB 
– PA) – Destaque também da modificação proposta 
para o inciso IV do art. 36, “a”, da Lei 9.504, de 30 de 
setembro de 1997. Senador Pedro Taques.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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REQUERIMENTO 
Nº 1.085, DE 2013

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 313, inc. I, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, o destaque da 
modificação proposta para o inciso IV, do art. 36-A, da 
Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, constante do 
art. 3° da Emenda Substitutiva oferecida pelo Sena-
dor Valdir Raupp ao Projeto de Lei do Senado 441, de 
2012, para que seja votada separadamente.

Sala das sessões, – Senador Pedro Taques 
(PDT/MT).

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria dar a palavra ao re-
lator da matéria, para que nós pudéssemos consultar 
com relação ao encaminhamento desses requerimen-
tos todos que são destaques do texto. Do texto, como 
já explicamos.

Nós teríamos que votar um a um todos os re-
querimentos. Se houver consenso, no entanto, acordo 
de procedimento, nós poderemos votar em globo os 
requerimentos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Ro-
mero Jucá, pela ordem.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Nós fizemos 
um acordo sobre destaque de emendas...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Sr. Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – ... esses números de destaques que foram vo-
tados. Essas emendas, a proposta de destaque tem 
parecer do Relator. Portanto, nós vamos aprovar os 
destaques e vamos votar uma a uma, simbolicamen-
te. Esses outros destaques que foram apresentados 
agora não foram parte do entendimento. Então, nosso 
encaminhamento será contrário aos requerimentos de 
destaque com parecer contrário do Relator. Nós pe-
dimos a votação em globo desses requerimentos que 
têm parecer contrário, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Então, nós vamos proceder...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Sr. Presidente.

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

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Para facilitar, Sr. 
Presidente.

Com base nos entendimentos que tivemos, eu 
assinei quatro destaques e quero retirar três. É o que 
trata do §4º do art. 39 da Lei 9.504.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – São três questões diferentes. 
Nós temos os destaques do texto, que foram lidos 
agora e os destaques para as emendas acordadas...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Eu estou falando do texto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – E os destaques para as emen-
das não acordadas.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Eu estou falando do texto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Destaques do texto, que são 
os últimos requerimentos lidos. Destaques para as 
emendas acordadas, cujas emendas já foram lidas, e 
destaques para as emendas não acordadas.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Sr. Presidente...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Destaque do texto, retirando estes três 
destaques,...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – A oposição, Presidente.

REQUERIMENTO 
Nº 1.086, DE 2013

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – ... que são: o §4º do art. 39 da Lei 9.504, 
o segundo destaque, estou retirando, é o que excluiria 
a expressão “minitrio”, e o outro é o do inciso II do §12 
do art. 39. Certo? Mantenho apenas um.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Vou colocar em votação o re-
querimento do Senador Wellington Dias para a retira-
da de destaques.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Em votação o requerimento.

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento. 
Os destaques foram retirados.
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, era só para 
dizer que a oposição concorda com qualquer sistema 
de votação. O que nos interessava era exatamente não 
mexer no tempo da campanha. O restante a oposição 
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aceita e concorda com qualquer tipo de votação. Era 
só isso que nós queríamos... 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª, 
Senador Mário Couto.

Nós vamos votar em globo. Como disse, vamos 
fazer três votações: para os requerimentos de desta-
que de parte do texto, que foram lidos ultimamente, 
dos requerimentos de destaques acordados e de re-
querimentos de destaques não acordados, rejeitados.

Eu vou votar, portanto, primeiro, vamos submeter à 
votação, primeiro, os requerimentos de parte do texto...

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Orientação contrária, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – ... para os quais não há acordo. 

Em votação os requerimentos.
Os Srs. Senadores que aprovam os requerimentos 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Rejeitados.
Agora, vamos fazer a votação dos requerimen-

tos de emendas para as quais não há acordo... Não, 
de parte. Aqui, nós vamos votar das emendas para as 
quais não há acordo. Nós vamos fazer três votações. 
Já fizemos uma.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Certo. O último são os destaques acordados, 
não é?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Já fizemos uma votação. Vamos 
fazer agora a segunda votação, para os requerimentos 
das emendas para as quais não há acordo.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Orientação contra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Emenda nº 3, a Emenda nº 
25, a Emenda nº 49, a Emenda nº 50, a Emenda nº 57.

São os seguintes os requerimentos na íntegra:
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REQUERIMENTO 
N° 1.089, DE 2013

Requeremos, nos termos do artigo 312, inciso 
II, do Regimento Interno do Senado Federal, Desta-
que para Votação em Separado (DVS) da Emenda nº 
49 – PLEN, ao PLS nº 441, de 2012, anexa, de minha 
autoria, que dá nova redação aos artigos 25 e 28 da 
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, na forma da 
Emenda Substitutiva apresentada pelo relator à matéria.

Sala das Sessões, – Senador Eduardo Suplicy.

REQUERIMENTO 
Nº 1.090, DE 2013

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 312, II, do Regi-

mento Interno do Senado, destaque, para votação em 

separado, da Emenda n° 50, em turno suplementar, 
ao substitutivo do PLS nº 441/2012.

Sala do Plenário, – Senador Luiz Henrique da 
Silveira, Senador da República.

REQUERIMENTO 
Nº 1.091, DE 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento 

Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a 
Votação em Separado da Emenda n° 57, oferecida ao 
PLS nº 441, de 2012, que “Altera a redação dos arts. 
8°, 11, 16, 17-A, 26, 28, 36, 37, 38, 45, 47, 52, 57-A e 
77, da Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
estabelece normas para eleições, para reduzir o tem-
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po e diminuir o custo das campanhas eleitorais e dá 
outras providências.”

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2013. – 
Sérgio Souza.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB 
– RR) – Encaminhamento contrário, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Requerimentos para as emen-
das sobre as quais não há acordo.

Em votação os requerimentos.
Os Srs. Senadores que aprovam os requerimentos 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitados os requerimentos.
Agora, nós vamos proceder à votação das emen-

das para as quais há acordo. Emenda nº 2...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 

Governo/PSOL – AP) – Presidente, só para registrar, 
na votação anterior, meu voto favorável.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará, com satis-
fação, a manifestação do Senador Randolfe.

Nós vamos votar as seguintes Emendas: nºs 2, 
4, 5, 10, 26, 33 ou 32? Remanesce a dúvida.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM. Fora do microfone.) – É a que estabelece 10%.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – ...das fundações dos partidos.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM. Fora do microfone.) – É a que estabelece 10%.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Pela numeração original, é a 32, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – É a 32: inciso IV do art. 44. 
Na criação e manutenção de instituto ou fundação de 
pesquisa e de doutrinação e educação política, sendo 
essa aplicação de no mínimo 10% do total recebido. 
Então, é a Emenda nº 32. Também as Emendas 34, 
35, 36, 37 e 47. 

Consulto os Srs. Senadores se são essas mesmo 
ou se há alguma outra emenda acordada que não foi 
lida aqui pela Mesa.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Só um esclarecimento, Presi-
dente. Tem uma emenda que é em relação a contra-
tação de cabos eleitorais. Tinha uma emenda minha 
e do Senador Humberto.

É a dois.
Só um esclarecimento. É a dois.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Número dois.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 

Governo/PSOL – AP) – E só um esclarecimento tam-
bém. A emenda que...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Dez e quarenta e nove.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Emenda nº 10, do Senador 
Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – E 49 também, Sr. Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – E 47, do Senador Pedro Taques.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Emenda 47 do Senador Pe-
dro Taques, que foi incluída posteriormente. E para a 
qual há acordo. E para a Emenda nº 10.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – As minhas emendas que per-
sistem ainda são quais?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu vou ler todas: 2,4, 5, 10, 26, 
32, 34, 35, 36, 37 e 47.

Nós vamos votar os requerimentos de destaque 
para as emendas.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Vamos votar em globo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Votar em globo, como fizemos 
com as anteriores.

Os Srs. Senadores que aprovam os requerimentos 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovados os requerimentos.
Votação do Substitutivo em turno suplementar, 

ressalvadas as emendas.
Os Srs. Senadores que aprovam o Substitutivo 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o Substitutivo.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 

RR) – Votação das emendas com parecer favorável.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Votação em globo das emen-
das de parecer favorável, ressalvadas as emendas 
destacadas.

Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Aprovadas.
Votação em globo das emendas de parecer con-

trário, ressalvadas as destacadas.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB 

– RR) – Encaminhamento contrário, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Os Srs. Senadores que aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Rejeitadas.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria /PMDB – 

RR) – Agora vamos para o destaque. 
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Votação das emendas de pare-
cer favorável com as subemendas apresentadas pelo 
Relator: 24, 47, 47-A, 21, 47 a 51.

SUBEMENDA À EMENDA Nº 32-PLEN

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, pela ordem, Sr. Presidente.

Eu gostaria só de registrar, Sr. Presidente, que 
a Emenda 32, que foi destacada, terminou, no final 
da discussão, virando uma subemenda, porque ela 
diz que 10% irá para ser gasto nas fundações, mas 
se não for gasto poderá retornar ao partido. Então é 
importante esse final, é importante constar como su-
bemenda para que nós...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Essa emenda será destacada 
e apreciada posteriormente.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Pela ordem, concedo a pala-
vra a V. Exª.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
– Uma questão de esclarecimento, Senador Romero.

Senador Romero, é questão de esclarecimento.

(Soa a campainha.) 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Eu levantei essa questão das 
fundações na reunião e, pelo entendimento da reu-
nião, o Senador Eunício afirmou que iria destacar essa 
emenda, mas o texto que saiu acordado foi manter o 
que está no texto, que são 20%.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Exatamente.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Vinte por cento destinados...

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB 
– RR) – É um destaque o que ele está fazendo. No 
texto, são 20%.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Ah, perfeito.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – No texto estão 20%.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Perfeito. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – O destaque tem de ser aprovado para modificar.

(Soa a campainha.) 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Poderá, isso, retornar ao partido.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Srs. Senadores, eu consulto 
os Srs. Senadores se seria prudente nós fecharmos 
os microfones, para avançarmos.

Consulto os Senadores: nós temos três sube-
mendas, a 24, a 47-A e a 21, mais a nº 32, que será 
votada depois, que é a emenda, exatamente, que está 
em causa. 

Então, vamos votar as emendas de parecer fa-
vorável, nos termos das subemendas.

Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam 
como se encontram. (Pausa.) 

Aprovadas as Emendas 24, 47-A e 21, nos ter-
mos das subemendas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Passamos, agora, Srs. Sena-
dores e Srªs Senadoras, às votações, uma a uma, das 
emendas destacadas.

Vou repetir novamente: 2, 4, 5, 10, 26, 32, nos 
termos da subemenda, 34, 35, 36, 37 e 47, do Sena-
dor Pedro Taques.

Como todos sabem, na forma do Regimento, os 
autores dos requerimentos de destaque têm direito a 
defender as suas emendas.

Eu vou simplificar o processo, com a aquiescên-
cia de todos, e conceder, rapidamente, a palavra aos 
autores dos requerimentos que desejarem falar.

Está nos pedindo a palavra o Senador Humber-
to Costa.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-
no/PT – BA) – O destaque à Emenda 2 nós queremos 
encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O Senador Suplicy também pede 
a palavra, já havia pedido, anteriormente, a palavra.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Sr. Presidente, para um esclarecimen-
to: havendo o encaminhamento favorável, poderá, 
portanto, dentro da boa norma do contraditório, haver 
o encaminhamento contrário, ou não? Só para escla-
recer o procedimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima, o 
Regimento não prevê; prevê só o autor do requerimento.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – O.k., é só um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) –No entanto, se houver neces-
sidade de nós discutirmos, eu acho que é importante 
estimularmos um contraditório, a não ser que esse não 
seja o encaminhamento da Casa. De qualquer forma...
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O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Só para enriquecer o debate. Como o 
Senador Humberto vai à tribuna, esta matéria é muito 
relevante e a intenção do que foi proposto não ficou 
talvez expressa de forma nítida, porque ficou tão res-
tritivo, que até mesmo a simples contratação de uma 
telefonista para um comitê de campanha, de um mo-
torista, está vedada da forma como foi concebido. Eu 
já faço o anticontraditório; eu já estou antecipando o 
argumento que deve ser usado preventivamente pelo 
Senador.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Então, vamos combinar esse 
procedimento. Nós daremos a palavra ao autor do re-
querimento e, em seguida, combinamos para que, quan-
do houver necessidade, alguém faça o contraditório.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – O Relator faz o parecer e quem quiser...

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

Com a palavra, o Senador Humberto Costa.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-

no/PT – BA) – É o Destaque nº 2, não é, Presidente? 
É a Emenda nº 2, aliás, perdão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Por até cinco minutos.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-
no/PT – BA) – É a Emenda que acaba com a contra-
tação de...

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, primeiramente, quero dizer que 
resolvi, fiz questão de defender esta proposta, embo-
ra sabendo que não será aprovada, que dificilmente 
será aprovada, porque nós temos que fazer este de-
bate político.

Esta proposição, esta proposta de minirreforma, 
apesar de limitada, de restrita, avançou em algumas 
coisas importantes. Reputo, por exemplo, o fim da co-
locação de bandeiras no meio da rua, afixadas, cava-
letes, pintura de muros, isso tudo, eu creio que, se for 
mantido daqui para frente, é uma conquista importante 
para o barateamento das campanhas.

Mas existe outro aspecto que incide sobre o bara-
teamento das campanhas, mas incide sobre a isonomia 
das campanhas e o caráter legítimo que elas têm, que 
é exatamente a contratação de pessoas para desem-
penharem trabalhos. O que nós vemos, muitas vezes, 
com a contratação desses cabos eleitorais é a compra 
disfarçada do voto; a contratação de cabos eleitorais 
e a indicação de fiscais no dia da eleição são formas 
disfarçadas de contratação de compra de votos. Às 
vezes, numa pequena cidade do interior, onde o vere-

ador precisa de setecentos, oitocentos votos para se 
eleger, ele contrata mil cabos eleitorais. Não é possível 
que pelo menos a metade mais alguns familiares não 
venham a votar nele. Portanto, ele está comprando voto 
e não prestando qualquer tipo de trabalho e serviço.

Também há a questão da fiscalização. Eu não 
apresentei emenda, mas creio que, num outro momen-
to em que formos discutir isso, temos de estabelecer 
limites de pessoas para serem colocadas e considera-
das como fiscais, e identificar se essas pessoas estão 
sendo remuneradas ou não.

Aquilo que disse o Senador Cássio Cunha Lima 
não corresponde à verdade, porque aqui nós fizemos 
uma exceção para diversos tipos de profissionais que 
podem ser contratados: aqueles que executam tra-
balho de natureza técnica ou de natureza intelectual. 
Portanto, é perfeitamente possível contratar um aten-
dente, é perfeitamente possível contratar um técnico 
de computador, um motorista; é absolutamente pos-
sível. O que não será possível, se essa proposta for 
aprovada, é termos aquelas pessoas que vão para 
o meio da rua segurar bandeira, distribuir panfletos, 
sendo remuneradas.

Inclusive, isso levou ao sepultamento definitivo 
da militância política, que era tão forte e tão presen-
te em tantas campanhas, há um longo tempo, mas, a 
partir do momento em que nós instituímos esse tipo 
de militância paga, ela deixou de existir. Então, isso 
também seria um avanço considerável e importante 
nesse sentido.

Não creio que a proposta que está no texto está 
ajudando, apesar de apresentar uma limitação. Mas eu 
estava fazendo a conta, por exemplo, Sr. Presidente, 
relativa ao Estado de Pernambuco, que tem mais de 
seis milhões de eleitores. Seria possível um candida-
to a Governador contratar seis mil cabos eleitorais? É 
muita coisa, até pelo custo. Se esses cabos eleitorais 
forem contratados por R$700,00 durante três meses, 
o custo da campanha será de R$4,8 milhões. É lógico 
que isso pesa na questão da igualdade da disputa, 
na capacidade que se tem de arrecadar e de aplicar 
os recursos.

Portanto, eu gostaria de pedir aqui aos nossos 
Pares que votássemos nesta proposição, para que isso 
vigore a partir de agora. E espero que, ainda que não 
seja aprovada esta proposição, nós possamos discuti-la 
em outro momento para eliminarmos essa que é uma 
forma extremamente negativa de realização...

(Interrupção no som.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Go-
verno/PT – PE. Fora do microfone.) ...das campanhas 
eleitorais.
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-
no/PT – BA) – Sr. Presidente.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-
no/PT – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, pela ordem aqui.

Senador Humberto, há só um erro na redação 
aqui. Todo mundo fica alegando que não é possível 
haver contratações administrativas para um comitê fun-
cionar. Na realidade, houve um erro aqui na emenda: 
quando se fala de “defesa de causas judiciais”. Aí era 
para haver uma vírgula e não um “ou”: “...as questões 
administrativas e treinamento de pessoal”. Portanto, 
esse “administrativas” aqui... Porque não existem cau-
sas administrativas, o que existem são causas judiciais. 
Então, o “administrativas” é que cobre exatamente es-
sas questões que envolvem telefonistas e pessoal de 
limpeza, por exemplo, de qualquer comitê. Portanto, 
é importante fazer essa reparação no texto para não 
ficar parecendo que nós restringimos, inclusive, o fun-
cionamento do comitê. A intenção nossa é eliminar 
as contratações de cabos eleitorais, que, na prática, 
se configura, na nossa opinião, com a modelagem de 
compra de voto legalizada.

Então, é esta reparação, Senador Renan, que se 
faz aqui no texto: depois de “causas judiciais”, vírgu-
la – não há esse “ou” – “administrativas e treinamento 
de pessoal”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Se V. Exª, Senador Walter, pu-
desse indicar exatamente o...

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Permita-me, Sr. Presidente, uma sugestão.

Senador Walter,...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Taques, com 
a palavra V. Exª.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Sem revisão do orador.) – ...permita-me.

O ideal aí seria nós anteciparmos o “adminis-
trativas” e deixarmos para o final “causas judiciais”...

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-
no/PT – BA) – Pode ser também, inverte-se.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – ...porque aí não precisa da vírgula nem 
da conjunção alternativa.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Exatamente. Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Se me permitirem...

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.) – Presidente, é 
só para chamar atenção para o seguinte. Em que pese 
a intenção do Senador Humberto ser louvável – des-
sa limitação –, se aqui no plenário nós estamos tendo 
dificuldade de fazer a interpretação...

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-
no/PT – BA) – Mas nós estamos fazendo a correção 
da redação, Senador!

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – ...daquilo que nós mesmos escrevemos, 
imaginem quando chegar mais uma vez no âmbito do 
Poder Judiciário, que passa a ter poder pleno de inter-
pretação? É o que tem acontecido de forma reiterada 
na nossa postura de legisladores: escrevemos de for-
ma confusa, o que transfere ao Poder Judiciário a ca-
pacidade e a faculdade de interpretar qual foi a nossa 
intenção. Se está confuso aqui, imaginem quando for 
interpretado pelo Poder Judiciário!

Acredito que não teremos como emendar isso 
sob o risco de estarmos limitando até a contratação 
de uma faxineira, que não é, sob hipótese alguma, um 
trabalho técnico muito menos intelectual, com todo 
respeito e reconhecendo o valor que tem o trabalho 
dessas pessoas.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para 
registrar que nós colocamos na lei, e já está aprovado 
no texto, um limite máximo de contratação de pessoal. 
Portanto, estamos evoluindo no sistema de controle 
de contratação exatamente para impedir aquela con-
tratação de dez mil, vinte mil, trinta mil militantes, que 
viram boca de urna e viram voto comprado. Estamos 
limitando. Hoje é livre. Vamos ter um limite apertado 
que, sem dúvida alguma, vai botar ordem no sistema 
de contratação. Agora, não impede a contração de mão 
de obra, porque, nos comitês, os candidatos precisam 
de motorista, alguns cabos eleitorais, faxineira, tele-
fonista, secretária. Tudo isso tem que ser contratado.

Então, a proposta como está hoje na lei é um 
avanço, e entendemos que este projeto é possível de 
ser aprovado, inclusive, pela Câmara dos Deputados. 
Portanto, vamos orientar contrário à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero, eu gostaria 
que todos prestassem atenção, para que pudéssemos 
ouvir o texto que ficará como consequência do acordo: 
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“Pareceres e avaliações, assessorias e consultorias 
financeiras, contábeis, administrativas e patrocínio de 
defesa de causas judiciais e treinamento de pessoal”. 
Esse é o texto acordado.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Sr. Presidente.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD 
– AC) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Petecão, Senador 
Mário Couto.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD 
– AC) – O Senador Jucá...

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. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, poucas 
vezes tenho concordado com os ideais e as posições 
do Senador Humberto, mas, neste caso, S. Exª tem 
total apoio deste Senador. Não tem que haver limite, 
Senador Jucá. Não há limite nenhum. Qualquer limite 
que se criar nessa lei beneficiará os ricos; qualquer li-
mite. E voto é voto, Senador. V. Exª pode perder por um 
voto, dois votos, três votos. Isso normalmente acontece 
em eleições. Às vezes, se perde por um voto.

Então, não tem que haver limite, não. O Senador 
Humberto Costa tem toda razão. Temos que voltar a 
discutir essa questão. Não podemos concordar com 
isso. Não podemos! Um eleitor, uma eleitora faz dife-
rença em uma eleição.

V. Exª, Senador Jucá, não está correto com a 
sua colocação.

O Senador Humberto tem toda razão, total e ab-
soluta razão! Temos de voltar a discutir este tema. É 
de suma importância para as eleições, Senador Re-
nan Calheiros.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Para encaminhar, Sr. Presidente.

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

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD 
– AC. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria apenas 
que, se fosse possível, o Senador Jucá esclarecesse. 
Ele fala de limite. Que limite é esse?

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o limite 
é 1% do maior colégio eleitoral do Estado, sendo esse 
limite colocado para todo o Estado.

No caso do Senador Petecão, se S. Exª for can-
didato a Governador do Acre, Rio Branco tem em tor-
no de 300 mil eleitores. No caso do Governador, teria 

1% multiplicado por 2. Ou seja, seriam 600 militantes 
poderão ser contratados para fazer campanha no Es-
tado todo!

Hoje, cada um pode contratar 10, 20, 30 mil, o 
que quiser. Nós estamos colocando um limite, sim. 
Agora, não haver limite algum vai levar ao caixa 2 e à 
contratação irregular. E ninguém poderá dizer nada.

É melhor colocar um limite e fiscalizar do que não 
ter limite algum, como a legislação é hoje.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Para encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Acho que, a esta altura, o que 
é melhor, bem melhor, é nós avançarmos nesse en-
tendimento para concluirmos a votação.

Então, esse texto é acordado. E eu consulto o Se-
nador Valdir Raupp se é exatamente o texto acordado 
e vamos, em seguida, proceder à votação.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Para encaminhar.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 
RO. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Nosso 
parecer é contrário, é pela rejeição.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Seiscentos votos são seiscentos votos, Jucá. 
Não há negócio de limite, não.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Para encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Para encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente, para encaminhar. PCdoB.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Tinha pedido para encaminhar também, 
Sr. Presidente.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – O 
Partido dos Trabalhadores encaminha pela aprovação 
da emenda do Senador Humberto Costa.

Nós compreendemos e temos concordância com 
o Senador Mário Couto. O nome já diz: “contratação 
de cabo eleitoral”. Isso é incontrolável, não há como 
controlar.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Isso é uma vergonha no Brasil!

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Go-
verno/PT – PI) – Já enfrentei eleições em que o meu 
adversário contratou 100 mil pessoas no Estado! Isso 
não é contratar, é comprar voto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – É uma vergonha!
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – É disso que estamos falando aqui. É comprar 
voto. Eleição é uma coisa que tem de ser voluntária.

Então, essa é a posição do Partido dos Trabalha-
dores e é nesse sentido que oriento a nossa Bancada.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Para encaminhar, Sr. Presidente.

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

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP. Para encaminhar. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, o encaminhamento do 
PSOL é pela emenda do Senador Humberto Costa.

O que nós queremos concretamente não é a 
institucionalização de um caixa dois, mas, claramente, 
acabar com essa excrescência que existe na legislação 
eleitoral brasileira, que é o cabo eleitoral. Em alguns 
locais, há, inclusive, a ignomínia da existência de as-
sociações e sindicatos de cabos eleitorais.

Esta Casa, este Plenário, ao aprovar isso – o fim 
do cabo eleitoral –, dará uma enorme contribuição a 
esta reforma eleitoral, Sr. Presidente, que, inclusive, 
deixa de ser mini, passa a ter uma dimensão maior ao 
se aprovar essa determinação, acabando com qualquer 
possibilidade de contratação de cabo eleitoral.

E veja claramente: nós não estamos proibindo a 
contratação de produtora; nós não estamos proibindo 
a contratação do servente que vai trabalhar. Estamos 
proibindo o absurdo que é a contratação do cabo elei-
toral, que não existe cabimento haver em campanha. 
Quem vai para a campanha, quem vai atuar na cam-
panha que atue na campanha convidado e mobilizado 
pela causa que ele vai abraçar.

Então, o encaminhamento do PSOL é favorável 
à emenda do Senador Humberto Costa.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Encaminhamento da oposição.

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.) – 
Sr. Presidente, o que diferencia o indivíduo da coisa é 
que o indivíduo não pode ser comprado. A coisa pode 
ser comprada; a coisa pode ser substituída por outra 
da mesma qualidade e quantidade. Nós não podemos 
coisificar o indivíduo, transformá-lo em coisa.

O cabo eleitoral deve ser voluntário, porque ele 
se manifesta com a sua consciência, com o seu dever 
cívico de participar da organização do Estado. Isso re-
cebe o nome de exercício de direitos políticos. Agora, 
você pagar para que o cidadão exerça o seu direito 
cívico, isso não é voluntário. Isso é coisificar o cidadão.

Nós temos que reconhecer que, no período da 
campanha eleitoral, Sr. Presidente, aqueles que estão 
desempregados buscam os comitês para a contra-
tação. Muitas pessoas vivem licitamente disso. Não 
estão cometendo ilícitos. Estão praticando atividades 
lícitas, porque a lei permite isso. E sobrevivem durante 
o processo eleitoral, durante o período macroeleitoral 
– aqueles três meses – disso. E sua família come dis-
so. Nós temos que entender que essa é uma realida-
de brasileira. Mas essa realidade não se adequa ao 
que está escrito na Constituição da República. Senão 
aquele que tem maior poder econômico contrata mais 
e ofende a isonomia no processo eleitoral.

Desta forma, Sr. Presidente, eu não posso en-
caminhar pelo meu Partido, mas eu tenho certeza de 
que o Líder vai fazer o encaminhamento. 

Eu gostaria de apoiar, fazer o apoiamento à emen-
da do Senador Humberto Costa, com todo respeito ao 
Senador Romero Jucá. Com todo respeito, porque ele 
merece. Este ponto é um dos mais importantes desta 
nanorreforma eleitoral.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – A Oposição, Sr. Presidente. A Oposição quer 
encaminhar.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu vou conceder já a palavra 
a V. Exª.

Estão inscritos o Senador Inácio Arruda, o Se-
nador Acir Gurgacz, o Senador Blairo Maggi e V. Exª, 
Senador Mário Couto, o Senador Sérgio Souza e o 
Senador Cássio Cunha Lima.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Para encaminhar. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, de forma breve, foi muito positiva 
a reunião de Líderes, uma discussão boa que permitiu 
que a gente acordasse em muitos pontos. Isso é muito 
favorável, porque, de quase 60 emendas, praticamente 
resolvemos e tratamos de, digamos assim, umas 45 a 
50 que não precisam ser mais discutidas e debatidas 
aqui no plenário.

Mas essa é uma emenda muito importante, por-
que ela elimina essa contratação de exércitos eleitorais. 
É uma excrescência do debate político no Brasil. Cria 
um desequilíbrio terrível para o processo eleitoral. O 
poder econômico age abertamente, contratando esses 
exércitos que ficaram conhecidos como cabos eleitorais. 
Os cabos eleitorais da antiguidade nossa, do passado 
nosso, eram exatamente aquelas pessoas que atuavam 
nas comunidades, nos bairros, praticamente de forma 
voluntária. Agora, não. Agora você tem empresas para 
contratar, porque tem que pagar o Fundo de Garantia, 
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tem que pagar o INSS, tem que pagar todos os direi-
tos trabalhistas. Quer dizer, é uma força gigantesca de 
trabalho o que se contrata nas eleições.

Por isso nós vamos encaminhar, o meu partido, 
na posição de apoio à emenda do Senador Humberto 
Costa. O Senador Romero Jucá trabalhou no sentido de 
avançar, estabeleceu já um limite, discute-se isso em 
relação ao que vai acontecer na Câmara, mas nós po-
demos avançar mais. Acho que devemos seguir nesse 
sentido, avançar um pouco mais. E avançar um pouco 
mais é apoiar o destaque do Senador Humberto Costa.

Por isso o nosso partido, o PCdoB, apoia o des-
taque do Senador Humberto Costa.

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

Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/

PDT – RO. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, eu entendo que nós temos que aprovei-
tar essa oportunidade e eliminar a contratação, porque 
ela é uma maneira de compra de voto. Nós temos que 
aproveitar e acabar com essa sistemática que acontece 
em todo o nosso País, em todas as eleições. Vamos 
aproveitar e não deixar que haja essa contratação, que 
é uma forma direta de compra de voto, uma forma ofi-
cial de compra de voto.

Então, o PDT encaminha apoiando a emenda do 
Senador Humberto Costa.

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

Maioria/PMDB – AL) –
Agradeço a V. Exª 
Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR 

– MT. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu também quero me manifestar em nome 
do PR e fazer o encaminhamento no sentido de apoiar 
a emenda do Senador Humberto Costa. 

A contratação de cabos eleitorais é a maior ex-
crescência que existe na eleição aqui no Brasil. A gente 
vê, principalmente nas eleições municipais, nos últimos 
dias, uma correria de vereador – aspas – “comprando”. 
Ele vai a uma casa, contrata um cabo eleitoral, e a fa-
mília dele fica encarregada de votar naquele candidato. 
Vai a outra casa e faz a mesma coisa. Então, se é para 
nós fazermos uma mudança, uma moralização no pro-
cesso eleitoral, a proposta do Senador Humberto Costa 
está absolutamente correta, e eu vou acompanhá-lo.

Muito obrigado.
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.) – Presidente 
Renan Calheiros, nós vamos hoje terminar com aquilo 
que se chama malandragem na política. Esta é uma 
das malandragens que existem na política brasileira: o 
burguês, o rico aí se beneficia exatamente porque tem 
mais dinheiro do que aquele candidato pobre. 

Vamos com isso acabar na noite de hoje. Alguns 
oradores que me antecederam no início desta sessão 
disseram que essa minirreforma não era tão impor-
tante. Olhe e veja a importância desta minirreforma! 
Mesmo sendo mini.

Nós estamos mostrando à sociedade que nós 
estamos mudando aos poucos. Este é um dos pon-
tos principais dessa reforma: acabar com esse tipo 
de malandragem. Quem tem dinheiro pode se eleger, 
quem não tem não se elege, porque não pode com-
prar cabo eleitoral. Acaba-se com a malandragem na 
noite de hoje. 

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

Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB – 

PR. .Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, primeiro nós precisamos entender como 
é hoje na legislação. Hoje não há limite. Hoje o limite é 
aquilo que você declara perante o partido: quanto você 
pretende gastar durante a campanha. Quem declara, 
na verdade, é o partido. A lei deveria fixar o limite de 
gastos todos os anos, mas não faz isso. Quem faz é o 
partido. Isso limita a quantidade de pessoas que você 
vai contratar para trabalhar na sua eleição. Essa pes-
soa pode ser aquela que segura a bandeira na rua, 
pode ser o motorista, podem ser as pessoas que tra-
balham dentro de um comitê. Podem ser vários tipos 
de profissionais. Isso está limitado dentro do gasto da 
sua campanha. 

Qual é a idéia que foi colocada nesse texto de 
reforma eleitoral? Limitar de acordo com o tamanho 
do Município, colocando como teto 1% do eleitorado 
do Município. Quer dizer o seguinte: se o Município 
tem 20 mil eleitores, ele poderá ter 200 colaborado-
res na sua campanha, de acordo com o tamanho do 
Município. Para governador, por exemplo. Se ele tem 
na maior cidade 2 milhões de eleitores, o governador 
poderá ter, no Estado, no máximo 4 mil colaboradores.

Num Estado que, de repente, tem 400 Municí-
pios...

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB 
– PR) – É, mas é fato. O Paraná tem 400 Municípios.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Senador Sérgio Souza, me dê um aparte, por-
que eu queria só o seguinte...

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Pode dar aparte? Nós temos 
ainda seis Senadores inscritos. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Sr. Presidente, é um assunto seriíssimo, porque 
as pessoas não leram esse texto aqui. Quem está di-
zendo que vai acabar contratação não leu.

O § 2º diz o seguinte:

O ressarcimento pelas despesas que o pres-
tador do serviço voluntário comprovadamen-
te realizar no desempenho das atividades da 
campanha eleitoral será limitado a um salário 
mínimo por mês, devendo as despesas a se-
rem ressarcidas estar previamente autorizadas 
pelo comitê financeiro.

Ou seja, na minha proposta, tem limite. Aqui não 
tem limite. Se tiver dez mil voluntários recebendo um 
salário mínimo, vai poder contratar. É isso que se quer? 
Eu quero saber se é isso que se quer.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – Romero, espera aí. Aí é forçação de barra.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente, eu li o texto...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero, eu vou ga-
rantir a palavra a todos.

Se não levarmos a sessão com muito jeito, nós 
não vamos chegar a bom termo.

Então, Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-

noria/PSDB – SP) – Uma questão de ordem, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra a V. Exª para 
uma questão de ordem.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Pois não.

Nós aprovamos agora há pouco, Sr. Presidente, 
uma norma, um artigo que recebeu o número 100A. 
É exatamente o artigo que trata da contratação direta 
ou terceirizada de prestação de serviço para atividade 
de militância, etc, de acordo com aqueles limites que 
estão fixados neste artigo. 

Esse artigo já foi aprovado. Não houve destaque 
para ele. Eu indago a V. Exª como é que esse artigo 
já aprovado poderá se compatibilizar com este que 

é objeto da atual discussão, pois no objeto da atual 
discussão...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio, é que o texto 
aprovado ressalva esses destaques que estão sendo 
apreciados agora. 

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Ou seja, se esse artigo for aprova-
do, ele vai conviver com o outro. Eles são antagônicos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Ele vai substituir o outro.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Pois não, substituir.

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

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mino-
ria/PSDB – SP) – Eu queria apenas ter certeza de que 
é substituição, senão teremos dois artigos antinômicos.

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

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB. Sem revisão do orador.) – É importan-
te esclarecer o Plenário sobre duas coisas distintas: 
a intenção, e a intenção é louvável: acredito que há 
consenso no Plenário em relação ao limite de gastos 
também na contratação de pessoal e, obviamente, 
coibir a figura nefasta da boca de urna, da compra de 
votos de forma dissimulada. Quanto a isso, há acordo, 
quanto a isso não há nenhum tipo de dissenso no Ple-
nário para que possamos criar normas que proíbam, 
de forma efetiva, esta prática. Contudo, mesmo com 
a emenda de redação que foi feita para ajustar o que 
está no caput do artigo da Emenda nº 26-A... Porque, 
da forma como foi concebido originalmente, não seria 
possível contratar nada além de serviços técnicos e 
intelectuais. Tudo muito bem. Foi feita uma emenda de 
redação que mudou o mérito.

Estou querendo chamar a atenção do Plenário 
para o seguinte aspecto:... 

(Soa a campainha.)

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – ... no § 2º, está autorizado o ressarci-
mento de despesa efetuada pelo voluntário até o valor 
máximo de um salário mínimo mensal. Ou seja, você 
pode ter o seu voluntário e ter despesas ressarcidas 
até o valor de um salário mínimo por mês. No § 3º, 
ele detalha qual a forma de prestação de contas, e aí 
está o grande equívoco, aí está a grande fragilidade 
da proposta. Você pode fazer o ressarcimento, até um 
salário mínimo por mês, daquele voluntário, e ele po-
derá prestar contas com um mero recibo ou nota fis-
cal. Mas não há exigência, por exemplo, de nota fiscal. 
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Um recibo. E o que vai acontecer na prática? Eu tenho 
tantos, e aqui não há limite de contratação, diferente-
mente da proposta acordada. Na proposta acordada, 
estabelece-se um limite que na prática, no mundo real, 
não funciona dentro deste plenário. Louvo a intenção, o 
propósito, o desejo do Senador Humberto Costa, mas, 
da forma como está aqui, não vai funcionar. Isso aqui é 
um campo de fraude. Por uma razão simples: você vai 
contratar dez mil pessoas que, ao final de cada mês, 
trarão um simples recibo, um recibo qualquer, dizen-
do que gastou, ao longo daquele mês, o equivalente 
a um salário mínimo. Está feita a compra de voto da 
mesma forma.

A intenção do Senador, insisto, para calar, é louvá-
vel, é interessante, mas, da forma como está concebida, 
lamentavelmente, a proposta não foi bem redigida...

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE) – Quero pedir um aparte a V. Exª, Senador.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Vamos dar a palavra ao Senador Humberto para 
esclarecer.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE) – Quero pedir só um aparte.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Claro!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Vamos já conceder a palavra 
a V. Exª.

Temos ainda a Senadora Kátia Abreu, o Senador 
José Agripino, o Senador Wellington Dias; em seguida, 
darei a palavra.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Só para concluir, Sr. Presidente, e con-
cluo em um minuto.

Portanto, está claro que você pode fazer o ressar-
cimento do serviço voluntário. E o §3º diz o seguinte 
– e vou fazer a leitura: “o ressarcimento do que trata 
o §2º” – ou seja, até um limite de um salário mínimo – 
“somente poderá ser feito mediante apresentação de 
recibo ou nota fiscal da despesa, que deverão acompa-
nhar a prestação de contas”. Ou seja, com um simples 
recibo, daqueles que se compra em papelaria... Vai à 
papelaria, compra o talão de recibo, preenche aquilo 
ali e está feita prestação de contas.

A intenção é boa, mas da forma como concebida 
não coibirá a compra de votos e a boca de urna.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Kátia Abreu.

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PSD – TO. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de reiterar o que disse o Senador Cássio, ressaltando 
que ele está completamente certo.

Pode ser que o Senador Humberto Costa tenha 
tido uma outra intenção, mas o que está escrito no 
texto é a compra de voto explícita nas próximas elei-
ções, sem limites, mediante um recibo, um papelzinho 
qualquer como recibo e a identidade.

O que estamos pretendendo, Sr. Presidente – e, 
inclusive, inicialmente foi uma emenda que apresentei 
ao Senador Jucá –, na realidade, limitava em 0,5%, de 
acordo com o percentual de eleitores, mas os colegas 
acharam pequena a contratação e chegaram a até 1%.

Pergunto para este Brasil: quem é que pode ter 
militância sem ter aqueles que são pagos, contratados 
profissionalmente, para fazer o trabalho de divulga-
ção do nome? O candidato a prefeito, o candidato a 
governador tem um tempo na televisão razoável para 
se manifestar e se popularizar diante do eleitor, mas 
e as centenas de candidatos a vereador, a deputado 
estadual ou deputado federal, que precisam ir às ca-
sas e nem sempre conseguem ir pessoalmente a to-
das as casas?!

Então, existe um número enorme de funções 
numa campanha, não só na hora de entregar o santinho 
nas portas, mas nós temos a manifestação pública, a 
manifestação na rua, a vida da campanha, para que o 
eleitor, que tem mais o que fazer, possa ter pelo menos 
um espaço para lembrar que existe uma eleição na-
quele Município e naquele Estado. Isso porque, se nós 
não tivermos entrega de santinho, se nós não tivermos 
quem empunhe as bandeiras dos partidos, é melhor 
não haver eleição, Sr. Presidente. Talvez a população 
até se sinta mais gratificada neste momento. Mas não 
existe vida sem política, e nós temos que dar, sim, a 
oportunidade de as pessoas se regularizarem, de ha-
ver limites de contratação e não aumentar de forma 
exorbitante, como tem sido feito ao longo do tempo.

Não que nós, às vezes, queiramos que haja mui-
tos cabos eleitorais, mas, em face da pressão do elei-
tor, do pedido, da exigência da contratação, às vezes, 
os candidatos fraquejam. Então, com o limite de con-
tratação estabelecido por esta Casa, de forma clara, 
decente e moral, eu acho que nós daremos um ganho 
enorme às próximas eleições.

Militância com recibozinho de alimentação, com 
limite de um salário mínimo, desculpe-me, Sr. Presi-
dente, mas eu não acredito que isso possa moralizar 
as campanhas eleitorais. Um salário mínimo é o que 
se paga a um cabo eleitoral.

Muito obrigada.
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, o que 
se pretende com esse objetivo? Pretende-se, neste 
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capítulo, eliminar a compra de votos. Se há uma com-
pra de votos disfarçada, que funciona e que tem que 
ser realmente objeto de coibição desta lei, é o famoso 
“boca de urna”. Contratam-se 10 mil, 20 mil, 30 mil. 
Eu já assisti a isso na minha cidade, Natal. É a com-
penetração da eleição de um candidato a Vereador, a 
deputado estadual, federal.

Eu estava – confesso a V. Exª – inclinado a votar 
com a emenda do Senador Humberto Costa. Estava 
decididamente inclinado, mas eu li com cuidado: não 
é intenção de S. Exª – tenho certeza –, mas lei é lei e 
o que vai ser interpretado é o que estiver na lei.

Criou-se a figura do voluntário. Só que, no texto, 
o voluntário adere ao comitê financeiro e diz: “Eu sou 
voluntário”. E, depois, ele recebe como voluntário um 
salário mínimo, sem limitação. Podem ser 10 mil, 30 
mil, 50 mil. Foi voluntário. A coisa mais fácil do mundo 
é você fazer um convênio de adesão com o comitê fi-
nanceiro, dizendo “eu sou voluntário”.

O texto do Senador Romero Jucá limita, de qual-
quer maneira – especifica e limita – em 1% o maior 
colégio eleitoral do Estado.

Então, não há texto perfeito e acabado nem de 
um lado, nem do outro. Mas o texto do Senador Rome-
ro ainda é melhor, tem menos brechas. Fico com ele.

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, 
queria aqui insistir, primeiramente, que o termo “volun-
tário” é diferente do termo do contrato.

Queria, aqui, apenas lembrar que nesse caso 
temos quatro emendas: essa do Humberto, a do Ran-
dolfe, a do Walter Pinheiro e, parece-me, uma do Se-
nador Pedro Taques.

O que se está colocando é a necessidade de se 
evitar a liberdade de contratação de pessoas pagas que 
possam fazer campanha. Isso, na prática, significa uma 
forma de comprar votos. Não tenho dúvidas sobre isso.

Então, acho que, como fizemos há pouco na ou-
tra emenda, se há divergência quanto ao valor do res-
sarcimento, devemos estar abertos a isso. A intenção, 
aqui, não é essa; a intenção, aqui, é a de se garantir 
um texto que proíba o uso do tal contrato de cabo elei-
toral para se inteirar de votos.

Até posso citar um depoimento. Ainda esses dias, 
no meu Estado, uma pessoa me dizia: “Mas, Sr. Welling-
ton, vocês vão aprovar lá um texto que vai quebrar a 
minha empresa. Agora que eu botei uma empresa para 
alugar cabo eleitoral”. O cara usa esse termo! É isso 
que acontece. Na verdade, não é um aluguel. O cara 
já compra com direito ao voto. Essa é que é a verdade!

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Tem um sindicato e uma as-
sociação de cabos eleitorais.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Está dizendo que já há até uma associação.

Assim, é algo que precisa ser modificado. Por 
isso, sou favorável.

Gostaria que o Senador Humberto pudesse nos 
dar uma luz para atingirmos esse objetivo.

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

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

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Pela ordem.

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

Em seguida, darei a palavra ao Senador Rodrigo, 
ao Senador Randolfe e ao Senador Flexa.

Senador Humberto Costa, com a palavra V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Go-

verno/PT – PE) – Sr. Presidente, na verdade, não vejo 
nenhuma dificuldade, nenhum problema, de perder um 
debate ou uma votação aqui, no Senado, desde que 
as pessoas estejam expressando exatamente o que 
é a minha proposição diz.

Vejam bem: o que nós propusemos aqui foi que 
pessoas que participem voluntariamente da campa-
nha possam ter direito a transporte e à alimentação, 
desde que comprovado, desde que autorizado pelo 
comitê financeiro da respectiva campanha e limitado 
– e limitado! – ao total de um salário mínimo. É isso 
que está proposto aqui.

E tanto o Senador Romero Jucá sabe que gasto 
com alimentação não é gasto de pagamento de salá-
rio que ele colocou aqui, no art. 26 do seu relatório, 
quando fala de quais são os limites das despesas no 
gasto total da campanha.

Ele estabelece, no parágrafo único, do art. 26:

“São estabelecidos os seguintes limites com 
relação ao total do gasto da campanha:
I. Alimentação do pessoal que presta serviço às 
candidaturas ou aos comitês eleitorais: 10%”.

Se eu fosse discutir da mesma forma que o ilus-
tre Senador Romero Jucá discutiu aqui, vou dizer que 
ele está propondo pagar um salário ao cabo eleitoral 
e ainda tirar da campanha 10% para dar alimentação...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Mas V. Exª...

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE) – ... para as pessoas.

Todo mundo sabe...
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – V. Exª me permite?

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE) – Claro, claro.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Senador Humberto, V. Exª fala em voluntário.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE) – Voluntário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto, para 
economizarmos um pouco o procedimento, é melhor 
que ele conclua, e eu darei a palavra a V. EXª.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Só estou perguntando porque é unânime essa 
interrogação. Com essa interrogação, com essa dúvida, 
elimina. Por isso que estou indagando.

Se é voluntário, Senador Humberto, acho que só 
a proposta do Senador Flexa Ribeiro poderia resolver. 
Se no texto está escrito “voluntário”, só a proposta... 
Porque, aí, podem ser mil voluntários, Senador; podem 
ser 2 mil, 10 mil... Então, só a proposta do Senador 
Flexa poderia resolver, que é uma proposta...

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Go-
verno/PT – PE) – Eu não tenho nenhuma dificuldade 
em aceitar.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – ... que eu acho que V. Exª vai aceitar.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE) – O meu objetivo...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Acho que é uma proposta que V. Exª vai aceitar, 
porque, aí, libera também. Sei da intenção de V. Exª, 
comunguei com ela, mas o Senador Cássio tem razão: 
a redação dela está mal feita.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Humberto, se V. Exª 
puder concluir...

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE) – Concluo, Sr. Presidente.

Só quero que fique claro, que as pessoas votem 
aqui... Porque alguns se manifestaram aqui...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Vamos tomar os votos pelos 
partidos.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE) – Desculpe-me, desculpe-me...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – É a única maneira de conta...

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Go-
verno/PT – PE) – Presidente, só para eu concluir aqui 
a minha fala.

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

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE) – Só acho que não é correto alguém pe-
gar o microfone ali e atribuir a mim uma intenção que 
eu não tive, como se eu estivesse aqui fazendo o que 
vulgarmente se diz “um passa moleque”.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Não.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE) – Não é essa a minha...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Não; não. A intenção é boa, Senador.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE) – ... proposição.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
maioria/PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB 
– PA. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu acho 
que todos nós estamos, na noite de hoje, fazendo essa 
minirreforma...

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – ... com o intuito...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero, V. Exª está 
sendo chamado à baila ali pelo Senador Flexa.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – ... de diminuir os custos de campanha e acabar 
com a figura do cabo eleitoral. E acho que o Senador 
Humberto Costa fez uma proposta nesse sentido.

Agora, acredito que V. Exª poderia terminar com 
a figura se excluísse os §§2º e 3º, ou seja, tira...

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR. Fora do microfone.) ... uma emenda...

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Se não pode tirar os §§2º e 3º, não tem como 
votar com o Senador Humberto Costa, porque nós es-
tamos aqui oficializando, sim, a figura do cabo eleitoral 
com o nome de “voluntário”. Voluntário, sinônimo: cabo 
eleitoral, porque ele vai ter o pagamento efetivo de um 
cabo eleitoral, Senador Humberto Costa.

A intenção de V. Exª é muito boa, mas não dá 
para atender.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Go-
verno/PT – PE) – Se puder aceitar regimentalmente, 
eu aceito.

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, eu quero elogiar o esforço... Aqui não se trata 
de ganhar ou de perder; é de construir aquilo que seja 
a melhor legislação e que contribua efetivamente para 
reduzir os gastos das campanhas eleitorais. Portanto, 
se houver entendimento, nós podemos fazer pequenas 
alterações nesse texto, por entendimento, como disse, 
que o permita, havendo concordância.

Todavia, eu quero defender aqui o seguinte: na 
emenda do Senador Humberto Costa, efetivamente, 
eu acho que, se tirar a palavra “recibos” e ficar apenas 
“notas fiscais”, resolve-se esse problema, porque efeti-
vamente, se um voluntário trabalhar, ele terá que apre-
sentar a nota fiscal da alimentação ou a nota fiscal da 
gasolina – a nota fiscal e não o recibo para não incorrer 
no risco levantado pelo Senador Cássio Cunha Lima.

Contudo, é importante registrar que, no §1º, ele 
deixa muito claro quais são os tipos de serviços que 
estão excetuados, e, em nenhum momento aqui, en-
tra cabo eleitoral. Estão aqui os trabalhos de natureza 
técnica e os de natureza intelectual, assim considera-
dos estudos, planejamentos e projetos de marketing 
político e publicidade, pareceres e avaliações, asses-
sorias e consultorias financeiras e contábeis, patrocí-
nio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e 
treinamento de pessoal. Ou seja: está claro aqui que 
não entra cabo eleitoral.

Agora, quero registrar que, embora a legislação 
hoje não tenha limites para a contratação de cabos 
eleitorais, os limites que estão sendo colocados ainda 
são muito altos e, sem dúvida, vão privilegiar o abuso 
do poder econômico.

Portanto, tendo a apoiar a emenda do Senador 
Humberto Costa, com a retirada da palavra “recibos”, 
apenas com a exigência de notas fiscais.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Senador Humberto concorda e eu também, como 
estou aqui defendendo...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu vou recolher os votos das 
lideranças partidárias, para que possamos avançar na 
votação das emendas.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Nós estamos aceitando a proposta do 
Senador Flexa e do Senador Rollemberg, de retirada 
do § 2º e do § 3º. Isso foi feito há pouco tempo aqui, 
na anterior...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Não há como fazê-lo, porque a 
emenda destacada é essa. Nós não temos como, na 
emenda destacada, suprimir uma parte dela.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Parlamentar Mi-
noria/PSDB – PA) – Sr. Presidente...

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Sr. Presidente, a oposição...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto, eu vou...

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, 
para falar como líder.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu vou recolher os votos dos 
líderes partidários.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Na ordem, na ordem!

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Parlamentar Mi-
noria/PSDB – PA) – Sr. Presidente, eu só queria fazer 
a minha última consideração.

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu sei 
do seu esforço, sei que V. Exª pretende a moralização 
desta Casa e está trabalhando para isso. Sr. Presidente, 
ninguém pode mostrar à Nação a nossa fraqueza nes-
ta noite, quando se derruba todo o trabalho de V. Exª, 
que está trabalhando pela moralização deste Senado!

Se a gente aprova essa lei como está, como foi 
redigida, está tudo bem! O Senador Humberto colocou 
a ideia, mas a redação do Senador Humberto não está 
perfeita, como pensei antes.

Agora, irmos para casa, Senador, e aprovar a 
matéria como está, dizendo ao povo brasileiro e à 
Pátria que os cabos eleitorais podem continuar a ser 
contratados nas eleições, é o mesmo que dizer que a 
desigualdade neste País continua, que os mais pobres 
são engolidos pelos mais ricos!

A ideia do Senador Romero Jucá é uma ideia me-
nos má, mas é uma ideia que não pode ser votada pelos 
Senadores, porque é uma vergonha se continuarem 
sendo contratados cabos eleitorais nesta Pátria! Isso é 
uma vergonha! Usando uma palavra chula, isso escu-
lhamba sua administração, Senador Renan Calheiros!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Muito obrigado.

Eu vou recolher os votos dos líderes partidários.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 

Governo/PSOL – AP) – Sr. Presidente, permita-me 
apresentar uma questão de ordem?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – V. Exª vai ter oportunidade de 
encaminhar pela Bancada.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Não é um encaminhamento, 
é uma questão de ordem. Esse é um apelo que faço 
a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Vou dar a palavra a V. Exª. Há 
aqui pelo menos quatro microfones levantados.

Mas me deixe só lembrar um aspecto do Regi-
mento. O Regimento concedia a palavra apenas ao 
autor do requerimento. Por liberalidade nossa, nós 
combinamos alguém para contraditar a argumenta-
ção. Ficou demonstrado sobejamente que nós não 
vamos a lugar nenhum. Nós estamos na votação da 
primeira emenda, da Emenda nº 2. Se nós não reco-
lhermos a votação pelos líderes partidários, nós não 
vamos avançar. E, quanto mais a polêmica ascender 
no plenário, mais nós não chegaremos a lugar algum. 
Então, vou recolher – é a orientação que defendo – a 
posição de cada Líder.

Como vota, Senador Eunício Oliveira, o PMDB?
A emenda tem parecer contrário.
Como vota o PMDB sobre a Emenda nº 2, de 

parecer contrário do Relator?
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 

– CE) – Sr. Presidente, é bom que se deixe claro aqui 
nesta noite que, hoje, não há limites para a contrata-
ção dos chamados cabos eleitorais ou da chamada 
militância paga. Não há limite para isso na lei de hoje. 
O que o Senador Romero Jucá fez... Esse texto – é 
bom que se diga – já está aprovado, Sr. Presidente. 
Nós estamos discutindo apenas a emenda. Então, se 
nós aqui aprovarmos essa emenda, excluindo o limite 
proposto pelo Senador Romero Jucá...

Senador Romero Jucá...

(Soa a campainha.)

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Se nós aqui não incluirmos um limite...

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero, vamos...

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Se não incluirmos um limite... A lei que já está 
aprovada aqui nesta noite ou a lei anterior a essa que 
está aprovada, o texto que está aprovado, não con-
templa limites. Você pode contratar um milhão de ca-
bos eleitorais. O Senador Romero Jucá, ao colocar a 
possibilidade de contratação, colocou mais na frente 
um limite.

Quanto à emenda do Senador Humberto Costa – 
digo isto com todo o respeito que tenho pelo Senador 
Humberto Costa –, a intenção é boa, mas não temos 
mais como excluir esse texto, que já está aprovado.

Então, encaminho de forma contrária à emenda 
e a favor do texto do Senador Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PMDB vota contrariamente 
à emenda do Senador Humberto Costa.

É esse o voto, Senador Eunício? (Pausa.)
O PMDB vota contra a emenda.
Como vota o PSDB, Senador Aloysio?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-

noria/PSDB – SP) – Sr. Presidente, diante da impos-
sibilidade regimental de acolhimento da proposta do 
Senador Flexa Ribeiro, nós votamos contra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PSDB vota contra.

Como vota o PT, Senador Wellington Dias?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-

no/PT – PI) – Sr. Presidente, para que ninguém diga 
depois que não foi devidamente explicado, o que está 
dito no art. 26 é que, para fins de propaganda de parti-
do ou de candidato – este aqui é que é o cabo eleitoral 
–, vale a Lei nº 9.608, que é a lei que trata do volun-
tariado no Brasil. Diz em seguida: o que pode haver 
de contratação? A contratação é trabalho de natureza 
técnica, de natureza intelectual, assim considerados 
estudos, planejamento, projeto de marketing político, 
publicidade, pareceres, avaliações, assessorias, con-
sultorias financeiras e contábeis, patrocínio – aí vem a 
mudança – administrativo e treinamento de pessoal e 
patrocínio ou defesa de causas judiciais. Ou seja, não 
há cabo eleitoral no que está colocado aqui.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Como vota o PT, Senador?

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Por isso, o PT defende, sim, a emen-
da do Senador Humberto Costa. Votamos a favor da 
aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PT vota de forma favorável.

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PSD – TO) 
– O PSD, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Como vota o PSD, Senadora 
Kátia?

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PSD – TO) 
– Sr. Presidente, o PSD vota pela limitação de cabos 
eleitorais. Não é mais possível deixar em aberto essa 
contratação sem limites. Votamos contra a emenda do 
Senador Humberto Costa.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PSD vota contra.



63756 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, o PSB...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PSB, como vota, Senador?

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – O PSB vota contra a contratação 
de cabos eleitorais e, portanto, vota a favor da emenda 
do Senador Humberto Costa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PSB vota a favor da emenda.

Senador José Agripino, como vota o Democratas?
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/

PRB – RJ) – Sr. Presidente...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – 

RN) – O Democratas vota contra o texto da emenda, 
pelas razões que já expus, entendendo que a intenção 
do Senador Humberto Costa pode ser a melhor, mas 
deixa em aberto a questão e confunde o que é um vo-
luntário. Você pode elencar 50 mil voluntários e pagar 
um salário mínimo, e está regulamentado. Enquanto 
isso, o texto do Senador Romero delimita claramente, 
o que é um avanço em relação a esse processo. Nós 
votamos contra.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Sr. Presidente, o PRB...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Como vota o PRB, Senador 
Eduardo Lopes?

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Votamos contrariamente à emenda do 
Senador Humberto, porque entendemos que a pro-
posta do Senador Romero Jucá é a melhor. Inclusive, 
na discussão, falando-se da questão da alimentação, 
está bem claro que está limitado a 10% do arrecadado 
no gasto com alimentação. Votamos contra a emenda 
do Humberto Costa.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Senador Renan, na realidade, nós estamos per-
dendo, hoje, a grande oportunidade de acabar com os 
cabos eleitorais. Essa é a grande verdade. Infelizmente, 
a redação – em boa hora, fomos alertados pelo grande 
e eminente Senador Cássio Cunha – veio esclarecer 
as razões de todos os Senadores mudarem de voto. 
Seria espetacular se nós pudéssemos votar na intenção 
do Senador Humberto, que era eliminar isso de vez.

Nesta situação, como não se pode votar, Sena-
dor Humberto – infelizmente, a redação não cabe –, 
vamos avançar. Pelo menos, vamos avançar um pouco.

Mas quero ressaltar: vamos votar com o Senador 
Romero, mas estamos perdendo, Senador Romero, a 
grande oportunidade de eliminar os cabos eleitorais. 
Estamos avançando e precisamos, mais tarde, discutir 
isso e eliminar essa figura do cabo eleitoral.

(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA) – Mas, na pior das hipóteses, fico com V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Consulto como vota o PR.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/

PDT – RO) – O PDT...
O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco 

União e Força/PR – SP) – O PR vota contra a emenda 
do Senador Humberto, com a abstenção do Senador 
Blairo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PR vota contra a emenda.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – O PDT, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Como vota o PDT?

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – O PDT vota a favor da emenda, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PDT vota a favor da emenda.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – O PSOL...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Como vota o PSOL, Senador 
Randolfe?

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Sr. Presidente, o PSOL vota 
pelo fim do cabo eleitoral. A emenda do Senador Hum-
berto, com qualquer crítica que tenha feito, põe fim à 
figura do cabo eleitoral. Por isso, o PSOL vota pelo 
fim do cabo eleitoral, vota com a emenda do Senador 
Humberto Costa.

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

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente, o sentido do voto do 
PCdoB é liquidar essa excrescência da política brasi-
leira de contratação de milhares, milhares e milhares 
de pessoas nas campanhas eleitorais, o que desequi-
libra as campanhas eleitorais. O sentido da emenda 
do Senador Humberto Costa é esse. Aqui, sempre 
quando a gente quer, a gente resolve também esses 
textos. Infelizmente, não foi possível resolver o texto 
do Senador Humberto Costa, mas ele vai neste rumo: 
liquidar essa contratação ilimitada de cabos eleitorais 
no nosso País para as campanhas que nós temos en-
frentado. Por isso, o nosso voto é a favor da emenda 
do Senador Humberto Costa. Aprovamos a emenda e 
corrigimos na Câmara. É assim que se faz. Portanto, 
nós somos a favor, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Ouço o Senador Blairo Maggi.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT) – Sr. Presidente, só quero corrigir: o Líder 
Antonio Carlos me deu abstenção. Na realidade, sou 
contra a proposta dele e apoio o Senador Humberto. 
Era só isso que tinha a dizer.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Mas o voto...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O Líder encaminhou contraria-
mente à emenda do Senador Humberto.

Portanto, está rejeitada a emenda do Senador 
Humberto Costa.

O voto do PR significou exatamente o 42º voto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) 

– Vamos deixar um acordo aqui, Sr. Presidente, para 
em 2016 voltarmos ao assunto. Precisamos terminar 
com os cabos eleitorais. Vamos deixar aqui um acordo 
para que possamos voltar a discutir essa eliminação, 
essa malandragem da política brasileira.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Vamos votar, Sr. Presidente! Já são 10 horas 
da noite.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Emenda nº 4.

Por liberalidade, concedemos a palavra a vários 
oradores, e alguns falaram quatro vezes.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Quatro ou quarenta vezes?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Isso é impraticável! Portanto, 
agora, vamos seguir o Regimento, e só darei a palavra, 
quando for necessário, ao autor do Requerimento. Vou 
recolher os votos dos Líderes das bancadas, para que 
possamos apreciar a última emenda.

Emenda nº 4.
O Senador Aloysio Nunes foi o autor do requeri-

mento de destaque.
Consulto o Senador Aloysio Nunes se quer fazer 

uso da palavra. (Pausa.)
Senador Cássio Cunha Lima, V. Exª dispõe de 

até 5 minutos.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/

PSDB – PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, vou pedir a atenção do Plenário 
para o tema que será agora votado, que diz respeito 
à proibição ou não da realização das enquetes eleito-
rais. A proposta do Relator veda, proíbe a realização 
de enquetes. Estou aqui para defender, com regras 
claras, a possibilidade de realização das enquetes, 
agarrado, em primeiro lugar, apegado a um princípio, 
ao princípio da liberdade que devemos ter...

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero, V. Exª é au-
tor da matéria. Senador Romero, sente um pouquinho, 
para a gente avançar na discussão.

Com a palavra, o Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/

PSDB – PB) – Repetindo, para que o Senador Rome-
ro possa contribuir e nos prestigiar com sua atenção, 
quero dizer que, basicamente, aqui, vamos discutir e 
decidir se será possível a realização de enquetes ou não 
nas eleições que serão realizadas daqui para diante.

A defesa que faço da realização das enquetes é 
alicerçada no princípio da liberdade, que deve pautar 
uma sociedade democrática como a nossa. Nós te-
mos o viés, sempre maléfico, a meu ver, de restringir 
as manifestações livres da sociedade.

Proibida a enquete, ficaremos apenas restritos às 
pesquisas eleitorais, que não estão imunes, de forma 
nenhuma, às manipulações. Nós sabemos bem disso. 
Da forma como nós estamos defendendo a realização 
das enquetes, cria-se o esclarecimento necessário, 
previamente, para que o eleitor saiba que aquilo é uma 
enquete e que, portanto, não tem poder científico, não 
tem normas científicas e estatísticas.

Vou, de forma muito sucinta, ler. A melhor forma 
de esclarecer o Plenário é fazer a leitura integral do 
dispositivo que fica constando do art. 36, com seu §5º.

Diz, então, o §5º: 

É permitida a realização de enquetes e son-
dagens no período de campanha, desde que 
seja informada, de maneira visível e destaca-
da, a seguinte mensagem: ‘Essa enquete ou 
sondagem não é pesquisa eleitoral, nem uti-
lizará método científico para sua realização. 
Trata-se de mero levantamento de opiniões 
sem controle de amostras e que dependem 
exclusivamente da participação espontânea 
do interessado’.

Proibida a enquete, os sites, os portais que fazem 
essas consultas de forma frequente estarão impedidos 
de fazê-lo. As emissoras de rádio que fazem essas con-
sultas, inclusive com o telefone aberto, muitas vezes, 
com o eleitor manifestando sua opinião ou votando 
pela internet, estarão também impedidas.

Enfim, aqui, eu defendo a realização de enquete 
por um princípio de liberdade da nossa sociedade: a 
livre manifestação das pessoas, a livre manifestação 
dos veículos de comunicação, a liberdade de impren-
sa, valores que não podem ser atingidos em nome de 
um barateamento de eleição. 
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São esses os argumentos que eu teria a apre-
sentar. 

Submete-se, portanto, à deliberação soberana 
do Plenário. 

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria comunicar à Casa 
que essa emenda tem parecer favorável do Relator. 

(Soa a campainha.)

(Intervenção fora do microfone.)

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

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Favorável?! 

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

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Não, Presidente. 

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Sr. Presidente, não é favorável. É contrário. 

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Contrário. 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – É contrário. 

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – O parecer do Relator é contrário. 

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – É por isso que ele está destacando. Ele está 
defendendo o destaque. 

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Eu acho que o parecer deve ser con-
trário, porque, se há um destaque...

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A informação que a Mesa re-
colheu é de que essa Emenda nº 4 tem parecer favo-
rável do Relator. 

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Gover-
no/PCdoB – CE) – Deve ter sido um erro, Presidente. 

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Se fosse favorável, não teria o destaque. 

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Vamos fazer um enquete aqui para saber 
se é contrário ou favorável. 

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Vamos fazer uma enquete aqui para sa-
ber se é contrário ou favorável.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) –Nós fizemos um acordo para 
apreciar essas emendas. Essas emendas não têm 
um só parecer. O acordo é para apreciá-las. Elas têm 
pareceres diferentes.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 
RO) – Presidente Renan, só uma informação. Real-
mente, inicialmente, o parecer era favorável. Na reunião 
dos Líderes, lá na sala, mudou para rejeição. Por isso 
é que foi destacado.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O Relator esclarece: é que, 
inicialmente, o parecer era favorável. Depois houve 
uma retificação, mas a Mesa não pegou exatamente 
o momento da retificação.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Está retificado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Portanto, a emenda tem pare-
cer contrário. 

Eu vou colher os votos dos Líderes partidários e 
vou seguir esta ordem aqui.

Como vota o PMDB?
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 

– CE) – Sr. Presidente, só quem não conhece o robo-
zinho pode aceitar que nós demos aqui a permissão 
para essa chamada “enquete”. Com o robozinho, V. Exª, 
num único escritório, num único computador, pode fa-
zer três, cinco, dez mil, e essas enquetes nem sempre 
terão os filtros. Portanto, eu voto pela manutenção do 
texto, contrário à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PMDB é contrário à emenda.

Como vota o PP?
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 

Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, PSB.

(Manifestações fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos citando aqui só 
para não...

Como vota o PP?
Como vota o PSD?

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A emenda é de parecer contrário.

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PSD – TO) 
– O PSD é contra, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PSD vota também contra.

O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Maioria/PP – PI) 
– Sr. Presidente, o PP vota contra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PP vota contra.

Como vota o PR?
O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco 

União e Força/PR – SP) – O PR vota contra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Como vota o PT? Senador 
Wellington.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Contra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PT é contra.

A emenda, portanto, está rejeitada.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/

PRB – RJ) – O PRB é contra também.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – O PRB é contra. A Minoria é 
contra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – O PCdoB é voto contra, Sr. Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – O PSOL vota contra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PSOL é contra.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – A Minoria é contra.

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

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Sr. Presidente, veja V. Exª a situ-
ação em que me encontro: eu estou com o Senador 
Cássio Cunha Lima. Acompanho o Senador até esse 
cadafalso que se está armando para nós. Já os Se-
nadores Mário Couto e Flexa Ribeiro estão contra. De 
modo que a Bancada está liberada, uma vez que não 
posso colher a opinião do Senador Cícero, que está 
escondido atrás de uma pilha de papéis. Mas não é 
uma questão programática, é uma questão meramen-
te instrumental. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, para registro, o 
PSB é contra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PSB também é contra.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – O PDT também é contra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PDT também é contra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Passamos agora à votação da 
Emenda nº 5.

O destaque para a Emenda nº 5 é do Senador 
Cássio Cunha Lima.

Consulto o Senador Cássio se deseja fazer uso 
da palavra.

REQUERIMENTO 
Nº 1.092, DE 2013

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Por economia processual, farei melhor: 
retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O Senador Cássio retira o 
destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Requerimento de votação da 
retirada. 

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o re-
querimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Emenda nº 10. 
A Emenda nº 10 teve como subscritor do reque-

rimento o Senador Eduardo Suplicy.
Com a palavra o Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-

no/PT – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente 
Renan Calheiros, juntamente com o Senador Pedro 
Taques, apresentei essa emenda, segundo a qual 
os partidos políticos, as coligações e os candidatos 
passam a ser obrigados, durante a campanha eleito-
ral, a divulgar, pela Rede Mundial de Computadores, 
nos dias 15 de agosto, 15 de setembro e no sábado 
que antecede o domingo das eleições, relatório que 
discrimine, em sítio criado pela Justiça Eleitoral para 
esse fim, os recursos em dinheiro ou estimáveis em 
dinheiro que tenham recebido para financiamento da 
campanha eleitoral, os nomes dos doadores, com os 
respectivos valores doados, e os gastos que realizaram. 

Da mesma maneira que hoje a população bra-
sileira está solicitando que nós, aqui, no Parlamento, 
venhamos a tornar inteiramente transparentes nos-
sos votos – e aqui, no Senado, aprovamos emenda 
à Constituição nesse sentido –, tenho a convicção 
de que todos os eleitores brasileiros, em sua larga 
maioria, desejam a transparência das contribuições. 
Tínhamos pensado até em aqui colocar a exigência 
de transparência em termos reais diários. Mas verifi-
camos que seria de bom senso eu e o Senador Pedro 
Taques colocarmos 15 de agosto, 15 de setembro e o 
sábado que antecede as eleições para que os eleito-
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res, na véspera das eleições, tenham noção de qual 
a natureza do financiamento dos recursos que foram 
arrecadados, para inclusive poderem comparar com 
aquilo que observaram da natureza da campanha de 
cada candidato, de cada partido e de cada coligação.

É, portanto, em favor da transparência, Sr. Pre-
sidente, que apresentamos essa emenda e a subme-
temos à análise de nossos colegas.

Muito obrigado.
O Senador Pedro Taques, como coautor, vai com-

pletar a exposição, Sr. Presidente, conforme combinado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Taques, com 
a palavra V. Exª.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.

Nós dividimos o tempo. Nós dois subscrevemos 
a emenda, Senador Romero Jucá.

Muito bem, nós estamos discutindo hoje, Sr. Pre-
sidente, a vedação de mascarados. A vedação de 
mascarados! Mas estamos aqui com doadores mas-
carados, doadores ocultos. O cidadão tem o direito de 
saber quem fez a doação para a campanha. E hoje a 
legislação não obriga que o doador seja identificado 
antes das eleições. Ele precisa ser identificado. 

O argumento contrário, Senador Aloysio, é que 
aquele que doou poderia receber como vingança a 
não vitória em um processo licitatório lá para frente; 
ele poderia receber perseguições do Governo que 
porventura venha a ser vitorioso. Mas isso é distorção. 
Permitirmos isso é querer revogar o art. 121 do Có-
digo Penal. O artigo está escrito, mas os homicídios 
ocorrem. Nós temos que ter meios, mecanismos para 
evitar esse tipo de fraude.

Nós precisamos, sim, identificar. O cidadão tem 
o direito constitucional, antes das eleições, de saber 
quais são os doadores, o volume dos recursos doados 
e o nome do doador. 

Por isso, peço o voto dos doadores desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Consulto o Senador Valdir Rau-
pp, Relator da Matéria, sobre o parecer sobre a Emen-
da nº 10.

Em seguida, vou recolher os votos dos Líderes 
partidários.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB 
– RO. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Está 
mantida a rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O parecer é pela rejeição.

Como vota o PMDB?

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Sr. Presidente, encaminho o voto pela rejei-
ção, pelo PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PMDB vota pela rejeição.

Como vota o PT?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-

no/PT – PI) – A favor da transparência, Sr. Presidente. 
Votamos “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL. Fazendo soar a campainha.) – 
Senador Romero, vamos avançar.

O PT vota “sim”.
Como vota o PP, Senador Ciro Nogueira?
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Maioria/PP – PI) 

– O PP vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – O PP vota “não”.
Como vota o PR?
O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco 

União e Força/PR – SP) – O PR vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – O PR vota não.
Como vota o PSDB, Senador Aloysio?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-

noria/PSDB – SP) – Sr. Presidente, nós estamos aqui 
diante de um exemplo de como, às vezes, uma virtu-
de pode estar a serviço de um vício. É a virtude da 
transparência a serviço de um vício, que é o vício 
do esmagamento das oposições. A aceitação dessa 
emenda significa o esmagamento das oposições. Não 
podemos ignorar que o mandonismo, a arbitrariedade 
ainda está largamente presente na nossa vida pública. 
E, para preservar as oposições da asfixia e do esma-
gamento, nós votamos contra.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Só para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Ao concluirmos a votação da 
Liderança do PSDB, ao recolhermos a manifestação 
de voto da Liderança, nós queríamos declarar emenda 
rejeitada, porque atingimos os 42 votos.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Quero registrar o voto do 
PSOL, Presidente.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – O.k..

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Go-
verno/PSOL – AP) – O PSOL, por coerência, é pelo fim 
do voto secreto e das doações secretas de campanha.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – O PRB é contrário.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Então, favorável à emenda dos 
Senadores Eduardo Suplicy e Pedro Taques.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PSOL é favorável; o PRB é 
contrário.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD 
– AC) – PSD.

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

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD 
– AC) – O PSD vota “não” também.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Também vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Emenda nº 26.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Sr. Presidente, a Emenda nº 26 é igual a Emen-
da nº 2. Já foi votada. Portanto, está prejudicada, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Não há requerimento para 
votação da Emenda nº 26. É isso, Senador Romero?

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Não há, e ela é igual à Emenda nº 2. Portanto, 
ela foi retirada do pedido de destaque lá na reunião 
de Líderes, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O requerimento que destaca a 
Emenda nº 26 foi retirado.

Em votação o requerimento que retira a Emen-
da nº 26.

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento e retirada a Emenda nº 26.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maio-

ria/PMDB – AL) – Emenda nº 32, com a subemenda. 
O destaque é do Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB 

– RR) – Sr. Presidente, essa é uma emenda que foi 
discutida entre os Líderes, houve divisão. A minha po-
sição é pela aprovação da emenda e, portanto, cabe a 
palavra ao Relator. Mas eu encaminho favoravelmente.

PARECER Nº 1.051, DE 2013

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Valdir Raupp, com a 

palavra, V. Exª, para emitir o parecer sobre a Emenda 
nº 32 com a subemenda.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 
RO. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – É 
pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O parecer do Relator é pela 
aprovação.

Senador Rodrigo, o autor do requerimento é o 
Senador Romero Jucá. Nós vamos colher o voto do 
PSB através de V. Exª.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Eu quero discutir essa matéria, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Mas o Regimento não permite 
a discussão.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Não tem discussão em destaque.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, essa matéria nós 
combinamos que eu levantaria esse debate...

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Sr. Presidente, ainda vão discutir a matéria! 
Não é regimental isso, Sr. Presidente.

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Regimental... Nós estamos 
fazendo um apelo para que não haja discussão. No 
entanto, se o Senador Rodrigo Rollemberg insistir em 
pedir a palavra...

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – É meu direito, Sr. Presidente. 
Eu vou insistir, Sr. Presidente. Eu faço questão de dis-
cutir essa matéria. 

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

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF. Para discutir. Sem revisão do ora-
dor.) – Primeiro, quero recapitular como surgiu essa 
matéria. 

Inicialmente, no relatório do Senador Romero 
Jucá, ele dizia que a lei, hoje, destina 20% para as 
fundações partidárias. E ele as obrigava... Caso as 
fundações não utilizassem esse recurso até o final do 
ano, elas eram obrigadas a devolver esses recursos 
para o fundo partidário.

Eu alego que as fundações partidárias desenvol-
vem um trabalho da maior importância, no sentido de 
discutir, debater, formular políticas públicas de quali-
ficar os seus militantes. Portanto, neste momento, as 
fundações desempenham um papel da maior impor-
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tância na qualificação do debate político. Esse é o tra-
balho, por exemplo, que desenvolve a Fundação João 
Mangabeira, vinculada ao Partido Socialista Brasileiro. 

Portanto, nós queríamos garantir a destinação 
total dos 20% e que eles fossem destinados exclusi-
vamente à Fundação. Para evitar o quê? Que partidos 
políticos recebessem, fizessem de conta que tinham 
uma fundação para formular políticas públicas, não 
usassem o recurso e, ao final, esse recurso obrigato-
riamente voltasse para o partido.

A partir de um entendimento, nós sugerimos ao 
Senador Romero – que acatou – que mantivesse a 
destinação dos 20% para as fundações. Caso os recur-
sos não sejam utilizados na sua totalidade, a fundação 
poderá devolver esses recursos ao partido. 

Eu entendo que devemos manter isso dessa for-
ma. Não devemos reduzir os recursos destinados às 
fundações partidárias, porque as fundações partidá-
rias desenvolvem um trabalho da maior importância 
no sentido de formar a militância, de debater políticas 
públicas, como faz a Fundação do PT, Perseu Abra-
mo, do PT; como faz a Fundação João Mangabeira, 
do PSB; a Fundação Alberto Pasqualini, do PDT; en-
fim, portanto, faço um apelo para que mantenhamos 
o texto como está do Relator, destinando 20%, dando 
à fundação a possibilidade, caso não use os recursos 
na sua totalidade, de devolvê-los ao partido político.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O parecer do Relator é favorável.

Vou colher os votos das Bancadas.
Como vota o PMDB?
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 

– CE) – Sr. Presidente, o PMDB vota favoravelmente 
por uma única questão: as fundações eram obrigadas, 
assim como os partidos políticos, a fazer a redistribuição 
desses recursos para os Estados. O Ministério Público 
proibiu a redistribuição para os Estados, e os valores 
ficaram todos concentrados na fundação nacional. 

Portanto, o PMDB encaminha o voto favorável à...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – O PMDB vota “Sim”. 
Como vota o PT, Senador Wellignton Dias?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Go-

verno/PT – PI) – O PT vota pela manutenção do texto 
anterior. Vota contra a emenda...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PT vota “Não”?

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – ... porque o lado mais fraco desse processo 
é a fundação, Sr. Presidente, o lado forte é o partido. 

Ao estabelecer o mínimo de 20% para a quali-
ficação, para a formação, ou seja, para o trabalho de 
fortalecimento do partido, que é feito na fundação, acho 

que isso é fundamental, é importante. Por isso votamos 
pela manutenção do texto anterior, contra a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Como vota o PP, Senador Ciro 
Nogueira?

O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Maioria/PP – PI) 
– O PP vota “Sim”, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PP vota “Sim”.

Como vota o PSDB, Senador Aloysio?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-

noria/PSDB – SP) – O PSDB acompanha o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) –
O PSDB acompanha o Relator.
Como vota o PR, Senador Antonio Carlos?
O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco 

União e Força/PR – SP) – O PR acompanha o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) –
O PR acompanha o Relator.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/

PDT – RO) – O PDT acompanha o Relator. O PDT 
“Sim”, Sr. Presidente, com a emenda.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – A oposição acompanha o Relator, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PDT acompanha o Relator. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, o PSB vota “Não”; 
vota com o texto original.

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

O PSB vota “Não”.
Está, portanto, aprovada a emenda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/

PCdoB – CE) – Sr. Presidente, registro o voto do PCdoB 
contrário à emenda. As fundações têm um papel muito 
destacado na atuação partidária no País. Se a gente 
quer fortalecer o partido, senão...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PCdoB vota contra.

Senador...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 

Governo/PSOL – AP) – Presidente, só registro o voto 
do PSOL também, contrário à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PSOL vota contra.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente, é com respeito ao meu 
Líder que eu gostaria de registrar meu voto contrário 
também.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Só tenho que defender, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu quero conceder a palavra 
ao Senador Randolfe Rodrigues, que é o autor do re-
querimento.

Com a palavra, V. Exª, para as Emendas 34, 35, 
36 e 37.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Pre-
sidente, essas emendas são correlatas, tratam do 
mesmo tema. Na verdade, nós trouxemos aqui, para 
o debate da reforma eleitoral, o PLS 264, de 2013, de 
autoria do Senador Jorge Viana, que, na Comissão 
de Constituição e Justiça, foi muito bem relatado pelo 
Senador Eduardo Suplicy.

Na verdade, esse projeto, Sr. Presidente, veda a 
doação de pessoa jurídica para campanhas eleitorais 
e partidos políticos. No meu entender, Sr. Presidente, 
esse é o núcleo do que nós devemos fazer de efetiva 
reforma política no Brasil, porque esse é, de fato, o 
núcleo da corrupção eleitoral nas campanhas. 

Eu trago aqui um dado. Só na última eleição, 52% 
das doações para candidatos foram feitas por conta de 
empreiteiras. Ora, haveremos de convir: a ampla maioria 
dessas doações não foi de doações despretensiosas. 

E eu não digo que isso é um vício do sistema elei-
toral somente em nosso País. Eu trago aqui um artigo 
que foi publicado em 2006, no The New York Times, 
por dois cientistas políticos, Bernard Manim e Adam 
Przeworski. Nesse artigo ambos dizem o seguinte:

O fato é que, para existirem e se apresenta-
rem aos eleitores, os partidos políticos preci-

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registra também a ma-
nifestação do Senador Pedro Taques, contrária.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – O PRB com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PRB vota contrário.

Está, portanto, aprovada a emenda, nos termos 
da subemenda.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Emenda nº...

Nós temos dois requerimentos. Um requerimen-
to individual, para as Emendas 34, 35, 36 e 37, e um 
requerimento em globo, para nós votarmos as emen-
das de uma só vez. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Eu retiro o individual e fico 
com o em globo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos o Senador Ran-
dolfe Rodrigues.

As matérias são correlatas. 

É o seguinte o Requerimento:
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sam arrecadar fundos. Quando esses fundos 
vêm de interesses particulares, são trocas de 
favores. Presumidamente, se Philip Morris Co. 
Inc. contribuiu em 1996 com mais de US$ 2,5 
milhões para o Comitê Nacional Republicano 
(...), deve ter esperado pelo menos US$ 2,5 
milhões em favores...

Ora, se no sistema eleitoral da dita – abre aspas 
– “maior democracia do Planeta” – fecha aspas – há 
uma denúncia de distorção do sistema, o que não es-
perar dessa distorção no nosso sistema político, no 
nosso sistema eleitoral?

Veja, nós não estamos aqui a falar sequer no fi-
nanciamento público de campanha, não é disso que 
estamos tratando. Estamos deixando aqui uma norma 
bem clara: não pode haver financiamento de empresa 
em campanha. Para mudar o sistema político-eleitoral 
brasileiro, temos que ousar, temos que ter coragem. Po-
demos ter a opção de fazer aqui, de continuar tratando 
essa reforma, como foi dito já, nesta noite, aqui: mini, 
micro, nano. E poderemos ter a disposição de transfor-
mar essa reforma em macro, em grande. Esta é uma 
reforma ousada, é dizer que não haverá financiamen-
to privado de campanha, que não haverá contribuição 
em espécie para campanhas eleitorais. O que estamos 
fazendo nas Emendas 34, 35, 36 e 37 é, além disso, 
vedando esse tipo de contribuição para partido político, 
criminalizando esse tipo de contribuição.

No nosso entender, essa é uma decisão que me-
rece deste Plenário a ousadia e a coragem de tomá-la. 
Se a tomarmos e se essa for a decisão dos Líderes 
nesta noite, estaremos transformando o que até agora 
chamamos de micro, em macro, em grande.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O parecer do Relator, Sena-
dor Raupp?

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB 
– RO. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Pela 
rejeição, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O Parecer do Relator é pela 
rejeição. Essas emendas todas, as Emendas 34, 35, 
36 e 37... Senador Romero Jucá, essas emendas to-
das tratam de doação de pessoas jurídicas. Todas as 
emendas, de uma forma ou de outra, as Emendas 34, 
35, 36 e 37 vedam essas doações a campanhas elei-
torais e a partidos políticos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – São conexas, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Como vota o PMDB? 

Senador Aloysio, como vota o PSDB?

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Sr. Presidente, a proibição de 
participação de pessoas jurídicas no financiamento 
de campanhas eleitorais não é nenhuma novidade. 
Aquilo que está sendo proposto agora já existiu no 
Brasil, durante um bom tempo. Durante todo o perío-
do do autoritarismo, da ditadura militar, era proibida a 
participação de pessoa jurídica no financiamento de 
campanha. Depois da redemocratização, continuou 
sendo proibido. Sabem V. Exªs em que momento foi 
feita a sugestão de mudança para que fosse possível 
esse tipo de contribuição? Foi em consequência da 
chamada CPI do PC Farias. Depois dessa CPI, os Par-
lamentares brasileiros chegaram à conclusão de que 
essa proibição, que era letra morta, apesar de existir 
na lei, pois durante todo esse período as contribuições 
continuaram a fluir para os caixas de campanha, me-
diante contribuições clandestinas, os Parlamentares 
da CPI resolveram que essas contribuições poderiam 
ser feitas sob o controle da Justiça Eleitoral e sob o 
controle dos cidadãos, que, ao verificarem a lista dos 
doadores das campanhas e cotejarem essa lista com 
o comportamento dos seus eleitos, poderiam julgar 
se os Parlamentares, os governantes eleitos, estavam 
ali a serviço do povo ou a serviço dos seus doadores.

Recebi doações de pessoas jurídicas, licitamen-
te, e delas prestei contas. E jamais troquei nenhuma 
atitude política, nenhum voto, por doação em espécie 
ou qualquer forma de contribuição.

A decisão que nós temos que tomar hoje não é 
se pessoas jurídicas poderão ou não doar para cam-
panhas eleitorais. A decisão que vamos tomar hoje é 
se pessoas jurídicas poderão doar licitamente, trans-
parentemente, sob a vigilância da justiça e dos cida-
dãos ou se poderão ou se deverão ser compelidas a 
doar por baixo do pano.

Essa é que é a realidade.
Portanto, vamos votar contra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – O PSDB vota contra a proposta.
Como vota o PMDB, Senador Eunício?
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 

– CE) – Sr. Presidente, no mesmo raciocínio do Sena-
dor Aloysio Nunes Ferreira, acho que estamos fazen-
do aqui é a transparência daquilo que vai acontecer 
nas eleições.

Já aprovamos aqui, inclusive, que deve ser colo-
cada, durante a campanha, a apresentação daqueles 
que foram doadores durante o período em que ainda 
se está em campanha, para se saber claramente quem 
está participando e doando dinheiro para a campanha.

Portanto, como disse o Senador Aloysio Nunes 
Ferreira, esta matéria é clara, evita o subterfúgio, evita 
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o caixa 2, evita dar dinheiro escondido por debaixo do 
pano, e quem quiser doar vai fazê-lo às claras.

Então, nós encaminhamos favoravelmente ao 
texto e contrariamente à emenda.

O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Maioria/PP – PI) 
– Sr. Presidente, o PP vota com o Relator.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – A oposição vota contra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PP vota com o Relator.

A oposição vota contra.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/

PDT – RO) – O PDT vota contra, Sr. Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Governo/PT – 

BA) – Pelo Partido dos Trabalhadores, Sr. Presidente, 
eu quero lembrar...

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

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Governo/PT – 
BA) – ...aqui a emenda do Senador Jorge Viana. Quanto 
aos argumentos utilizados, é verdade que houve um 
período no Brasil em que era proibido pessoa jurídica 
abrir-se para garantir a transparência, a contribuição 
de pessoa jurídica para evitar caixa 2. Mas a pergunta 
que se faz é: evitou? Não, continua.

É por isso que nós insistimos na tese da necessi-
dade de haver – sei que é difícil para a população en-
tender isso, mas vários países democráticos do mundo 
já adotam – um sistema que tenha recursos públicos 
para que possa haver uma capacidade de fiscalização 
real. Então, nós defendemos a emenda exatamente no 
sentido da transparência.

Aqui foi sustentado um argumento que há bem 
pouco era sustentado de forma diferente. A emenda do 
Senador Suplicy é que ia na direção de uma transparên-
cia com a divulgação on-line. Infelizmente foi rejeitada.

Nosso voto, portanto, é a favor da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Como vota o PR, Senador An-
tonio Carlos Rodrigues?

O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco 
União e Força/PR – SP) – O PR vota a favor do Relator 
e contra a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PR é contra a emenda.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – O PDT também é contra a emenda, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A emenda, portanto, está re-
jeitada.

O PDT também é contra a emenda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Gover-
no/PCdoB – CE) – Sr. Presidente, registro o voto do 
PCdoB favorável às emendas apresentadas pelo Se-
nador Randolfe Rodrigues, do PSOL. Elas criam um 
ambiente mais favorável para disputa política, proi-
bindo essa interferência indevida e quase que brutal, 
na campanha eleitoral, de existir doações sem limites 
de empresas.

É realmente um desequilíbrio muito grande no pro-
cesso eleitoral brasileiro. Nós acompanhamos o PSOL 
nessa votação, ao lado do Partido dos Trabalhadores.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Sr. Presidente, registro o voto do PRB 
contrário à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PRB é contrário. E o PSOL, 
Senador Randolfe Rodrigues?

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Obviamente, o voto do PSOL 
é favorável à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PSOL é favorável à emenda.

Portanto, as Emendas nºs 34, 35, 36 e 37 estão 
rejeitadas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Vamos submeter à apreciação 
da Casa a última emenda, a Emenda nº 47.

Com a palavra, Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/

PDT – MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
em razão do adiantado da hora, daqui mesmo, vou 
sustentar a aprovação da emenda. Todos já conhecem 
a emenda, já a discutiram na reunião de Líderes. Peço 
o apoiamento porque, o controlador da concessionária 
e permissionária – o controlador – pode trazer distor-
ções para o sistema. É lógico que o sócio muitas vezes 
não, mas o controlador pode sim. Peço o apoiamento 
dos colegas, mas conheço a posição de quase todos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Valdir Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 
RO. Como Relator. Sem revisão do orador.) – O pare-
cer é pela rejeição, Sr. Presidente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – O PCdoB, Sr. Presidente, vota com o 
Senador Pedro Taques.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O Senador Valdir Raupp apre-
senta o parecer pela rejeição.

Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 

– CE) – O PMDB acompanha o Relator, o Senador 
Valdir Raupp.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Vota “não”.

Senador Aloysio, como vota? O PSDB vota “não”.
Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 

Governo/PSOL – AP) – Voto “sim”, Presidente; voto 
com o Senador Pedro Taques.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Antonio Carlos Ro-
drigues.

O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco 
União e Força/PR – SP) – Voto com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Com o Relator.

Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/

PRB – RJ) – Com o Relator, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Com o Relator.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-

no/PT – PI) – O PT vota com a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – A emenda, portanto, está re-
jeitada.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – O PT vota com a emenda. Vota a favor 
da emenda do Senador Pedro Taques.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PT vota a favor da emenda.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, só para regis-
trar a posição do PSB favorável à emenda do Senador 
Pedro Taques.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PSB é também favorável à 
emenda.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Sr. Presidente, V. Exª acordou em fazer o pro-
cedimento da leitura da medida provisória dos atletas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Tão logo acabemos esta vota-
ção, nós a faremos.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Sim. Só queria lembrar V. Exª.

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

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Sr. Presidente, só para fazer um registro.

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

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Sem revisão do orador.) – Quero cumprimen-
tar o trabalho do Relator nesta matéria, que foi muito 
importante. O Senador Raupp se dedicou e trouxe um 
trabalho excepcional. Não aquilo que nós gostaríamos 
de fazer como reforma política, reforma eleitoral, mas 
aquilo que é possível. Portanto, parabenizo o Senador 
Raupp pela relatoria desta matéria.

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

Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 

– CE) – Sr. Presidente, na mesma linha, quero para-
benizar o Senador Valdir Raupp pelo relatório e o Se-
nador Romero Jucá, está inquieto hoje aqui, mas fez 
um grande trabalho. Quero parabenizar V. Exª, que é 
o aniversariante de hoje e que, às 22 horas e 35 mi-
nutos, numa segunda-feira, está aqui obrigando todos 
nós a ficarmos no plenário e a votarmos uma matéria 
tão importante como esta.

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

Redação final.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/

PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
da mesma forma, o PCdoB quer cumprimentar o Se-
nador Romero Jucá pelo trabalho. Queríamos avançar 
um pouco mais, mas ele usou ali a medida dos pesos 
entre Câmara e Senado, então, é evidente que conse-
guimos avançar um pouquinho. Isso é positivo.

E cumprimento V. Exª pelo natalício. Meus para-
béns em meu nome e do PCdoB e que tenha muitas 
felicidades na condução da vida e dos trabalhos des-
ta Casa.

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

Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-

no/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
parabenizo-o – tenho certeza de que em nome de todos 
os meus companheiros de Partido, do Bloco – pelo seu 
aniversário. E também reconheço que estamos deven-
do ao País uma verdadeira reforma política, eleitoral, 
partidária, e vi o esforço aqui do Senador Raupp, do 
Senador Romero e de todos os Líderes para darmos 
um passo. É verdade que foi um passo pequeno, mas 
ele foi dado.

E queria, Sr. Presidente, para não usar novamen-
te a palavra, fazer um apelo para que cumpríssemos 
o que acertamos aqui com os Líderes, em relação à 
leitura da Medida Provisória nº 620, para que possa-
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mos, no dia de amanhã, na terça-feira, ter condições 
de sua votação.

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

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – 

AC. Sem revisão do orador.) – Presidente Renan, dado 
o adiantado da hora, 22 horas e 37 minutos, para que 
não passe o dia do seu aniversário, eu queria aprovei-
tar, na mesma linha dos colegas, para parabenizá-lo 
em nome do nosso Presidente Gilberto Kassab e toda 
a família do PSD,...

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

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD 
– AC) – ...em meu nome e da Senadora Kátia Abreu, 
que somos os membros do Partido nesta Casa.

Parabéns, felicidades para V. Exª e toda a sua 
família.

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

Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-

no/PT – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na tarde de hoje, mencionei que entregaria o reque-
rimento de pesar pelo falecimento do ex-Deputado e 
Ministro Luiz Gushiken. Peço que seja devidamente 
considerada a leitura do requerimento. Alguns Sena-
dores do PT, inclusive, também assinarão, assim como 
também o requerimento do Senador Paulo Paim que 
foi também apresentado.

O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Gover-
no/PSOL – AP) – Senador Eduardo Suplicy,...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Peço apenas que seja considerado...

O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Gover-
no/PSOL – AP) – ...se V. Exª me permitir, eu gostaria 
também de subscrever o requerimento.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Sim. Alguns Senadores gostariam 
de, também, subscrever o requerimento de pesar pelo 
falecimento do Deputado Luiz Gushiken que se encon-
tra sobre a mesa.

Então, os Senadores que quiserem subscrever, 
poderão fazê-lo junto à Mesa.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu gostaria também de subscrever essa homenagem 
ao Deputado Gushiken, um bravo combatente da luta 
popular, da luta parlamentar e também no Executivo, 
porque teve coragem, inclusive, de enfrentar, no bom 
debate, aqui, na Comissão Parlamentar de Inquérito, 
as questões que foram levantadas contra o seu nome. 
Então, um homem de coragem, lutador e defensor do 
nosso País.

Parabéns, Senador Eduardo Suplicy!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro, a 
Mesa aguarda a subscrição dos Srs. Senadores e 
encaminhará a apreciação do requerimento na forma 
do Regimento.

Redação final.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Discussão da redação final. 
(Pausa.)

Não havendo quem queira discutir a redação final, 
declaramos encerrada a discussão da redação final.

Votação da redação final.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-

no/PT – BA) – Eu quero registrar o meu voto contrário, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Com os votos contrários do Se-
nador Walter Pinheiro, do Senador Randolfe Rodrigues, 

da Senadora Ana Rita e de outros Srs. Senadores e 
de outras Srªs Senadoras.

A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – O Senado Federal recebeu o 
Ofício nº 2.055, de 2013, do Presidente da Câmara 
dos Deputados, submetendo à apreciação desta Casa 
o Projeto de Lei de Conversão nº 22, de 2013, que 
altera a Lei nº 12.793, de 2 de abril de 2013, para dis-
por sobre o financiamento de bens de consumo durá-
veis a beneficiários do Programa Minha Casa, Minha 
Vida; constitui fonte adicional de recursos para Caixa 
Econômica Federal; altera a Lei nº 12.741, de 8 de 
dezembro de 2012, que dispõe sobre as medidas de 
esclarecimento ao consumidor, para prever prazo de 
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aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.078; de 
11 de setembro de 1990; altera as Leis nºs 12.761, de 
27 de dezembro de 2012, 12.101, de 27 de novembro 
de 2009, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e 9.615; 
de 24 de março de 1998, e dá outras providências 
(proveniente da Medida Provisória nº 620, de 2013).

A Presidência, como acordado com os Srs. Lí-

deres partidários, inclui, portanto, ao fazer a leitura, a 

matéria na Ordem do Dia da sessão de amanhã.

É o seguinte o Projeto de Lei de Conversão:
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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 Gover-
no/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu queria registrar ao final, primeiro agradecendo a V. 
Exª, a presença, até esta hora da noite, dos nossos 
atletas, representados pelo Raí e pelo Mauro Silva.

Enfim, eu queria aqui dizer da importância des-
se ato da leitura, que permite a votação amanhã, para 
que a gente tenha novas regras nessa área, além do 
Programa Minha Casa Minha Vida, conforme foi lido.

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

Maioria/PMDB – AL) – Amanhã nós teremos, às 15 
horas, na Presidência do Senado Federal, a instala-
ção da Comissão Senado do Futuro, que terá como 
Presidente o Senador Luiz Henrique e como Relator 
o Senador Cristovam Buarque. Portanto, todos estão 
convidados para, amanhã, às 15 horas, a instalação 
dessa importante Comissão, que tem funcionado muito 
bem em vários Parlamentos democráticos do mundo.

Na quinta-feira, às 11 horas, no plenário do Sena-
do Federal, teremos a segunda sessão temática, sobre 
Financiamento da Saúde e outros temas correlatos.

Nós contaremos com a presença do Ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha; da Ministra do Planejamento 
e de outros ilustres convidados. Portanto, quinta-feira, 
de 11h as 14h, ocorrerá a sessão temática, quando, 
então, iniciaremos a sessão ordinária da quinta-feira.

Nós já tivemos a satisfação de realizar a primeira 
sessão temática, com a presença da Ministra do Su-
premo Tribunal Federal e Presidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral, Ministra Carmen Lúcia, e, na quinta-feira, 
teremos a segunda sessão temática para discutirmos 
o Financiamento da Saúde e outros temas correlatos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
mesma linha desse raciocínio de V. Exª, de fazermos 
a segunda sessão temática, tenho insistido, veemen-
temente, a respeito de fixarmos a terceira sessão te-
mática. Eu pediria a V. Exª que ela fosse na sequência, 
oito dias após a segunda, e que pudéssemos discutir 
aqui, meu Líder Wellington Dias, a questão no que diz 
respeito à guerra fiscal e ao endividamento dos Estados.

Nós aprovamos essa matéria na Comissão de 
Assuntos Econômicos e, depois, assistimos ao esfria-
mento desse tema. Há uma crise sem precedentes nos 
Estados e nos Municípios exatamente por conta dessa 
guerra fiscal. Portanto, creio que o esforço que deve ser 

feito é para que possamos tomar uma posição, ainda 
este ano, sobre este tema, o endividamento dos Esta-
dos e dos Municípios e a própria questão que a gente 
batizou de guerra fiscal, mas eu quero insistir que é a 
questão do desenvolvimento econômico.

Então, se V. Exª puder deixar isso marcado, trazer 
o tema na próxima quinta depois desta, obviamente, 
de quinta que vem a oito. E que a gente pudesse... Eu 
sei que V. Exª foi um batalhador também dessa ques-
tão. V. Exª, à época, inclusive, era Líder do PMDB. V. 
Exª esteve na reunião em que nós tratamos disso com 
o Ministro da Fazenda. Aprovamos dois pontos dessa 
chamada caminhada do novo pacto federativo. Depois 
aprovamos o FPE aqui, num esforço do Senado. É bom 
lembrar isso. E V. Exª foi decisivo para essa questão. 

Então, não é possível que a gente abandone agora 
todo aquele trabalho. É óbvio que ainda há uma pen-
dência, aliás duas pendências da Câmara – o projeto 
que trata da dívida e o projeto que trata do comércio 
eletrônico –, mas o Senado não pode deixar de votar, 
Senador Romero, de debater essa questão da resolu-
ção que nós aprovamos, da CAE. Não dá para deixar 
isso passar. 

Aprovamos aqui, num primeiro momento, a ques-
tão do ICMS Importação. Agora, não tem sentido ne-
nhum a gente não apresentar um caminho para essa 
aflição, para esse desespero, para essa situação que 
eu chamaria de caótica que está instalada tanto nos 
Municípios quanto nos Estados da Federação. 

Portanto, esse é um clamor, Presidente Renan. 
Não dá para a gente simplesmente achar que a eco-
nomia vai se ajustar sem resolver o problema da eco-
nomia na ponta. Então, estou fazendo de novo a V. Exª 
esse apelo, para que isso não seja retomado só pela 
CAE. Isso tem que ser retomado pelo Senado da Re-
pública, para que a gente tenha um encaminhamento 
em relação a essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu quero cumprimentar V. Exª 
e, se não houver objeção da Casa, nós queremos 
convocar, desde já, a terceira sessão temática, para 
discutirmos a questão federativa.

Nós já avançamos bastante, em várias conversas 
com o Ministro da Fazenda. Nós acertamos, inclusi-
ve, um calendário. Nós votamos aqui critérios para o 
Fundo de Participação dos Estados, nós apreciamos 
os vetos da Presidente à distribuição de royalties. Não 
foi uma sessão fácil. Ainda neste final de semana, nós 
tivemos desdobramentos em que setores – graças a 
Deus, apenas setores da Bancada do Rio de Janei-
ro – alegaram, inclusive fizeram uma representação 
à Polícia da Câmara dos Deputados, que não tinha 
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nada a ver, absolutamente nada a ver com a sessão 
do Congresso Nacional.

Para que todos tenham uma ideia, o Presidente 
da Câmara, o Deputado Henrique Eduardo Alves não 
é sequer membro da Mesa do Congresso Nacional. 
O membro da Mesa do Congresso Nacional é o 1º 
Vice-Presidente da Câmara o Deputado André Vargas.

Pois bem, incompreensivelmente, não se sabe 
como, o Deputado Presidente da Câmara, Henrique 
Eduardo Alves, aceitou uma representação do Depu-
tado Garotinho, em nome do Deputado Zoinho, dizen-
do que havia uma fraude com relação a um voto. E a 
Polícia da Câmara, pasmem, atestou a existência da 
fraude de um voto, querendo com isso fraudar a votação.

Eu já dei uma nota em nome do Congresso Nacio-
nal, não há nenhuma dúvida, absolutamente nenhuma 
dúvida, sobre a validade da sessão.

Nós aproveitamos a oportunidade, inclusive, para 
pedir à Ministra Cármen Lúcia que, por favor, apres-
se a conclusão dessa matéria no Supremo Tribunal 
Federal. E queria mais uma vez lamentar o episódio, 
porque a Mesa da Câmara... Repito, o Presidente da 
Câmara não tem nada a ver com a sessão do Con-
gresso Nacional. Ele não faz nem parte da Mesa do 
Congresso Nacional.

Ainda que toda a urna fosse anulada, toda a urna 
onde esse Deputado teria ou não votado, toda a urna, 
se fosse anulada, não alteraria o resultado da votação 
do Congresso Nacional que apurou, aliás, que apreciou 
o veto da Presidente Dilma.

Eu queria lamentar, portanto, esse episódio, pedir 
desculpas ao Congresso Nacional e queria dizer que o 
problema é o problema de sempre: o tempo passa, mas 
o Deputado Garotinho não consegue crescer nunca.

Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 

– CE) – Sr. Presidente, exatamente, eu ia levantar essa 
questão, mas V. Exª mais do que esclareceu como é 
composta a Mesa quando se junta Câmara e Senado 
para as sessões deliberativas do Congresso Nacional. 
O Presidente é V. Exª e o Vice-Presidente da Câmara 
é que é o Vice-Presidente de V. Exª. Portanto, qualquer 
coisa que tenha sido feita não tem nenhum efeito sequer 
simbólico, sequer político nem sequer de publicidade.

Sr. Presidente, aproveito também para informar 
a V. Exª que a Comissão de Juristas responsável pela 
elaboração do anteprojeto do Novo Código Comercial 
aprovou, em reunião nesta segunda-feira, dia 16, a 
minuta do texto que será apresentado para consulta 
pública junto à sociedade, já nesta quarta-feira, dia 18, 
no Portal e-Cidadania, do Senado Federal.

Os cidadãos e as cidadãs terão 30 dias para 
apresentar as sugestões de aperfeiçoamento a esse 

texto publicado pela Comissão de Juristas, criada por 
V. Exª para tratar desse assunto tão importante que é 
o Novo Código Comercial brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª pela 
informação e esperamos a presença dos Senadores 
nessa importante audiência pública. Agradecemos a 
V. Exª.

Está encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão delibe-
rativa ordinária:

2 
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.

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 
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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 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.

6 
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.

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 
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.

9 
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 
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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 Emen-
das nºs 1 e 2-CI, de redação, que apresenta.

10 
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.

12 
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).

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).

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).
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18 
REQUERIMENTO 
Nº 921, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 921, 
de 2013, do Senador Paulo Paim, solicitando a 
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Sena-
do nºs 710, de 2011; e 287, de 2013, por regula-
rem 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, solicitan-
do 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).

23 
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).

24 
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 Lei 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).

25 
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).

26 
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.

27 
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).
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28 
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).

29 
REQUERIMENTO 
Nº 1019, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.019, de 2013, do Senador João Alberto Souza, 
solicitando que, sobre os Projetos de Lei do Sena-
do 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 Constituição, Justiça e Cidadania 
(abono para benefício de prestação continuada)

30 
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 Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(abono para benefício de prestação continuada).

31 
REQUERIMENTO 
Nº 1034, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.034, de 2013, do Senador Lobão Filho, solici-
tando que, sobre os Projetos de Lei da Câmara 
nºs 147 e 148, de 2010, que tramitam em con-
junto, além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de 
Assuntos Econômicos (cria a área de proteção 
ambiental da Serra da Canastra).

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maio-
ria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:



63834 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 63835 



63836 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 63837 



63838 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 63839 



63840 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 63841 



63842 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 63843 



63844 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 63845 



63846 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 63847 



63848 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 63849 



63850 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 63851 



63852 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 63853 



63854 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 63855 



63856 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 63857 



63858 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 63859 



63860 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 63861 



63862 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 63863 



63864 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 63865 



63866 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 63867 



63868 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 63869 



63870 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 63871 



63872 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 63873 



63874 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência recebeu o Ofí-
cio nº 211, de 2013, do Presidente da Comissão de 
Assuntos Sociais, que comunica a apreciação, em 
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 
241, de 2012.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 211/2013 – Presidência/CAS

Brasília, 11 de setembro de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o 
Projeto de Lei do Senado nº 241, de 2012, de autoria 
do Senador Jorge Viana, que altera a Lei nº 6.360, de 
23 de setembro de 1976, para fixar limite mínimo de 
fornecimento de medicamentos de uso contínuo pelas 
empresas produtoras e obrigá-las a advertir os consu-
midores sobre eventual encerramento da produção, e 
as Emendas nºs 1-CAS e 2-CAS.

Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Com referência ao Ofício nº 
211, de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis 
para interposição de recurso, por um décimo da com-
posição da Casa, para que o Projeto de Lei do Sena-
do nº 241, de 2012, seja apreciado pelo Plenário, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência recebeu o Ofí-
cio nº 212, de 2013, do Presidente da Comissão de 
Assuntos Sociais, que comunica a apreciação, em 
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 
263, de 2013.

É o seguinte o Ofício:

OFÍCIO Nº 212/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 11 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, o Projeto de Lei do Senado nº 263, de 2013, 
que acrescenta o § 13 ao art. 11 da Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991, que “dispõe sobre os Planos e os 
Benefícios da Previdência Social e dá outras providên-
cias”, para estabelecer que cônjuge ou companheiro 
não perde a condição de segurado especial mesmo 
quando o outro cônjuge ou companheiro ou qualquer 
um dos filhos maiores de 16 (dezesseis) anos exer-

cer atividade remunerada permanente ou por período 
superior a cento e vinte dias, de autoria da Senadora 
Ana Amélia.

Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Com referência ao Ofício nºs 
212, de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis 
para interposição de recurso, por um décimo da com-
posição da Casa, para que o Projeto de Lei do Sena-
do nº 263, de 2013, seja apreciado pelo Plenário, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência recebeu o Ofí-
cio nº 175, de 2013, do Presidente da Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte, que comunica a apre-
ciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei da 
Câmara nº 28, de 2012.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 175/2013/CE

Brasília, 10 de setembro de 2013

Assunto: Matéria adotada pela Comissão
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 284, combinado com o art. 

91, § 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, co-
munico a Vossa Excelência que, na reunião realizada 
nesta data, o Substitutivo de autoria de Sua Excelên-
cia o Senhor Senador Cássio Cunha Lima, ao Projeto 
de Lei da Câmara nº 28, de 2012, do Excelentíssimo 
Senhor Deputado Sandes Júnior, que “Altera a Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, para instituir a obri-
gatoriedade de criação e manutenção de bibliotecas 
escolares em todas as instituições públicas de ensino.”, 
foi dado como definitivamente adotado pela Comissão.

Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Pre-
sidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.  

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Com referência ao Ofício nº 175, 
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 da Câmara nº 28, 
de 2012, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do 
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência recebeu o Ofício 
nº 176, de 2013, do Presidente da Comissão de Edu-
cação, Cultura e Esporte, que comunica a apreciação, 
em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado 
nº 291, de 2012.

É o seguinte o Ofício:
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Of. nº 176/2013/CE

Brasília, 10 de setembro de 2013

Assunto: Matéria adotada pela Comissão
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 284, combinado com o art. 

91, § 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, co-
munico a Vossa Excelência que, na reunião realizada 
nesta data, o Substitutivo de autoria de Sua Excelên-
cia o Senhor Senador Cássio Cunha Lima, ao Projeto 
de Lei do Senado nº 291, de 2012, do Excelentíssimo 
Senhor Senador Cyro Miranda, que “Altera a Lei nº 
8.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, para dar aos 
programas de mestrado o caráter de formação para a 
docência e a seus diplomas a titulação mínima para 
ingressar no magistério da educação superior pública”, 
foi dado como definitivamente adotado pela Comissão.

Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Pre-
sidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Com referência ao Ofício nº 
176, de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis 
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 (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Encerrou-se na última sexta-
-feira o prazo para apresentação de emendas ao Pro-
jeto 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 julho 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 promover ações 
para a alimentação e nutrição adequadas de crianças 
e adolescentes.

A Presidência comunica que ao Projeto foram 
apresentadas as Emendas nºs 1 e 2-CE, como con-
clusão do parecer da Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte; e a Emenda nº 3-CAS (Substitutivo), como 
conclusão do parecer da Comissão de Assuntos Sociais.

Foram oferecidas as Emendas nºs 4 a 7-Plen.
As matérias retornam às Comissões de Educa-

ção, Cultura e Esporte; e de Assuntos Sociais, para 
análise das emendas.

São as seguintes as emendas:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Encerrou-se na última sexta-
-feira o prazo para apresentação de emendas às se-
guintes matérias: 

– Projeto de Lei da Câmara nº 99, de 2007 
(nº 4.124/1998, na Casa de origem, do Depu-
tado Paulo Rocha), que acrescenta inciso XX 
ao caput do art. 181 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasi-
leiro (inclui como infração de trânsito estacio-
nar em vagas privativas de deficiente físico) 
(tramitando em conjunto os Projetos de Lei da 
Câmara nºs 103 e 128, de 2007; 74, 165, 172, 
198, de 2008 e 48, de 2009; e os Projetos de 
Lei do Senado nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 
401, 462, 550, 594 e 613, de 2007; 19, 202, 
253, 280 e 426, de 2008); e
– Projeto de Lei da Câmara nº 188, de 2008 
(nº 6.608/2006, na Casa de origem, do Depu-
tado Bernardo Ariston), que cria a Comenda 
do Mérito Ambiental.

Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
O Projeto de Lei da Câmara nº 99, de 2007, 

encontra-se agendado para pauta da sessão delibe-
rativa ordinária do dia 18, quarta-feira.

O Projeto de Lei da Câmara nº 188, de 2008, 
será incluído em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Esgotou-se na última sexta-feira 
o prazo previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento 
Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no senti-
do da apreciação pelo Plenário das seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 2010 
(nº 2.897/2008, na Casa de origem, do Depu-
tado Miguel Martini), altera a Lei nº 10.257, de 
10 de julho de 2001, que regulamenta os arts. 
182 e 183 da Constituição Federal, estabelece 
diretrizes gerais da política urbana e dá outras 
providências – Estatuto da Cidade, no que diz 
respeito à arborização urbana;
– Projeto de Lei do Senado nº 161, de 2011, 
do Senador Paulo Paim, que altera o § 2º do 
art. 16 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
para equiparar ao filho do segurado o menor 
sob sua guarda judicial, mediante declaração 
do segurado, desde que ele não possua con-
dições suficientes para o próprio sustento e 
educação; e 
– Projeto de Lei do Senado nº 253, de 2012, 
do Senador Cássio Cunha Lima, que altera a 
Lei n° 9.615,de 24 de março de 1998, que ins-
titui normas gerais sobre desporto e dá outras 

providências, para fixar regras de reeleição e de 
duração dos mandatos dos dirigentes de entida-
des desportivas (tramitando em conjunto com 
o Projeto de Lei do Senado nº 200, de 2013). 

O Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 2010, ten-
do sido aprovado terminativamente pela Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle, nos termos de emenda substitutiva, volta 
à Câmara dos Deputados. 

Os Projetos de Lei do Senado nºs 161, de 2011, 
e 253, de 2012, tendo sido aprovados terminativamen-
te pelas Comissões competentes, vão à Câmara dos 
Deputados; e o Projeto de Lei do Senado nº 200, de 
2013, prejudicado, vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência designa o Se-
nador Cyro Miranda para integrar, como titular, a Co-
missão de Agricultura e Reforma Agrária, nos termos 
do Ofício nº 166, de 2013, da Liderança do PSDB. 

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 166/13-GLPSDB

Brasília,    de setembro de 2013.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Cyro 

Miranda para integrar, como titular a Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência do Senado Federal 
recebeu Ofício nº 195, do Senador Roberto Requião, 
por meio do qual comunica a impssibilidade de com-
parecimento à reunião da Mesa Diretiva ampliada da 
Assembléia Parlamentar Eurolatinoamericana – EURO-
LAT, a se realizar no período de 18 a 20 de setembro 
de 2013, na cidade de Puerto Plata, República Domi-
nicana, conforme Requerimento nº 1.025, de 2013.

O Ofício vai à publicação.
O Requerimento retorna à Secretaria-Geral da 

Mesa.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 195/2013

Brasília, 12 de setembro de 2013

Senhor Presidente,
Foi aprovado na Sessão Plenária de 3 do corren-

te mês o Requerimento nº 1.025, de 2013, de minha 
autoria, de licença dos trabalhos da Casa, de 17 a 20 
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de setembro de 2013, para participar das atividades 
correspondentes à reunião da Mesa Diretiva ampliada 
da Assembleia Parlamentar Eurolatinoamericana – EU-
ROLAT, a realizar-se no período de 18 a 20 do referido 
mês, na cidade de Puerto Plata, República Dominicana.

Infelizmente não terei como participar do referido 
evento, razão pela qual solicito a Vossa Excelência as 
providências administrativas necessária visando tornar 
sem efeito o objeto do referido requerimento.

Aproveito o ensejo para renovar-lhe meus protes-
tos de estima e apreço. – Senador Roberto Requião, 
PMDB/PR.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência recebeu da Ex-
celentíssima Senhora Presidente da República, nos 
termos do art. 10 do Projeto de Lei nº 2, de 2013-CN, 
que dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração e 
Execução da Lei Orçamentária de 2014, a Mensagem 
nº 394/2013, na origem, que encaminha ao Congresso 
Nacional, em mídia eletrônica, as Informações Com-
plementares ao Projeto de Lei Orçamentária para o 
Exercício de 2014.

A mensagem será publicada em suplemento ao 
Diário do Senado Federal de 17 de setembro do cor-
rente.

A matéria seguirá à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, projetos de lei 
do Senado que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 372, DE 2013

Acrescenta art. 9˚-A na Lei n˚ 9.296 de 24 
de julho de 1996, e parágrafo único na Lei 
n˚ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, pos-
sibilitando a utilização em processo admi-
nistrativo disciplinar de prova obtida em 
interceptação telefônica, autorizada em in-
vestigação criminal ou processo penal. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, 

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 9º-A:

“Art. 9º-A. O juiz poderá permitir a utilização 
de dados obtidos mediante interceptação te-
lefônica, devidamente autorizada nos termos 
desta Lei, em processo administrativo disci-
plinar, hipótese na qual não se aplicará o dis-
posto no art. 9º.”

Art. 2˚ O art. 155 da Lei nº 8.112, de 11 de de-
zembro de 1990, passa a vigorar acrescido dos se-
guintes §§ 1º e 2º:

“Art. 155.  .......................................................
§ 1º É permitida a utilização, como prova, de 
dados obtidos em interceptação telefônica, 
devidamente autorizada para investigação 
criminal ou instrução processual penal, desde 
que o seu uso seja deferido pelo juízo criminal.
§ 2º A prova obtida nos termos do § 1º poderá 
ser utilizada em face do servidor alvo da inter-
ceptação telefônica ou de outro servidor que 
conste dos dados encontrados.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Este Projeto de Lei do Senado tem como objeti-
vo possibilitar a utilização em processo administrativo 
disciplinar de prova obtida em interceptação telefôni-
ca, devidamente autorizada em investigação criminal 
ou processo penal.

Os tribunais pátrios, em especial o Superior Tribu-
nal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, possuem 
o entendimento pacificado de que dados obtidos em 
interceptação de comunicações telefônicas, judicial-
mente autorizadas para produção de prova em inves-
tigação criminal ou em instrução processual penal, 
podem ser usados em procedimento administrativo 
disciplinar, contra a mesma ou as mesmas pessoas 
em relação às quais foram colhidos, ou contra outros 
servidores cujos supostos ilícitos teriam despontado 
à colheita dessas provas.

Tal compartilhamento de provas entre as instân-
cias criminal e administrativa, também chamada de 
“prova emprestada”, privilegia o princípio constitucional 
da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal) 
uma vez que se permite que dados obtidos pelo Es-
tado em uma seara (criminal) possa ser utilizada em 
outra (administrativa), tendo em vista sempre o inte-
resse da coletividade.

Ressaltamos, finalmente, que não haverá viola-
ção aos princípios do contraditório e da ampla defesa 
(art. 5º, LV, Constituição Federal), uma vez que os da-
dos obtidos mediante interceptação telefônica, após 
a autorização do juízo criminal para a utilização em 
processo administrativo disciplinar, representarão uma 
prova qualquer, podendo ser contestada e analisada 
conjuntamente com as demais provas obtidas no âm-
bito administrativo, resguardando-se sempre o direito 
do acusado de se defender plenamente dos fatos que 
lhe são imputados.
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Diante do exposto, contamos com o apoio dos 
nossos Pares para a aprovação da presente proposição.

 Sala das Sessões, – Senador Lobão Filho.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.296, DE 24 DE JULHO DE 1996

Regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 
5° da Constituição Federal.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 9° A gravação que não interessar à prova será 
inutilizada por decisão judicial, durante o inquérito, a 
instrução processual ou após esta, em virtude de reque-
rimento do Ministério Público ou da parte interessada.

Parágrafo único. O incidente de inutilização será 
assistido pelo Ministério Público, sendo facultada a 
presença do acusado ou de seu representante legal.

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 

Dispõe sobre o regime jurídico dos servido-
res públicos civis da União, das autarquias 
e das fundações públicas federais.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 155. Na fase do inquérito, a comissão pro-
moverá a tomada de depoimentos, acareações, inves-
tigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta 
de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos 
e peritos, de modo a permitir a completa elucidação 
dos fatos.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 373, DE 2013 

Altera o art. 2º do Decreto-Lei nº 911, de 
1º de outubro de 1969, e o art. 27 da Lei nº 
9.514, de 20 de novembro de 1997, para dis-
por sobre a notificação do devedor previa-
mente à venda extrajudicial de bem objeto 
de alienação fiduciária em garantia, e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a notificação do de-

vedor previamente à venda extrajudicial de bem objeto 
de alienação fiduciária em garantia.

Art. 2º O art. 2º do Decreto-Lei nº 911, de 1º de 
outubro de 1969, passa a vigorar acrescido dos se-
guintes parágrafos:

“Art. 2º  ...........................................................

 .......................................................................
§ 4° O proprietário fiduciário ou o credor deverá 
comunicar a data e as condições da venda de 
que trata o caput deste artigo ao devedor com 
antecedência mínima de dez dias por meio 
de carta expedida com aviso de recebimento.
§ 5º Frustradas as tentativas de venda extra-
judicial do bem após o transcurso do prazo de 
noventa dias da consolidação da propriedade e 
da posse plena exclusiva do bem no patrimônio 
do credor fiduciário, a dívida considerar-se-á 
extinta até o valor do bem.
§ 6º Para efeito do § 5º deste artigo, conside-
rar-se-á como valor do bem aquele calculado 
em consonância com critérios indicados no 
contrato ou, na sua ausência, o valor estimado 
de acordo com a média aritmética de quantias 
constantes de tabela de referência de cotação 
do bem com reconhecida respeitabilidade, ad-
mitida a incidência de fatores de reajuste que 
majorem ou diminuam o valor do bem confor-
me as suas características e seu estado de 
conservação.” (NR) 

Art. 3º O art. 27 da Lei nº 9.514, de 20 de novem-
bro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo:

“Art. 27.  ........................................................
 .......................................................................
§ 9° O fiduciário deverá comunicar a data e 
as condições do público leilão a que se refere 
o caput deste artigo ao devedor com antece-
dência mínima de dez dias por meio de carta 
expedida com aviso de recebimento.” (NR) 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Poucos negócios estão tão presentes no quoti-
diano dos nossos brasileiros como os financiamentos 
de bens com alienação fiduciária em garantia.

Seria um desserviço do Poder Legislativo deixar 
lacuna na legislação referente a um instituto jurídico 
com essa grande relevância social.

A proposição em pauta, afinada à jurisprudência 
pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) – a qual, 
infelizmente, não garante a desejada segurança jurí-
dica por não vincular as demais instâncias do Poder 
Judiciário nem os atores da sociedade civil –, supre as 
omissões legais atualmente existentes e proporciona 
maior previsibilidade jurídica à dinâmica da alienação 
fiduciária em garantia. 
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Com ela, os agentes econômicos e os consumido-
res se confortarão com a segurança de saber o itinerá-
rio dos procedimentos pertinentes à venda extrajudicial 
dos bens objetos de alienação fiduciária em garantia.

Em resumo, o projeto em exame assegura ex-
plicitamente o direito do devedor a ser cientificado da 
data da venda extrajudicial do bem objeto da garantia 
fiduciária. A corte máxima em matéria infraconstitucio-
nal, o STJ, já consolidou esses entendimentos, apesar 
de ainda se verificar que vários agentes econômicos 
e muitos magistrados das instâncias iniciais do Poder 
Judiciário não acompanham essa orientação jurispru-
dencial em virtude da lacuna legal atualmente existente.

Por fim, avança a proposição em exame para mi-
nuciar o modo como a cientificação do devedor deve 
ocorrer e elucidar a responsabilidade decorrente da 
desvalorização do bem no caso de morosidade do 
credor em promover a venda extrajudicial.

E é sob a certeza de que a proposição contribui-
rá para o progresso do País que conclamo os nobres 
Parlamentares a aderir à sua célere aprovação.

Sala das Sessões, – Senador Ciro Nogueira.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI  
Nº 911, DE 1º DE OUTUBRO DE 1969

Altera a redação do art. 66, da Lei nº 4.728, 
de 14 de julho de 1965, estabelece normas 
de processo sôbre alienação fiduciária e 
dá outras providências. 

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército 
e da Aeronáutica Militar , usando das atribuições que 
lhes confere o artigo 1º do Ato Institucional nº 12, de 31 
de agôsto de 1969, combinado com o § 1º do artigo 2º 
do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, 

Decretam:
Art 1º O artigo 66, da Lei nº 4.728, de 14 de julho 

de 1965, passa a ter a seguinte redação: 
....................................................................................

Art 2º No caso de inadimplemento ou mora nas 
obrigações contratuais garantidas mediante aliena-
ção fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor po-
derá vender a coisa a terceiros, independentemente 
de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer 
outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição 
expressa em contrário prevista no contrato, devendo 
aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito 
e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o 
saldo apurado, se houver. 

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo 
abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, 

cláusula penal e correção monetária, quando expres-
samente convencionados pelas partes. 

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do 
prazo para pagamento e poderá ser comprovada por 
carta registada expedida por intermédio de Cartório 
de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a 
critério do credor. 

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações 
contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a 
ocorrência legal ou convencional de algum dos casos 
de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao 
credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as 
obrigações contratuais, independentemente de aviso 
ou notificação judicial ou extrajudicial. 
....................................................................................

Art 9º O presente Decreto-lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, aplicando-se desde logo, 
aos processos em curso, revogadas as disposições 
em contrário. 

Brasília, 1 de outubro de 1969; 148º Independên-
cia e 81º da República. 

AUGUSTO HAMANN RADEMAKER GRÜ-
NEWALD – AURÉLIO DE LYRA TAVARES – MÁR-
CIO DE SOUZA E MELLO – Luís Antônio da Gama 
e Silva – Antônio Delfim Netto.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 3.10.1969

....................................................................................

LEI Nº 9.514, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997

Dispõe sobre o Sistema de Financiamento 
Imobiliário, institui a alienação fiduciária 
de coisa imóvel e dá outras providências.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I 
Do Sistema de Financiamento Imobiliário

Seção I 
Da finalidade 

Art. 1º O Sistema de Financiamento Imobiliário 
– SFI tem por finalidade promover o financiamento 
imobiliário em geral, segundo condições compatíveis 
com as da formação dos fundos respectivos.
....................................................................................

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em 
seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados 
da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, 
promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1º Se, no primeiro público leilão, o maior lance 
oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na 
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forma do inciso VI do art. 24, será realizado o segundo 
leilão, nos quinze dias seguintes.

§ 2º No segundo leilão, será aceito o maior lan-
ce oferecido, desde que igual ou superior ao valor da 
dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos en-
cargos legais, inclusive tributos, e das contribuições 
condominiais.

§ 3º Para os fins do disposto neste artigo, en-
tende-se por:

I – dívida: o saldo devedor da operação de alie-
nação fiduciária, na data do leilão, nele incluídos os 
juros convencionais, as penalidades e os demais en-
cargos contratuais;

II – despesas: a soma das importâncias cor-
respondentes aos encargos e custas de intimação e 
as necessárias à realização do público leilão, nestas 
compreendidas as relativas aos anúncios e à comis-
são do leiloeiro. 

§ 4º Nos cinco dias que se seguirem à venda do 
imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a im-
portância que sobejar, considerando-se nela compre-
endido o valor da indenização de benfeitorias, depois 
de deduzidos os valores da dívida e das despesas e 
encargos de que tratam os §§ 2º e 3º, fato esse que 
importará em recíproca quitação, não se aplicando 
o disposto na parte final do art. 516 do Código Civil.

§ 5º Se, no segundo leilão, o maior lance ofere-
cido não for igual ou superior ao valor referido no § 2º, 
considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor 
da obrigação de que trata o § 4º.

§ 6º Na hipótese de que trata o parágrafo ante-
rior, o credor, no prazo de cinco dias a contar da data 
do segundo leilão, dará ao devedor quitação da dívida, 
mediante termo próprio.

§ 7o Se o imóvel estiver locado, a locação po-
derá ser denunciada com o prazo de trinta dias para 
desocupação, salvo se tiver havido aquiescência por 
escrito do fiduciário, devendo a denúncia ser realiza-
da no prazo de noventa dias a contar da data da con-
solidação da propriedade no fiduciário, devendo essa 
condição constar expressamente em cláusula contra-
tual específica, destacando-se das demais por sua 
apresentação gráfica.(Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.223, de 2001)

§ 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos 
impostos, taxas, contribuições condominiais e quais-
quer outros encargos que recaiam ou venham a recair 
sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para 
o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que 
o fiduciário vier a ser imitido na posse.(Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.223, de 2001)

§ 7o Se o imóvel estiver locado, a locação poderá 
ser denunciada com o prazo de trinta dias para deso-

cupação, salvo se tiver havido aquiescência por escrito 
do fiduciário, devendo a denúncia ser realizada no pra-
zo de noventa dias a contar da data da consolidação 
da propriedade no fiduciário, devendo essa condição 
constar expressamente em cláusula contratual especí-
fica, destacando-se das demais por sua apresentação 
gráfica. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos 
impostos, taxas, contribuições condominiais e quais-
quer outros encargos que recaiam ou venham a recair 
sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para 
o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que 
o fiduciário vier a ser imitido na posse. (Incluído pela 
Lei nº 10.931, de 2004)
....................................................................................

Art. 42. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília, 20 de novembro de 1997; 176º da Inde-
pendência e 109º da República. – FERNANDO HEN-
RIQUE CARDOSO – Pedro Malan – Antonio Kandir..

Este texto não substitui o publicado no DOU de 21.11.1997 e retifi-
cado no DOU de 24.11.1997

....................................................................................

(Às Comissões de Assuntos Econômicos; e de 
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à 
última decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 374, DE 2013

Altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, 
para tornar obrigatória, no âmbito do Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, 
a observância de parâmetro de cobertura 
populacional para a implantação de unida-
des básicas de saúde.

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O art. 5º-A da Lei nº 11.977, de 7 de julho 

de 2009, com a redação dada pela Lei nº 12.424, de 
16 de junho de 2011, passa a vigorar acrescido dos 
seguintes parágrafos:

“Art. 5º-A.  ......................................................
 .......................................................................
§ 1º Para efeito do disposto no inciso IV do 
caput, no que concerne aos serviços públicos 
de saúde, o número de unidades básicas de 
saúde a serem implantadas deverá obedecer, 
no mínimo, ao parâmetro de cobertura popu-
lacional determinado pela autoridade sanitária 
federal, conforme disposto no regulamento.
§ 2º Decorridos cento e oitenta dias após a 
emissão das cartas de habite-se relativas às 
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moradias de conjuntos habitacionais do PNHU, 
fica o pagamento das parcelas vincendas de-
vidas pelos beneficiários ao agente financeiro, 
no âmbito do PMCMV, condicionado ao efe-
tivo funcionamento das unidades básicas de 
saúde implantadas nos termos do § 1º.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe 
sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), 
estabelece a obrigatoriedade de o poder público local 
prover a instalação ou ampliação dos equipamentos de 
saúde no âmbito dos empreendimentos do Programa 
Nacional de Habitação Urbana (PNHU) – subprograma 
do PMCMV. No entanto, a lei não vincula o número de 
unidades de saúde a serem implantadas a determinado 
parâmetro de cobertura mínimo, o que pode ensejar 
que o número de unidades implantadas não seja sufi-
ciente para atender à demanda da população adstrita.

Para o aprimoramento do texto legal vigente e 
garantia do acesso da população aos serviços bási-
cos de saúde, propomos a inclusão de um dispositivo 
para determinar a obrigatoriedade de observância de 
parâmetro de cobertura populacional mínimo, definido 
pela autoridade competente, para orientar o número 
de unidades de saúde que devem estar presentes nos 
empreendimentos financiados pelo Programa Minha 
Casa, Minha Vida.

Adicionalmente, com vistas a assegurar a eficácia 
desse comando legal, no sentido da efetiva prestação 
dos serviços públicos de saúde aos beneficiários do 
PMCMV, estabeleceu-se o prazo máximo de cento e 
oitenta dias após a expedição das respectivas cartas 
de habite-se para que entrem em funcionamento as 
unidades básicas de saúde implantadas com base nos 
mencionados parâmetros. Havendo o inadimplemento 
do poder público, poderão os prestamistas suspender 
o pagamento das parcelas vincendas até que a obri-
gação governamental seja atendida. 

Pela importância da medida proposta, que aten-
de ao princípio da universalidade da atenção à saúde, 
conclamamos os nobres Pares a emprestarem o seu 
apoio à aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, – Senador Delcídio do Amaral.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.977, DE 7 DE JULHO DE 2009

Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Mi-
nha Vida – PMCMV e a regularização fundiá-
ria de assentamentos localizados em áreas 

urbanas; altera o Decreto-Lei no 3.365, de 21 
de junho de 1941, as Leis nos 4.380, de 21 
de agosto de 1964, 6.015, de 31 de dezem-
bro de 1973, 8.036, de 11 de maio de 1990, 
e 10.257, de 10 de julho de 2001, e a Medida 
Provisória no 2.197-43, de 24 de agosto de 
2001; e dá outras providências.

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. 5º-A. Para a implantação de empreendimentos 

no âmbito do PNHU, deverão ser observados: (Incluído 
pela Lei nº 12.424, de 2011)

I – localização do terreno na malha urbana ou 
em área de expansão que atenda aos requisitos es-
tabelecidos pelo Poder Executivo federal, observado 
o respectivo plano diretor, quando existente; (Incluído 
pela Lei nº 12.424, de 2011)

II – adequação ambiental do projeto; (Incluído 
pela Lei nº 12.424, de 2011)

III – infraestrutura básica que inclua vias de aces-
so, iluminação pública e solução de esgotamento sani-
tário e de drenagem de águas pluviais e permita liga-
ções domiciliares de abastecimento de água e energia 
elétrica; e (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)

IV – a existência ou compromisso do poder pú-
blico local de instalação ou de ampliação dos equipa-
mentos e serviços relacionados a educação, saúde, 
lazer e transporte público. (Incluído pela Lei nº 12.424, 
de 2011)

(...)

(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão 
terminativa).

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 375, DE 2013 

Acrescenta o § 4º ao art. 55 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, para determinar 
que a comprovação de regularidade fiscal, 
previdenciária e trabalhista seja exigida, 
nas aquisições e prestações de serviços 
em etapa única, apenas no momento de 
assinatura do contrato.

O congresso nacional decreta:
Art. 1º O art. 55 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, passa a vigorar acrescido do § 4º, com a se-
guinte redação:

“Art. 55.  .........................................................
 .......................................................................
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§ 4º A exigência prevista no inciso XIII se aplica 
apenas aos contratos de aquisição de produtos 
e prestação de serviços efetuados de forma 
continuada ao longo do tempo, demandando-
-se para os demais casos a comprovação de 
regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista 
apenas durante o processo licitatório e no mo-
mento de assinatura do contrato.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Este projeto tem o propósito de sanar uma dis-
função verificada nas compras e contratações de obras 
e serviços na Administração. A Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que disciplina as licitações e contratos 
administrativos, determina, de forma acertada, que as 
empresas selecionadas para contratar com a Adminis-
tração devem comprovar a regularidade de sua situação 
fiscal, previdenciária e trabalhista. A comprovação de 
conformidade com essas exigências se dá, usualmen-
te, em dois momentos: durante a licitação e no ato de 
assinatura do contrato com a Administração, com a 
apresentação de certidões negativas de débitos com 
as fazendas federal, estadual e municipal, certidões de 
regularidade com relação aos encargos previdenciá-
rios e de FGTS, além de certidão negativa de débitos 
perante a Justiça do Trabalho.

Ocorre que, em alguns órgãos, tem sido feita uma 
verificação adicional da regularidade, no momento do 
efetivo pagamento, que frequentemente ocorre me-
ses depois da entrega dos produtos adquiridos ou da 
prestação dos serviços. Essa exigência é, ao mesmo 
tempo, burocrática e injusta, pois obriga as empresas 
a comprovarem mais uma vez sua regularidade, com 
a necessária emissão de novas certidões, além de in-
cidir em período diverso daquele da efetiva aquisição 
de produtos ou prestação de serviços.

Muitas vezes as empresas fornecedoras da Ad-
ministração deixam de ter condições de cumprir suas 
obrigações fiscais e previdenciárias exatamente por 
conta do atraso do Poder Público em efetuar o paga-
mento. Exigir delas, mais uma vez, a comprovação de 
regularidade depois de ter provocado a situação de 
inadimplência é, para dizer o mínimo, uma incoerência.

O projeto que apresentamos corrige essa dis-
torção, determinando que, para as compras e pres-
tações de serviços em etapa única, a comprovação 
de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista se 
dê apenas até o momento da assinatura do contrato 
com a Administração. Tomamos o cuidado de manter 
a exigência de comprovação de regularidade nos con-
tratos de prestação continuada, em que os produtos 

são entregues ou os serviços são prestados repetida-
mente, ao longo de todo o prazo de vigência do con-
trato celebrado.

Por essas razões, certos de estarmos aperfeiço-
ando a legislação de licitações e contratos administra-
tivos, solicitamos aos Senhores Senadores e Senhoras 
Senadoras o apoio a este projeto.

Sala das Sessões, – Senador Delcídio do Amaral.

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Cons-
tituição Federal, institui normas para licita-
ções e contratos da Administração Pública 
e dá outras providências.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

(...)

Capítulo III 
Dos Contratos

Seção I 
Disposições Preliminares

(...)
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo con-

trato as que estabeleçam:
I – o objeto e seus elementos característicos;
II – o regime de execução ou a forma de forne-

cimento;
III – o preço e as condições de pagamento, os 

critérios, data-base e periodicidade do reajustamento 
de preços, os critérios de atualização monetária entre 
a data do adimplemento das obrigações e a do efeti-
vo pagamento; 

IV – os prazos de início de etapas de execução, 
de conclusão, de entrega, de observação e de rece-
bimento definitivo, conforme o caso;

V – o crédito pelo qual correrá a despesa, com 
a indicação da classificação funcional programática e 
da categoria econômica; 

VI – as garantias oferecidas para assegurar sua 
plena execução, quando exigidas;

VII – os direitos e as responsabilidades das par-
tes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;

VIII – os casos de rescisão;
IX – o reconhecimento dos direitos da Adminis-

tração, em caso de rescisão administrativa prevista no 
art. 77 desta Lei;

X – as condições de importação, a data e a taxa 
de câmbio para conversão, quando for o caso;
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XI – a vinculação ao edital de licitação ou ao termo 
que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta 
do licitante vencedor;

XII – a legislação aplicável à execução do con-
trato e especialmente aos casos omissos;

XIII – a obrigação do contratado de manter, du-
rante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condi-
ções de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

§ 1º (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, 
de 1994)

§ 2º Nos contratos celebrados pela Administra-
ção Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive 
aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar 
necessariamente cláusula que declare competente o 
foro da sede da Administração para dirimir qualquer 
questão contratual, salvo o disposto no § 6o do art. 
32 desta Lei.

§ 3º No ato da liquidação da despesa, os serviços 
de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos 
da arrecadação e fiscalização de tributos da União, 
Estado ou Município, as características e os valores 
pagos, segundo o disposto no art. 63 da Lei no 4.320, 
de 17 de março de 1964.

(À Comissão de Constituição, justiça e Cida-
dania, em decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Os projetos que acabam de 
ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões 
competentes.

Sobre a mesa, projeto de decreto legislativo 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 à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
Nº 70, DE 2013

Altera os art. 122 do Regimento Interno 
do Senado Federal, para permitir que, nas 
matérias apreciadas com poder terminati-
vo pelas comissões permanentes, todos os 
Senadores possam apresentar emendas até 
o encerramento da discussão.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 122 do Regimento Interno do Sena-

do Federal passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 122.  .......................................................
 .......................................................................
§ 1º No caso do inciso II, o prazo da apresen-
tação de emenda contar-se-á a partir da publi-
cação da matéria no Diário do Senado Federal, 
sendo de vinte dias úteis para os projetos de 
Código e de cinco dias úteis para os projetos 
de que trata a alínea b.
§ 2º A projeto que tramite com base no art. 91, 
de que trata o inciso II, alínea c, poderão ser 
apresentadas emendas em qualquer comissão 
permanente em que for apreciado, no mesmo 
prazo admitido para os membros da comissão.
§ 3º Nos avulsos da Ordem do Dia consignar-
-se-á a existência dos projetos de que trata o 
inciso II, alíneas a e b, em fase de recebimen-

to de emendas, com a indicação da comissão 
que deverá recebê-las, do prazo e do número 
de dias transcorridos.” (NR)

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Justificação

Este Projeto de Resolução pretende criar um 
mecanismo simples, porém de possível efeito prático 
expressivo, para valorizar o trâmite de proposição em 
caráter terminativo nas comissões permanentes do 
Senado Federal.

A Constituição de 1988 introduziu no ordena-
mento pátrio a possibilidade de as comissões delibe-
rarem, com poder terminativo, conjunto relevante de 
proposições. Essa medida normativa tem resultado na 
crescente valorização das denominadas comissões 
temáticas ou permanentes.

Sucede que uma das principais causas de apre-
sentação de recursos para que decisões das comissões 
sejam reexaminadas pelo Plenário da Casa reside no 
fato de que, de acordo com as atuais regras regimen-
tais, as Senadoras e os Senadores que não integram 
determinada comissão somente podem apresentar 
emendas nos primeiros cinco dias de tramitação de 
um projeto, quando ele ainda não desperta maiores 
debates, e, consequentemente, atenção maior por parte 
dos legisladores e dos demais interessados.

Assim, se a maior parte dos integrantes do Se-
nado Federal não pode contribuir com modificações a 
um projeto, no momento em que ele merece destaque 
numa comissão, aumenta a tendência para que os 
parlamentares excluídos requeiram a apreciação da 
matéria pelo Plenário. 
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Nossa singela sugestão é a de permitir que, em 
todas as comissões, inclusive as que atuam apenas 
na instrução dos projetos com o rito do art. 91 do Re-
gimento, as Senadoras e os Senadores possam apre-
sentar suas emendas consoante as mesmas regras 
adotadas para os integrantes desses colegiados, qual 
seja o final da discussão.

Dessa forma, valorizar-se-á ainda mais o traba-
lho das comissões, seu poder decisório, contribuindo-
-se, por conseguinte para desafogar as atividades de 
Plenário.

Com esses argumentos, submeto esta proposi-
ção ao crivo das Senhoras Senadoras e dos Senhores 
Senadores, certa de que se trata de medida importante 
para as comissões da Casa.

Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Gra-
zziotin, PCdoB/Amazonas.

LEGISLAÇÃO CITADA

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
Nº , DE 2013

CAPÍTULO IX 
Das Emendas Apresentadas  

Perante as Comissões

Art. 122. Perante as comissões, poderão apre-
sentar emendas:

I – qualquer de seus membros, em todos os casos;

II – qualquer Senador:
a) aos projetos de código;
b) aos projetos de iniciativa do Presidente da 

República com tramitação
urgente (Const., art. 64, § 1o);
c) aos projetos referidos no art. 91.
§ 1º No caso do inciso II, o prazo para a apre-

sentação de emenda
contar-se-á a partir da publicação da matéria no 

Diário do Senado Federal,
sendo de vinte dias úteis para os projetos de Có-

digo e de cinco dias úteis para
os demais projetos.
§ 2o Nos avulsos da Ordem do Dia consignar-

-se-á a existência de
projetos em fase de recebimento de emendas, 

com a indicação da comissão
que deverá recebê-las, do prazo e do número de 

dias transcorridos.
(NR)
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 70, de 2013, que acaba de ser lido, nos 
termos do Regimento Interno.

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-
ção que será lida.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A proposta de emenda à Cons-
tituição que acaba de ser lida está sujeita às disposi-
ções constantes dos arts. 354 e seguintes do Regi-
mento Interno.

A matéria será publicada e remetida à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICA-
ÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 203 DO RE-
GIMENTO INTERNO.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e For-
ça/PSC – SE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio 
Senado, espectadores da TV Senado, todos que nos 
acompanham pelas redes sociais,

Hoje, 16 de setembro, é o dia em que se come-
mora uma importante categoria profissional, categoria 
esta que ajuda a alavancar a economia deste país e, 
pela qual, tenho o maior respeito e admiração.

Falo Sr. Presidente, do Dia Nacional do Caminho-
neiro, data instituída pela Lei Federal n° 11.927 de 17 
de abril de 2009. E a qual considero de bastante rele-
vância, visto a indiscutível importância dessa categoria 
profissional para qualquer economia.

Como todos sabem, sou filho de Itabaiana, a 
cidade que tem o maior número de caminhões por 
habitante no país, a qual detém o título de Capital Na-
cional do Caminhão e, por isso mesmo, não poderia 
deixar de prestar, da Tribuna desta Casa, as minhas 
homenagens a uma das categorias profissionais – que 
considero – de maior importância para o desenvolvi-
mento desta enorme Nação.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
a atividade de transporte de carga no Brasil vem au-
mentando sua participação no Produto Interno Bruto 
de maneira crescente. Só para se ter uma idéia: em 
1985, representava 3,7% e em 1999 passou para 4,3% 
PIB. Já entre os anos de 1970 e 2000, cresceu cerca 
de 400%, enquanto o aumento do PIB foi de 250%. 
Crescimento esse influenciado pela desconcentração 
geográfica da economia brasileira nas últimas décadas 
em direção às regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

Sr. Presidente, atualmente, o transporte rodoviá-
rio é responsável pela movimentação de mais de 60% 
de toda a carga que trafega no território nacional, isso 
demonstra a dependência da nossa economia nesse 
tipo de transporte, apesar de o Brasil apresentar ca-
racterísticas favoráveis à utilização de outros modais, 
como o ferroviário e o aquaviário, principalmente para 
o transporte de grandes quantidades de cargas por 
longas distâncias.

Aqui no Brasil, o transporte rodoviário de cargas 
é realizado por empresas, cooperativas e transpor-
tadores autônomos e, em alguns casos, as próprias 
indústrias e produtores de bens realizam o transporte 
dos seus produtos.

Contudo, considerando dados do Registro Na-
cional dos Transportadores Rodoviários de Cargas, 
84% são transportadores autônomos. E, preocupado 
justamente com a saúde dessa parcela grande de pro-
fissionais – que por não terem vínculo empregatício 
– não conseguem atendimento médico relacionado à 
saúde ocupacional, propus o Projeto de Lei 407/2012.

Esse PLS propõe a obrigatoriedade da avaliação 
médica periódica dos transportadores autônomos de 
carga, por meio de um programa de saúde condu-
zido peio SUS. Esses trabalhadores, Sr. Presidente, 
submetem-se a condições de trabalho muitas vezes 
desumanas, dirigindo ininterruptamente seus cami-
nhões por horas e horas a fio, sem o devido repouso 
inter ou intrajornada.

Além da carga horária excessiva, há o estresse 
psicológico em função do prazo para entrega, do trân-
sito, das precárias condições das nossas rodovias, sem 
falar na falta de segurança nas estradas Brasileiras. 
Isso além de postura inadequada ao volante, alimenta-
ção irregular e privação de sono, contribui para causar 
danos à saúde desses profissionais.

Para tanto, a literatura médica aponta prevalência 
aumentada de hipertensão arterial, refluxo gastroeso-
fágico, doença aterosclerótica, estresse e distúrbios do 
sono e do aparelho locomotor, entre outras doenças.

Atualmente o PLS 407/2012, está na Comissão 
de Assuntos Sociais e encontra-se com o Relator, meu 
amigo, Senador Wellington Dias a quem faço o apelo 
para que seu parecer seja favorável, considerando a 
relevância do tema, que beneficiará não apenas uma 
categoria, mas indiretamente a toda a sociedade, uma 
vez que trará mais segurança às rodovias e melhorará 
a qualidade do transporte de cargas no país.

Entretanto, precisamos olhar mais para esses 
profissionais no sentido de criar políticas públicas que 
favoreçam essa categoria, no sentido de lhe propor-
cionar melhores condições trabalho.

No que diz respeito à idade média dos veículos, 
por exemplo, os transportadores autônomos possuem 
frota com idade média superior às demais categorias, 
fato atribuído à dificuldade histórica que eles têm em 
acessar programas de financiamento para renovação 
da frota. Em contra partida, há de se considerar que 
a renovação da frota de caminhões deve ser uma das 
prioridades, uma vez que a idade avançada dos veí-
culos contribui significativamente para mais emissão 
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de poluentes na atmosfera e para o crescente número 
de acidentes nas rodovias.

Mas, outra questão, Sr. Presidente, Srªs Sena-
doras, Srs. Senadores, precisa ser vista e requer uma 
atenção mais incisiva por parte do Governo Federal, 
que é a criação de Pontos de Apoio Rodoviário para 
que sejam dadas condições e estrutura física adequada 
ao atendimento dos caminhoneiros, durante o perío-
do obrigatório de descanso, conforme previsto na Lei 
n°12.619 de 30 de abril de 2012.

Para finalizar, Sr. Presidente, gostaria de fazer 
um apelo à Agência Nacional de Transportes Terres-
tres – ANTT – no tocante ao combate e criação de 
mecanismos que atuem sobre a ação de concorrência 
desleal no transporte rodoviário de cargas, fato este, 
extremamente prejudicial ao transportador autônomo, 
que tem dificuldades na contratação de seus serviços 
com preços de fretes mais justos, se considerado o 
péssimo estado de conservação das rodovias, o au-
mento crescente do valor do óleo diesel e a inseguran-
ça provocada pelo aumento crescente da atuação de 
quadrilhas de roubo de cargas em todo o pais.

Daqui presto minha homenagem a todos os cami-
nhoneiros do Brasil, bravos homens e mulheres que carre-
gam em suas mãos o desenvolvimento da nossa Nação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (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 ordinária amanhã, ás 14h, com a Ordem 
do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 22, DE 2013 
(Proveniente da Medida Provisória  

nº 620, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 22, de 2013, na forma do 
texto aprovado na Câmara dos Deputados, 
que altera a Lei nº 12.793, de 2 de abril de 
2013, para dispor sobre o financiamento de 
bens de consumo duráveis a beneficiários do 
Programa Minha Casa, Minha Vida; constitui 
fonte adicional de recursos para a Caixa Eco-
nômica Federal; altera a Lei nº 12.741, de 8 
de dezembro de 2012, que dispõe sobre as 
medidas de esclarecimento ao consumidor, 
para prever prazo de aplicação das sanções 
previstas na Lei no 8.078, de 11 de setembro 

de 1990; altera as Leis nºs 12.761, de 27 de 
dezembro de 2012, 12.101, de 27 de novem-
bro de 2009, 9.532, de 10 de dezembro de 
1997, e 9.615, de 24 de março de 1998; e dá 
outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 620, de 2013).
Parecer sob nº 52, de 2013, da Comissão Mista, 
Relatora: Senadora Ana Rita (PT/ES); e Relator 
Revisor: Deputado Zezéu Ribeiro (PT/BA), fa-
vorável à Medida Provisória e à Emenda nº 28, 
nos termos de Projeto de Lei de Conversão, que 
oferece; e pela rejeição das demais emendas.
(Lido no Senado Federal no dia 16.09.2013)
(Sobrestando pauta a partir de 27.07.2013)
Prazo final prorrogado: 09.10.2013

2 
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 Ota-
vio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso 
VI do art. 150 da Constituição Federal, instituindo 
imunidade tributária sobre os fonogramas e vide-
ofonogramas musicais produzidos no Brasil con-
tendo obras musicais ou literomusicais de autores 
brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por 
artistas brasileiros bem como os suportes mate-
riais 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 Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Inácio Ar-
ruda, 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.

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-
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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.

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 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.

6 
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.

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 
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.

9 
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 
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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.

10 
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.

11 
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).

12 
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).

13 
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).

14 
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).

15 
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).

16 
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).
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17 
REQUERIMENTO  
Nº 921, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 921, 
de 2013, do Senador Paulo Paim, solicitando a 
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Sena-
do nºs 710, de 2011; e 287, de 2013, por regula-
rem matéria correlata (greve no serviço público).

18 
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.

19 
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).

20 
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).

21 
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).

22 
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).

23 
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 Lei 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).

24 
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).

25 
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.

26 
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).
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27 
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).

28 
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).

29 
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).

30 
REQUERIMENTO 
Nº 1030, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.030, de 2013, do Senador Humberto Costa so-
licitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 33, de 2013, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos (repre-
sentação por advogado e fixação de honorários 
advocatícios e periciais nas ações trabalhistas).

31 
REQUERIMENTO 
Nº 1031, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimentos nº 
1.031, de 2013, do Senador Francisco Dornelles 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 33, de 2013, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos (represen-
tação por advogado e fixação de honorários ad-
vocatícios e periciais nas ações trabalhistas).

32 
REQUERIMENTO 
Nº 1034, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.034, de 2013, do Senador Lobão Filho, solici-
tando que, sobre os Projetos de Lei da Câmara 
nºs 147 e 148, de 2010, que tramitam em con-
junto, além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de 
Assuntos Econômicos (cria a área de proteção 
ambiental da Serra da Canastra).

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Está encerrada a sessão.

Muito obrigado a todos.

(Levanta-se a sessão às 22 horas e 51 minutos.) 
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Ata da 158ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 17 de setembro de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros e Mozarildo Cavalcanti, 
da Srª Ana Amélia e do Sr. Eduardo Suplicy

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se 
às 19 horas e 2 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 os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co União e Força/PTB – RR) – Sobre a mesa, parecer 

que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – O parecer que acaba de 
ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – A Presidência designa, 
como membro titular, o Deputado Humberto Souto, em 
substituição ao Deputado Almeida Lima, para integrar 
a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Me-
dida Provisória nº 619, de 2013, conforme o Ofício 
nº 224, de 2013, das Lideranças do PPS e do PV na 
Câmara dos Deputados.

O ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o Ofício:

OF/LID/Nº 224/2013

Brasília, 17 de setembro de 2013

Assunto: Substituição de membro – Comissão Mista 
MP 619/13.

Senhor Presidente,
Indicamos a Vossa Excelência o Deputado Hum-

berto Souto – PPS/MG, em substituição ao Deputado 
Almeida Lima, para integrar como titular, a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à MP 619/13, que 
“autoriza a Companhia Nacional de Abastecimento 
a contratar o Banco do Brasil S. A. ou suas subsidiá-
rias para atuar na gestão e na fiscalização de obras 
e serviços de engenharia relacionados à moderniza-
ção, construção, ampliação ou reforma de armazéns, 
destinados às atividades de guarda e conservação de 
produtos agropecuários; altera as Leis nº 8.212, de 24 
de julho de 1991 e nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
para dispor sobre a condição de segurado especial o 
Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967 e a Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para dispor sobre 
prazos do penhor rural, e as Leis nº 12.096, de 24 de 
novembro de 2009 e nº 12.512, de 14 de outubro de 
2011; atribui força de escritura pública aos contratos 
de financiamento do Fundo de Terras e da Reforma 
Agrária, de que trata a Lei Complementar nº 93, de 4 
de fevereiro de 1998, celebrados por instituições finan-
ceiras por meio de instrumentos particulares; institui 
o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água 
de Chuvas e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à 
Água – Programa Cisternas; e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno, 
Líder do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – A Presidência designa, 
nos termos dos Ofícios nºs 139, 170 e 171, de 2013, 
da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força, 
respectivamente:

– o Senador Eduardo Lopes para integrar, como 
titular, a Comissão de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa;
– o Senador Osvaldo Sobrinho para integrar, 
como suplente, a Comissão de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática; e
– o Senador Alfredo Nascimento para integrar, 
como suplente, a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, em substituição ao Senador 
Vicentinho Alves. 

São os seguintes os Ofícios:

 
Of. nº 139/2013-BLUFOR

Brasília, 16 de setembro de 2013

Senhor Presidente Renan Calheiros, 
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indi-
car, pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador 
Eduardo Lopes, como membro Titular, para integrar a 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Partici-
pativa – CDH – desta Casa.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco 
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PRB.

 
OF.Nº 170/2013-BLUFOR

Brasília, 17 de setembro de 2013

Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, 
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador Os-
valdo Sobrinho, como membro Suplente, para integrar 
a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comu-
nicação e Informática – CCT – desta Casa.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco 
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PRB.
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OF.Nº 171/2013-BLUFOR

Brasília, 17 de setembro de 2013

Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cumprimentos e nos termos regimen-

tais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, pelo 
Bloco Parlamentar União e Força, o Senador Alfredo 
Nascimento, como membro Suplente, para integrar a 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ 
– desta Casa, em substituição ao nobre Senador Vi-
centinho Alves.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco 
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PRB

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – A Presidência comunica 
ao Plenário o recebimento do Ofício nº 3, de 2013, 
do Vice-Presidente da Comissão Mista destinada a 
apreciar a Medida Provisória nº 619, de 2013, co-
municando a eleição do Senador José Pimentel para 
Presidente da referida Comissão.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

 
Ofício nº 3/MPV619-2013

Brasília, 17 de setembro de 2013

Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a eleição do 

Senador José Pimentel para Presidência da Comis-
são Mista destinada a apreciar a Medida Provisória 
nº  619, de 7 de junho de 2013, em reunião realiza-
da nesta data.

Respeitosamente, – Deputado Bohs Gass, Vice-
-Presidente – Senador José Pimentel, Presidente Eleito.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – A Presidência do Senado 

Federal recebeu, por meio do Of. 179/2013/CE, de 16 

de setembro de 2013, Relatório de Viagem do Sena-

dor Cyro Miranda, referente ao Requerimento nº 938, 

de 2013, de missão, no qual relata comparecimento 

ao Fórum do Conselho de Reitores das Universidades 

Brasileiras (CRUB), realizado no dia 29 de agosto de 

2013, em Aracaju, Sergipe.

O Ofício vai à publicação.

O Requerimento vai ao Arquivo.

É o seguinte o Ofício:

 

Of. nº 179/2013/CE

Brasília, 16 de setembro de 2013

Assunto: Relatório de Viagem

Senhor Presidente,

1. Cumprimentando-o cordialmente, encaminho 

Relatório da Missão Oficial Parlamentar, realizada no 

último dia 29 de agosto, na cidade de Aracaju – SE, 

por ocasião do Fórum do Conselho de Reitores das 

Universidades Brasileiras (CRUB), que abordou o 

tema “Plano Nacional de Educação – PNE, Expan-

são da Educação Superior com Qualidade – Desa-

fios e perspectivas”, conforme Requerimento nº 938, 

de 2013, aprovado na Sessão Plenária do dia 21 de 

agosto do corrente ano.

2. Aproveito o ensejo para reiterar meus votos da 

mais alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Pre-

sidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Sobre a mesa, projetos 
de lei do Senado que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 377, DE 2013

Dispõe sobre a atualização monetária e os 
juros de mora incidentes sobre os débitos 
judiciais.

O Congresso Nacional decreta:
Art.  1º  Esta Lei disciplina a atualização monetária 

e os juros de mora incidentes sobre os débitos judiciais.
Art. 2º Sobre os débitos constituídos por decisão 

judicial deverão ser aplicados os índices oficiais de 
remuneração dos depósitos de poupança, a título de 
atualização monetária, e de juros de mora.

Parágrafo único. Os juros de mora serão contados 
a partir da citação, para as causas de natureza cível, 
e a partir do ajuizamento da ação, para as de natu-
reza trabalhista, e serão aplicados pro rata die, ainda 
que não previstos expressamente na decisão judicial.

Art. 3º O art. 406 da Lei nº 10.406, de 10 de ja-
neiro de 2002 – Código Civil, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 406. Quando, em convenção ou em lei, 
houver previsão de incidência de juros mo-
ratórios sem estipulação da correspondente 
taxa, ou quando não houver tal previsão, eles 
serão fixados segundo a taxa que estiver em 
vigor para a mora do pagamento de impostos 
devidos à Fazenda Nacional.” (NR)

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 5º Fica revogado o § 1º do art. 39 da Lei nº 
8.177, de 1º de março de 1991.

Justificação

Em relação aos débitos de natureza trabalhista, 
são decorridos mais de vinte anos da edição da Lei nº 
8.177, de 1º de março de 1991, que estabelece regras 
para desindexação da economia, exigidas diante da re-
alidade política e econômica pela qual passava o País.

Contudo, a taxa de juros de 1% (um por cento) 
ao mês fixada naquele diploma legal se mostra desde 
há tempos muito elevada, para não dizer abusiva, em 
relação a qualquer outra taxa praticada no mercado 
para os investimentos em geral, inclusive para a re-
muneração dos depósitos judiciais.

Por exemplo, a taxa SELlC, que é a aplicada para 
atualização e para cômputo de juros dos débitos de 
natureza fiscal, vem apresentando acentuada queda 
nominal e real, ainda que com idas e vindas naturais 
da política monetária. Fica fácil constatar que as em-
presas não têm disponíveis no mercado financeiro 
investimentos que lhes propiciem retorno suficien-
te para satisfazer, sem prejuízo da própria atividade 
econômica, os juros de mora dos débitos trabalhistas 

eventualmente reconhecidos em decisão proferida pela 
Justiça do Trabalho.

Diferente é a situação para o empregado, pois que 
essa mora do empregador pode representar o melhor 
retorno de investimento do mercado ao longo do tempo.

É preciso, sem perder de vista o resguardo do 
direito do empregado à justa taxa de juros sobre o seu 
crédito, que a mora do empregador, que se concretiza 
apenas e tão somente ao fim de regular processo ju-
dicial que venha a reconhecer direitos invocados pelo 
empregado, represente uma alternativa de investimento 
ou de financiamento, paralelamente às que existem no 
mercado financeiro.

Merece destaque que os depósitos judiciais cons-
tituídos por valores colocados pelo empregador à dis-
posição do juízo, mediante depósito em bancos oficiais, 
como garantia do pagamento dos débitos judiciais, 
para que possa exercer o direito de defesa na fase 
de execução, são remunerados com juros máximos 
de 0,5% (meio por cento) ao mês, havendo evidente 
descasamento de taxas, o que sujeita o empregador 
ou réu na ação, ainda, a responder pela diferença ao 
final do processo, perpetuando a execução daquela 
decisão judicial.

Outrossim, os juros de mora incidentes sobre os 
débitos de natureza civil, previstos no art. 406 do Có-
digo Civil, que reporta à taxa prevista no § 1º do art. 
161 do Código Tributário Nacional, igualmente é de 
1% (um por cento) ao mês.

Essas claras situações teratológicas, que reve-
lam incentivo à judicialização, proporcionado pela alta 
taxa de juros prevista para as dívidas reconhecidas ju-
dicialmente, fazem com que o Poder Judiciário receba 
número expressivo de causas que poderiam ser mais 
rápida e satisfatoriamente solucionadas por outros 
meios de composição, exatamente na contramão dos 
esforços que vêm sendo realizados.

Sobre a atualização monetária dos débitos de 
natureza civil, não há consenso nacional entre os Tri-
bunais de Justiça dos Estados ou lei federal a respeito. 
Cada qual utiliza um índice para a construção de suas 
tabelas, diferentes entre si, o que cria diferença injustifi-
cada para todos os jurisdicionados no mesmo território.

A uniformização que se pretende com esta pro-
posta visa conferir tratamento igualitário e segurança 
jurídica a todos.

Por fim, de suma relevância no tratamento da 
questão é a invocação do disposto na Lei nº 9.494, 
de 10 de setembro de 1997, que disciplina a aplicação 
da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, altera 
a Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, e dá outras 
providências, em seu artigo 1º-F, acrescido pela Lei nº 
11.960, de 29 de junho de 2009:
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Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fa-
zenda Pública, independentemente de sua 
natureza e para fins de atualização monetá-
ria, remuneração do capital e compensação 
da mora, haverá a incidência uma única vez, 
até o efetivo pagamento, dos índices oficiais 
de remuneração básica e juros aplicados à 
caderneta de poupança.

Antes, esse dispositivo teve a seguinte redação, 
que lhe havia dado a Medida Provisória nº 2.180-35, 
de 24 de agosto de 2001:

Art. 1º-F. Os juros de mora, nas condenações 
impostas à Fazenda Pública para pagamento 
de verbas remuneratórias devidas a servido-
res e empregados públicos, não poderão ultra-
passar o percentual de seis por cento ao ano. 

De 2001 a 2009, portanto, os juros de mora para 
os débitos judiciais constituídos contra a Fazenda 
Pública referentes ao pagamento de verbas remune-
ratórias devidas a servidores e empregados públicos 
estiveram limitados a seis por cento ao ano, ao passo 
que para a iniciativa privada juros de mora de idêntica 
natureza continuaram a se sujeitar à taxa de 1% (um 
por cento) ao mês.

E, desde junho de 2009, todos os débitos judi-
ciais constituídos contra a Fazenda Pública devem ser 
pagos com a remuneração básica e a remuneração 
adicional por juros fixadas no art. 12 da Lei nº 8.177, 
de 1991, com a redação que lhe deu a Lei nº 12.703, 
de 7 de agosto de 2012, ao tempo que os débitos ju-
diciais constituídos contra o particular, de mesma na-
tureza, cível ou trabalhista, exceto os de repetição de 
indébito tributário ou os que possuem lei específica 
com outra diretriz, devem ser remunerados com índi-
ces bem maiores, sem justificação ou razoabilidade, 
dão que não condiz com a atual realidade econômica.

Essa regra fixada para os débitos da Fazenda 
Pública nos remete exatamente aos índices ora preten-
didos neste Projeto de Lei, cuja aprovação virá corrigir 
a franca violação ao princípio da isonomia, que deve 
ser interpretado com a máxima amplitude, de forma a 
impedir a criação de regimes de exceção.

Dessa forma, solicito o apoio dos meus ilustres 
pares a essa iniciativa. 

Sala das Sessões, – Senador Ciro Nogueira.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

                            Institui o Código Civil.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

PARTE GERAL

LIVRO I 
Das Pessoas

TÍTULO I 
Das Pessoas Naturais

CAPÍTULO I 
Da Personalidade e da Capacidade

Art. 1o Toda pessoa é capaz de direitos e deve-
res na ordem civil.
....................................................................................

CAPÍTULO IV 
Dos Juros Legais

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem 
convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, 
ou quando provierem de determinação da lei, serão 
fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a 
mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda 
Nacional.
....................................................................................

Art. 2.046. Todas as remissões, em diplomas le-
gislativos, aos Códigos referidos no artigo antecedente, 
consideram-se feitas às disposições correspondentes 
deste Código.

Brasília, 10 de janeiro de 2002; 181o da Indepen-
dência e 114o da República. – FERNANDO HENRIQUE 
CARDOSO – Aloysio Nunes Ferreira Filho.

LEI Nº 8.177, DE 1 DE MARÇO DE 1991

Estabelece regras para a desindexação da 
economia e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se-
guinte lei:

Art. 1° O Banco Central do Brasil divulgará Taxa 
Referencial (TR), calculada a partir da remuneração 
mensal média líquida de impostos, dos depósitos a 
prazo fixo captados nos bancos comerciais, bancos 
de investimentos, bancos múltiplos com carteira co-
mercial ou de investimentos, caixas econômicas, ou 
dos títulos públicos federais, estaduais e municipais, 
de acordo com metodologia a ser aprovada pelo Con-
selho Monetário Nacional, no prazo de sessenta dias, 
e enviada ao conhecimento do Senado Federal.
....................................................................................

Art. 12. Em cada período de rendimento, os de-
pósitos de poupança serão remunerados:

I – como remuneração básica, por taxa correspon-
dente à acumulação das TRD, no período transcorrido 
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entre o dia do último crédito de rendimento, inclusive, 
e o dia do crédito de rendimento, exclusive;

II – como remuneração adicional, por juros de:  
(Redação dada pela Lei n º 12.703, de 2012)

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, en-
quanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Ban-
co Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros 
e cinco décimos por cento); ou  (Redação dada pela 
Lei n º 12.703, de 2012)

b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic 
ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensa-
lizada, vigente na data de início do período de rendi-
mento, nos demais casos. (Redação dada pela Lei n 
º 12.703, de 2012)

§ 1° A remuneração será calculada sobre o menor 
saldo apresentado em cada período de rendimento.

§ 2° Para os efeitos do disposto neste artigo, 
considera-se período de rendimento:

I – para os depósitos de pessoas físicas e enti-
dades sem fins lucrativos, o mês corrido, a partir da 
data de aniversário da conta de depósito de poupança;

II – para os demais depósitos, o trimestre corrido 
a partir da data de aniversário da conta de depósito 
de poupança.

§ 3° A data de aniversário da conta de depósito 
de poupança será o dia do mês de sua abertura, con-
siderando-se a data de aniversário das contas abertas 
nos dias 29, 30 e 31 como o dia 1° do mês seguinte.

§ 4° O crédito dos rendimentos será efetuado:
I – mensalmente, na data de aniversário da con-

ta, para os depósitos de pessoa física e de entidades 
sem fins lucrativos; e

II – trimestralmente, na data de aniversário no 
último mês do trimestre, para os demais depósitos.
....................................................................................

Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer 
natureza, quando não satisfeitos pelo empregador 
nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo 
ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláu-
sula contratual sofrerão juros de mora equivalentes 
à TRD acumulada no período compreendido entre 
a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo 
pagamento.

§ 1° Aos débitos trabalhistas constantes de con-
denação pela Justiça do Trabalho ou decorrentes dos 
acordos feitos em reclamatória trabalhista, quando não 
cumpridos nas condições homologadas ou constantes 
do termo de conciliação, serão acrescidos, nos juros de 
mora previstos no caput juros de um por cento ao mês, 
contados do ajuizamento da reclamatória e aplicados 
pro rata die, ainda que não explicitados na sentença 
ou no termo de conciliação.
....................................................................................

Art. 43. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 44. Revogam-se o Decreto-Lei n° 75, de 21 de 
novembro de 1966, e demais disposições em contrário.

Brasília, 1° de março de 1991; 170° da Indepen-
dência e 103° da República. – FERNANDO COLLOR 
– Zélia M. Cardoso de Mello.

LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional 
e institui normas gerais de direito tributário 
aplicáveis à União, Estados e Municípios.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta Lei regula, com fundamento na Emen-
da Constitucional n. 18, de 1º de dezembro de 1965, 
o sistema tributário nacional e estabelece, com fun-
damento no artigo 5º, inciso XV, alínea b, da Consti-
tuição Federal, as normas gerais de direito tributário 
aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, sem prejuízo da respectiva legislação 
complementar, supletiva ou regulamentar.
....................................................................................

Art. 161. O crédito não integralmente pago no 
vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual 
for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da 
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação 
de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei 
ou em lei tributária.

§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os 
juros de mora são calculados à taxa de um por cento 
ao mês.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica na 
pendência de consulta formulada pelo devedor dentro 
do prazo legal para pagamento do crédito.
....................................................................................

Art. 218. Esta Lei entrará em vigor, em todo o 
território nacional, no dia 1º de janeiro de 1967, revo-
gadas as disposições em contrário, especialmente a 
Lei n. 854, de 10 de outubro de 1949. (Renumerado do 
art. 217 pelo Decreto-lei nº 27, de 14.11.1966)

Brasília, 25 de outubro de 1966; 145º da Indepen-
dência e 78º da República. – H. CASTELLO BRANCO 
– Octavio Bulhões – Carlos Medeiros Silva.

LEI Nº 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985

Disciplina a ação civil pública de respon-
sabilidade por danos causados ao meio-
-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turís-
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tico e paisagístico (VETADO) e dá outras 
providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, 
sem prejuízo da ação popular, as ações de responsa-
bilidade por danos morais e patrimoniais causados: 
(Redação dada pela Leu nº 12.529, de 2011).

l – ao meio-ambiente;
ll – ao consumidor;
III – a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico;
IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. 

(Incluído pela Lei nº 8.078 de 1990)
V – por infração da ordem econômica; (Redação 

dada pela Leu nº 12.529, de 2011).
VI  –  à ordem urbanística. (Incluído pela Medida 

provisória nº 2.180-35, de 2001)
Parágrafo único. Não será cabível ação civil pú-

blica para veicular pretensões que envolvam tributos, 
contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço – FGTS ou outros fundos de 
natureza institucional cujos beneficiários podem ser 
individualmente determinados. (Incluído pela Medida 
provisória nº 2.180-35, de 2001)
....................................................................................

Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. (Renumerado do art. 21, pela Lei nº 8.078, 
de 1990)

Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário. 
(Renumerado do art. 22, pela Lei nº 8.078, de 1990)

Brasília, 24 de julho de 1985; 164º da Indepen-
dência e 97º da República. – JOSÉ SARNEY – Fer-
nando Lyra.

LEI Nº 9.494, DE 10 DE  SETEMBRO  DE 1997

Disciplina a aplicação da tutela antecipada 
contra a Fazenda Pública, altera a Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985, e dá outras 
providências.

Faço saber que o Presidente da República ado-
tou a Medida Provisória nº 1.570-5, de 1997, que o 
Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos 
Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto 
no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, 
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos 
arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto 
nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, 
de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 
5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º 
da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.

Art.  1o-A. Estão dispensadas de depósito prévio, 
para interposição de recurso, as pessoas jurídicas de 
direito público federais, estaduais, distritais e municipais. 
(Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)

Art.  1o-B. O prazo a que se refere o caput dos arts. 
730 do Código de Processo Civil, e 884 da Consolida-
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 
5.452, de 1o de maio de 1943, passa a ser de trinta dias 
(Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)

Art.  1o-C. Prescreverá em cinco anos o direito de 
obter indenização dos danos causados por agentes de 
pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídi-
cas de direito privado prestadoras de serviços públicos. 
(Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)

Art.  1o-D. Não serão devidos honorários advoca-
tícios pela Fazenda Pública nas execuções não em-
bargadas. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-
35, de 2001)

Art.  1o-E. São passíveis de revisão, pelo Presiden-
te do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, 
as contas elaboradas para aferir o valor dos precató-
rios antes de seu pagamento ao credor. (Incluído pela 
Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)

Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda 
Pública, independentemente de sua natureza e para 
fins de atualização monetária, remuneração do capital e 
compensação da mora, haverá a incidência uma única 
vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de 
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 
poupança. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009)
....................................................................................

Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados 
com base, na Medida Provisória nº 1.570-4, de 22 de 
julho de 1997.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Congresso Nacional, 10 de setembro, de 
1997;176º da Independência e 109º da República. – 
Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do 
Congresso Nacional.

LEI Nº 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009

Altera e acresce dispositivos às Leis nos 
9.639, de 25 de maio de 1998, e 11.196, de 
21 de novembro de 2005, para dispor so-
bre parcelamento de débitos de responsa-
bilidade dos Municípios, decorrentes de 
contribuições sociais de que tratam as alí-
neas a e c do parágrafo único do art. 11 da 
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; bem 
como acresce dispositivo à Lei no 6.830, de 
22 de setembro de 1980, para simplificar 
o tratamento dado às cobranças judiciais 
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da dívida ativa quando, da decisão que or-
dene o seu arquivamento, tiver decorrido 
o prazo prescricional; dá nova redação ao 
art. 47 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 
1991, para dispensar a apresentação da 
Certidão Negativa de Débito em caso de 
calamidade pública ou para recebimento 
de recursos para projetos sociais, ao art. 
1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 
1997, para uniformizar a atualização mone-
tária e dos juros incidentes sobre todas as 
condenações judiciais impostas à Fazenda 
Pública, ao art. 19 da Lei no 11.314, de 3 de 
julho de 2006, para estender o prazo du-
rante o qual o Departamento Nacional de 
Infra-Estrutura de Transportes poderá uti-
lizar recursos federais para executar obras 
de conservação, recuperação, restauração, 
construção e sinalização de rodovias trans-
feridas para outros membros da Federação, 
e ao inciso II do art. 8o da Lei no 11.775, de 
17 de setembro de 2008, para prorrogar a 
data-limite para adesão pelos mutuários de 
créditos rurais inscritos em Dívida Ativa da 
União ao parcelamento dos seus débitos; 
e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o A Lei no 11.196, de 21 de novembro de 
2005, passa a vigorar com as seguintes alterações:
....................................................................................

Art. 5o O art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setem-
bro de 1997, introduzido pelo art. 4o da Medida Provi-
sória no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda 
Pública, independentemente de sua natureza e para 
fins de atualização monetária, remuneração do capi-
tal e compensação da mora, haverá a incidência uma 
única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais 
de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 
de poupança.” (NR)
....................................................................................

Art. 9o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 10. (VETADO)
Brasília, 29 de junho de 2009; 188o da Indepen-

dência e 121o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA 
SILVA – Guido Mantega.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180-35, 
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Acresce e altera dispositivos das Leis nos 
8.437, de 30 de junho de 1992, 9.028, de 12 
de abril de 1995, 9.494, de 10 de setembro 
de 1997, 7.347, de 24 de julho de 1985, 8.429, 
de 2 de junho de 1992, 9.704, de 17 de no-
vembro de 1998, do Decreto-Lei no 5.452, 
de 1o de maio de 1943, das Leis nos 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973, e 4.348, de 26 de 
junho de 1964, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se-
guinte Medida Provisória, com força de lei:

Art.  1o  A Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
....................................................................................

Art.  4o A Lei no 9.494, de 10 de setembro de 
1997, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

“Art.  1o-A. Estão dispensadas de depósito prévio, 
para interposição de recurso, as pessoas jurídicas de direi-
to público federais, estaduais, distritais e municipais.” (NR)

“Art.  1o-B. O prazo a que se refere o caput dos 
arts. 730 do Código de Processo Civil, e 884 da Con-
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passa a ser de 
trinta dias.” (NR)

“Art.  1o-C. Prescreverá em cinco anos o direito de 
obter indenização dos danos causados por agentes de 
pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas 
de direito privado prestadoras de serviços públicos.” (NR)

“Art.  1o-D. Não serão devidos honorários ad-
vocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não 
embargadas.” (NR)

“Art.  1o-E. São passíveis de revisão, pelo Pre-
sidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das 
partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos 
precatórios antes de seu pagamento ao credor.” (NR)

“Art.  1o-F. Os juros de mora, nas condenações 
impostas à Fazenda Pública para pagamento de ver-
bas remuneratórias devidas a servidores e emprega-
dos públicos, não poderão ultrapassar o percentual de 
seis por cento ao ano.” (NR)
....................................................................................

Art.  20. Esta Medida Provisória entra em vigor 
na data de sua publicação.

Art.  21. Fica revogado o art. 53 da Lei no 10.257, 
de 10 de julho de 2001.

Brasília, 24 de agosto de 2001; 180o da Indepen-
dência e 113o da República. – FERNANDO HENRIQUE 
CARDOSO – José Gregori – Martus Tavares – Gil-
mar Ferreira Mendes.
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LEI Nº 12.703, DE 7 DE AGOSTO DE 2012

Altera o art. 12 da Lei no 8.177, de 1o de 
março de 1991, que estabelece regras para 
a desindexação da economia e dá outras 
providências, o art. 25 da Lei no 9.514, de 20 
de novembro de 1997, que dispõe sobre o 
Sistema de Financiamento Imobiliário, ins-
titui a alienação fiduciária de coisa imóvel e 
dá outras providências, e o inciso II do art. 
167 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, que dispõe sobre os registros públi-
cos e dá outras providências.

A Presidenta da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1o O art. 12 da Lei no 8.177, de 1o de mar-
ço de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 12....................................................................
II – como remuneração adicional, por juros de:  
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, en-

quanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Ban-
co Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros 
e cinco décimos por cento); ou  

b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic 
ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensa-
lizada, vigente na data de início do período de rendi-
mento, nos demais casos.
....................................................................................

§ 5o O Banco Central do Brasil divulgará as taxas 
resultantes da aplicação do contido nas alíneas a e b 
do inciso II do caput deste artigo.” (NR)  
....................................................................................   

Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.  

Brasília, 7 de agosto de 2012; 191o da Indepen-
dência e 124o da República. – DILMA ROUSSEFF – 
Guido Mantega.

(Às Comissões de Constituição, Justiça e Ci-
dadania; e de Assuntos Econômicos, cabendo 
à última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 378, DE 2013

Altera a Lei nº 9.074, de 7 de junho de 1995, 
e as Leis nº 10.847 e nº 10.848, ambas de 15 
de março de 2004, para condicionar a reali-
zação de leilões de linhas de transmissão da 
rede básica e de novos empreendimentos de 
geração à obtenção da respectiva Licença 
Prévia, junto ao órgão licenciador ambiental.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 17 da Lei nº 9.074, de 7 de junho de 

1995, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

“Art. 17  ..........................................................
 .......................................................................
§ 1º-A A inclusão de empreendimento de trans-
missão no certame licitatório de que trata o § 
1º está condicionada à obtenção da respectiva 
Licença Prévia (LP), junto ao órgão licencia-
dor ambiental. .

Art. 2º O art. 4º, inciso VI, da Lei nº 10.847, de 
15 de março de 2004, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 4º  ...........................................................
 .......................................................................
VI – Obter ou promover a obtenção, junto ao 
órgão licenciador ambiental, da respectiva 
Licença Prévia (LP) e da declaração de dis-
ponibilidade hídrica necessárias às licitações 
envolvendo empreendimentos de geração e 
de transmissão de energia elétrica.
 ............................................................. ” (NR)

Art. 3º O art. 3º da Lei nº 10.848, de 15 de mar-
ço de 2004, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo:

“Art. 3º  ...........................................................
 .......................................................................
§ 4º A participação de novos empreendimen-
tos de geração no certame licitatório de que 
trata o § 2º está condicionada à obtenção da 
respectiva Licença Prévia (LP), junto ao órgão 
licenciador ambiental.” (NR)

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A sociedade vem reagindo com legítima indigna-
ção ao atraso de linhas de transmissão que já deve-
riam estar conectando dezenas de empreendimentos 
eólicos ao Sistema Elétrico Interligado Nacional (SIN). 
Essas instalações de transmissão, cuja construção está 
sob responsabilidade da Companhia Hidroelétrica do 
São Francisco (CHESF), deveriam estar concluídas 
desde maio de 2012. Elas foram previstas para escoar 
a energia gerada por vinte e oito usinas eólicas, cuja 
energia foi adquirida com vistas à expansão da oferta 
e à reserva de capacidade do SIN. Esses empreendi-
mentos eólicos estão disponíveis para gerar a energia 
contratada desde julho de 2012, em estrito respeito 
aos contratos avençados.

Entretanto, a CHESF não cumpriu o prazo estabe-
lecido no contrato de concessão firmado com o Poder 
Concedente e prevê que essas instalações só estarão 
prontas em fevereiro de 2014. Assim, quando entrar 
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em operação, a obra terá atrasado quase dois anos. O 
atraso, segundo alega a Estatal federal, foi decorrente 
de fatos alheios à sua vontade, associados a restrições 
de cunho ambiental, que impediram a obtenção tem-
pestiva da Licença Prévia (LP) dos empreendimentos, 
junto ao órgão licenciador ambiental. 

Os prejuízos causados ao consumidor por essa 
incúria da Administração já são gigantescos e conti-
nuam crescendo. Até julho deste ano, o consumidor já 
havia incorrido em despesas adicionais de mais de R$ 
2,2 bilhões, que superarão R$ 3 bilhões até a entrada 
em operação das citadas instalações de transmissão, 
no início do próximo ano. Esse montante foi gasto 
para comprar energia de caríssimas termoelétricas em 
substituição à energia eólica barata não entregue ao 
consumidor. Isso sem contar que o consumidor tam-
bém está pagando pela energia eólica não entregue 
desde julho de 2012, por força de cláusula contratual.

Atrasos em licenças ambientais no setor elétrico 
não são incomuns. A título de exemplo, o sistema de 
transmissão que interligará o complexo de usinas do Rio 
Madeira ao Sudeste, tem sofrido atrasos importantes por 
demora na concessão do seu licenciamento ambiental.

Essa situação é inaceitável. Trata-se de evidente 
incapacidade administrativa do Poder Executivo, que 
não consegue harmonizar os prazos de construção das 
linhas de transmissão, dos novos empreendimentos de 
geração e das respectivas licenças ambientais. A so-
lução emergencial encontrada pelo Governo, de exigir 
pareceres de acesso à Rede Básica para que empre-
endimentos de geração sejam selecionados para os 
leilões de energia nova impõe uma enorme restrição 
ao leque de novos empreendimentos eólicos e solares 
passíveis de integrar a matriz de energia elétrica. Essa 
não é uma solução estrutural.

Em relação aos desencontros administrativos 
patrocinados pelo Poder Executivo, o Poder Legisla-
tivo pouco pode fazer para corrigi-los. Mas é possível 
estabelecer condicionantes legais para que não mais 
ocorram situações dessa natureza. É para proteger 
o consumidor de eventuais assimetrias de prazo de 
conclusão de empreendimentos fundamentais para a 
sociedade que apresento a presente proposição aos 
eminentes Pares deste Congresso Nacional. A obri-
gatoriedade de se apresentar a LP antes de se reali-
zarem leilões de empreendimentos do setor elétrico é 
medida disciplinadora do planejamento setorial, que 
obrigará o Poder Executivo a ser mais eficiente no 
processo de coordenação da implantação de novos 
empreendimentos.

Se aprovada essa proposta, não será a primeira 
vez que tal medida seria adotada. A Lei nº 10.438, de 
26 de abril de 2002, entre outras determinações legais, 

criou o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas 
de Energia Elétrica (PROINFA). O principal critério de 
seleção de empreendimentos para a primeira etapa do 
Programa foi a antiguidade das Licenças de Instalação 
(LI), obtidas junto ao órgão licenciador ambiental. A LI 
é, inclusive, uma exigência mais rigorosa do que a LP, 
que proponho seja adotada. 

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) já é 
responsável pela obtenção da LP de novas instalações 
de geração hidroelétrica e de transmissão, mas só da-
quelas obras que forem por ela selecionadas. Não é 
possível que a Lei preveja uma obrigação inócua. O 
dever-de-fazer da EPE simplesmente está-se encer-
rando no momento em que, discricionariamente, ela 
decidir não selecionar o empreendimento para cuidar 
do seu licenciamento. Propomos tornar realmente efe-
tiva essa obrigação, mas dando à EPE a possibilidade 
de delegar a sua obtenção. Observe-se que não se 
está criando nova competência para a EPE, não se 
incidindo, portanto, em vício de iniciativa.

Para empreendimentos de geração que não visem 
ao aproveitamento de potenciais hidráulicos, a obten-
ção da LP ficará, obviamente, sob responsabilidade 
do empreendedor interessado.

Sala das Sessões, – Senador Aloysio Nunes 
Ferreira.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.074, DE 7 DE JULHO DE 1995

Estabelece normas para outorga e prorro-
gações das concessões e permissões de 
serviços públicos e dá outras providências. 

....................................................................................

Seção IV 
Das Instalações de Transmissão 

e dos Consórcios de Geração

Art. 17. O poder concedente deverá definir, dentre 
as instalações de transmissão, as que se destinam à 
formação da rede básica dos sistemas interligados, as 
de âmbito próprio do concessionário de distribuição, 
as de interesse exclusivo das centrais de geração e as 
destinadas a interligações internacionais. 

§ 1o As instalações de transmissão de energia 
elétrica componentes da rede básica do Sistema In-
terligado Nacional – SIN serão objeto de concessão, 
mediante licitação, na modalidade de concorrência ou 
de leilão e funcionarão integradas ao sistema elétrico, 
com regras operativas aprovadas pela Aneel, de forma 
a assegurar a otimização dos recursos eletroenergéti-
cos existentes ou futuros. 
....................................................................................
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LEI Nº 10.847, DE 15 DE MARÇO DE 2004

Autoriza a criação da Empresa de Pesquisa 
Energética – EPE e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 4o Compete à EPE:

....................................................................................
VI – obter a licença prévia ambiental e a declaração 

de disponibilidade hídrica necessárias às licitações en-
volvendo empreendimentos de geração hidrelétrica e de 
transmissão de energia elétrica, selecionados pela EPE;
....................................................................................

LEI Nº 10.848, DE 15 DE MARÇO DE 2004

Dispõe sobre a comercialização de energia 
elétrica, altera as Leis nos 5.655, de 20 de 
maio de 1971, 8.631, de 4 de março de 1993, 
9.074, de 7 de julho de 1995, 9.427, de 26 
de dezembro de 1996, 9.478, de 6 de agos-
to de 1997, 9.648, de 27 de maio de 1998, 
9.991, de 24 de julho de 2000, 10.438, de 26 
de abril de 2002, e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 3o O Poder Concedente homologará a quanti-

dade de energia elétrica a ser contratada para o atendi-
mento de todas as necessidades do mercado nacional, 
bem como a relação dos novos empreendimentos de 
geração que integrarão, a título de referência, o pro-
cesso licitatório de contratação de energia. 

§ 1o Para os fins deste artigo, os concessionários 
e os autorizados de geração, as concessionárias, as 
permissionárias e as autorizadas de distribuição, os 
comercializadores e os consumidores enquadrados nos 
arts. 15 e 16 da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995, 
deverão informar ao Poder Concedente a quantidade 
de energia necessária para atendimento a seu mer-
cado ou sua carga.

§ 2o No edital de licitação para novos empreendi-
mentos de geração elétrica, poderá constar porcentual 
mínimo de energia elétrica a ser destinada ao mercado 
regulado, podendo a energia remanescente ser desti-
nada ao consumo próprio ou à comercialização para 
contratação livre.

§ 3o Com vistas em garantir a continuidade do 
fornecimento de energia elétrica, o Poder Conceden-
te poderá definir reserva de capacidade de geração 
a ser contratada. 

(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle; de 
Serviços de Infraestrutura; e de Constituição, 
Justiça e Cidadania; cabendo à última a deci-
são terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 379, DE 2013 

Dispõe sobre o processo de escolha de diri-
gentes das instituições de ensino superior.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei estabelece mecanismos e critérios 

para o processo de escolha de dirigentes das institui-
ções de ensino superior. 

Art. 2º A nomeação de dirigentes das instituições 
de ensino superior obedecerá ao seguinte:

I – o Reitor e o Vice-Reitor de universidade federal 
serão nomeados pelo Presidente da República e 
escolhidos entre professores dos dois níveis mais 
elevados da carreira ou que possuam título de 
doutor, por meio de processo de votação direta e 
paritária, conduzido pela respectiva comunidade 
escolar, no âmbito de sua autonomia, assegurada 
a ponderação de um terço para a manifestação 
do corpo docente, de um terço para a manifesta-
ção dos servidores técnico-administrativos e de 
um terço para a manifestação do corpo discente; 
II – os Diretores de unidades universitárias fede-
rais serão nomeados pelo Reitor, observados os 
procedimentos de consulta à comunidade escolar, 
nos termos dos estatutos e regimentos internos 
de cada instituição;
III – o Diretor e o Vice-Diretor de estabelecimento 
isolado de ensino superior mantido pela União, 
qualquer que seja sua natureza jurídica, serão 
nomeados pelo Presidente da República, obser-
vado o disposto no inciso I;
IV – o Reitor, os Pró-Reitores e Diretores-Gerais 
de institutos federais de educação, ciência e tec-
nologia serão nomeados e escolhidos nos termos 
da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008;
V – os dirigentes de instituições de ensino su-
perior privadas serão escolhidos na forma dos 
respectivos estatutos e regimentos;
VI – os dirigentes de instituições de ensino su-
perior mantidas pelo Poder Público estadual, 
municipal ou do Distrito Federal serão escolhi-
dos conforme estabelecido pelos respectivos 
sistemas de ensino.

Parágrafo único. Os estatutos e regimentos das 
instituições de ensino superior deverão adaptar-se ao 
disposto neste artigo até o final do mandato dos diri-
gentes em exercício na data de publicação desta Lei.

Art. 3º Nas instituições de ensino superior mantidas 
pela União, será de quatro anos o mandato dos dirigen-
tes a que se refere esta Lei, sendo permitida uma única 
recondução ao mesmo cargo, observado nos demais 
casos o disposto nos respectivos estatutos ou regimen-
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tos, aprovados na forma da legislação vigente, ou con-
forme estabelecido pelo respectivo sistema de ensino.

Parágrafo único. O mandato dos dirigentes de 
que trata o caput extingue-se pelo decurso do prazo 
ou, antes desse prazo, pela aposentadoria, voluntária 
ou compulsória, pela renúncia e pela destituição ou 
vacância do cargo.

Art. 4º Os arts. 56 e 92 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 56.  .........................................................
§ 1º Em qualquer caso, os docentes ocuparão 
setenta por cento dos assentos em cada ór-
gão colegiado e comissão, inclusive nos que 
tratarem da elaboração e modificações esta-
tutárias e regimentais.
§ 2º O processo de escolha de dirigentes obede-
cerá ao disposto nos respectivos estatutos e regi-
mentos, observada a legislação pertinente.” (NR)

“Art. 92. Revogam-se as disposições da Lei nº 
4.024, de 20 de dezembro de 1961, não alte-
radas pela Lei nºs 9.131, de 24 de novembro 
de 1995, e, ainda, as Leis nºs 5.540, de 28 de 
novembro de 1968, 5.692, de 11 de agosto de 
1971 e 7.044, de 18 de outubro de 1982, e as 
demais leis e decretos-lei que as modificaram e 
quaisquer outras disposições em contrário” (NR)

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

Art. 6º Revoga-se a Lei nº 9.192, de 21 de de-
zembro de 1995.

Justificação

O processo de eleições diretas para a escolha dos 
dirigentes máximos das universidades federais está con-
solidado no País. O princípio constitucional da gestão 
democrática do ensino público é o pilar onde se apóia 
esse mecanismo, que, por meio da participação polí-
tica garante legitimidade aos dirigentes universitários. 

De fato, diversas instituições de ensino já foram 
além do que diz a lei, estabelecendo critérios de pon-
deração igualitária para a participação dos segmentos 
docente, técnico-administrativo e discente no proces-
so eleitoral. Segundo recente levantamento conduzido 
pela Universidade de Brasília, das 54 universidades 
federais, 37 adotam a paridade nas eleições para reitor.

Não obstante, a legislação vigente sobre o tema é 
anacrônica, gerando situações de insegurança jurídica 
e judicialização dos processos de eleição para reitor, 
especialmente quando adotam o critério da paridade 
entre os três segmentos votantes.

A antiga lei de regência do ensino superior – 
editada em 1968 e marcada, portanto, pelo viés dita-
torial e repressor nas universidades – foi reformada 
em 1995, para incluir a previsão de nomeação dos 
reitores a partir de lista tríplice, elaborada pelas pró-
prias instituições de ensino. A consulta às respectivas 
comunidades escolares, contudo, foi incluída apenas 
de forma facultativa no processo, formalmente a cargo 
do colegiado máximo de cada instituição. E a pondera-
ção dada ao segmento docente ficou estabelecida em 
70%, relegando-se peso de 15% nas consultas para 
os alunos e 15% para os servidores das universidades.

Em 1996, com o advento da nova Lei de Diretri-
zes e Bases da educação nacional (LDB), foi revoga-
da a legislação de 1968, com exceção do dispositivo 
alterado em 1995 sobre a escolha de dirigentes. Foi 
reafirmado, ainda, o preceito de que o corpo docente 
deveria ter peso de 70% em todos os órgãos e colegia-
dos deliberativos das instituições, inclusive naqueles 
que tratassem da escolha de dirigentes. 

Já em 2008, quando da criação dos os institutos 
federais de educação, ciência e tecnologia (IFETs), o 
procedimento de eleições diretas com critério paritário 
para a escolha dos reitores foi inscrito na legislação, 
nos termos do art. 12 da Lei nº 11.892, de 29 de de-
zembro de 2008, editada naquele ano.

A nosso ver, é chegado o momento de consagrar 
na legislação as eleições diretas paritárias para a escolha 
dos reitores das universidades federais. Vivemos uma 
época de agitação democrática, em que os processos 
políticos clamam por maior participação e engajamento. 

Não se pode mais conceber que a nomeação do 
reitor pelo Presidente da República contrarie a vontade 
da comunidade escolar, o que torna desnecessária a 
elaboração prévia de lista tríplice. Da mesma forma, 
não é possível conceber que a gestão democrática se 
efetive por meio de eleições indiretas, realizadas no 
âmbito de colegiados representativos. Igualmente, não 
nos parece desejável que os três setores que mantém 
a universidade viva – professores, servidores e alunos 
– tenham peso diferenciado no processo de escolha 
do dirigente máximo da instituição.

Por essas razões apresentamos o presente pro-
jeto de lei. Optamos por elaborar um projeto de norma 
autônoma, descolada da legislação editada no perío-
do autoritário – ainda que reformulada já no contex-
to democrático. Não nos parece razoável manter um 
único dispositivo vigente da lei de 1968, quando o que 
pretendemos é fazer uma legislação coerente com a 
atualidade e completa em suas disposições.

Esperamos contar com o apoio dos ilustres par-
lamentares para sua aprovação.

Sala das Sessões, – Senador Delcidio do Amaral.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da educa-
ção nacional.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

(...)

CAPÍTULO IV 
Da Educação Superior

(...)
Art. 56. As instituições públicas de educação su-

perior obedecerão ao princípio da gestão democrática, 
assegurada a existência de órgãos colegiados delibe-
rativos, de que participarão os segmentos da comuni-
dade institucional, local e regional.

Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes 
ocuparão setenta por cento dos assentos em cada ór-
gão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem 
da elaboração e modificações estatutárias e regimen-
tais, bem como da escolha de dirigentes.

(...)
Art. 92. Revogam-se as disposições das Leis nºs 

4.024, de 20 de dezembro de 1961, e 5.540, de 28 
de novembro de 1968, não alteradas pelas Leis nºs 
9.131, de 24 de novembro de 1995 e 9.192, de 21 de 
dezembro de 1995 e, ainda, as Leis nºs 5.692, de 11 
de agosto de 1971 e 7.044, de 18 de outubro de 1982, 
e as demais leis e decretos-lei que as modificaram e 
quaisquer outras disposições em contrário.

(...)

LEI Nº 9.192, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1995

Altera dispositivos da Lei nº 5.540, de 28 
de novembro de 1968, que regulamentam 
o processo de escolha dos dirigentes uni-
versitários.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 16 da Lei nº 5.540, de 28 de novembro 
de 1968, com as alterações introduzidas pela Lei nº 6.420, 
de 3 de junho de 1977, e pela Lei nº 7.177, de 19 de de-
zembro de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16. A nomeação de Reitores e Vice-Reitores 
de universidades, e de Diretores e Vice-Diretores de 
unidades universitárias e de estabelecimentos isolados 
de ensino superior obedecerá ao seguinte:

I – o Reitor e o Vice-Reitor de universidade fe-
deral serão nomeados pelo Presidente da República 
e escolhidos entre professores dos dois níveis mais 
elevados da carreira ou que possuam título de doutor, 

cujos nomes figurem em listas tríplices organizadas 
pelo respectivo colegiado máximo, ou outro colegiado 
que o englobe, instituído especificamente para este 
fim, sendo a votação uninominal;

II – os colegiados a que se refere o inciso ante-
rior, constituídos de representantes dos diversos seg-
mentos da comunidade universitária e da sociedade, 
observarão o mínimo de setenta por cento de membros 
do corpo docente no total de sua composição;

III – em caso de consulta prévia à comunidade 
universitária, nos termos estabelecidos pelo colegiado 
máximo da instituição, prevalecerão a votação uninominal 
e o peso de setenta por cento para a manifestação do 
pessoal docente em relação à das demais categorias;

IV – os Diretores de unidades universitárias fe-
derais serão nomeados pelo Reitor, observados os 
mesmos procedimentos dos incisos anteriores;

V – o Diretor e o Vice-Diretor de estabelecimento 
isolado de ensino superior mantido pela União, qualquer 
que seja sua natureza jurídica, serão nomeados pelo 
Presidente da República, escolhidos em lista tríplice 
preparada pelo respectivo colegiado máximo, obser-
vado o disposto nos incisos I, II e III;

VI – nos casos em que a instituição ou a unidade 
não contar com docentes, nos dois níveis mais eleva-
dos da carreira ou que possuam título de doutor, em 
número suficiente para comporem as listas tríplices, 
estas serão completadas com docentes de outras uni-
dades ou instituição;

VII – os dirigentes de universidades ou estabe-
lecimentos isolados particulares serão escolhidos na 
forma dos respectivos estatutos e regimentos;

VIII – nos demais casos, o dirigente será esco-
lhido conforme estabelecido pelo respectivo sistema 
de ensino.

Parágrafo único. No caso de instituição federal de 
ensino superior, será de quatro anos o mandato dos 
dirigentes a que se refere este artigo, sendo permitida 
uma única recondução ao mesmo cargo, observado 
nos demais casos o que dispuserem os respectivos 
estatutos ou regimentos, aprovados na forma da le-
gislação vigente, ou conforme estabelecido pelo res-
pectivo sistema de ensino.”

Art. 2º (Revogado pela Lei nº 9.640, de 1998)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação
Art. 4º Revogam-se as Leis nºs 6.420, de 3 de 

junho de 1977, e 7.177, de 19 de dezembro de 1983.
Brasília, 21 de dezembro de 1995; 174º da Inde-

pendência e 107º da República. – FERNANDO HEN-
RIQUE CARDOSO – Paulo Renato Souza.

(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
em decisão terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Os projetos que acabam 
de ser lidos serão publicados e remetidos às Comis-
sões competentes.

Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – A Presidência comunica 
ao Plenário a abertura de prazo de cinco dias úteis, 
perante a Mesa, para recebimento de emendas ao 
Projeto de Resolução nº 71, de 2013, que acaba de 
ser lido, nos termos do Regimento Interno.

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 1.094, DE 2013

Nos termos do disposto no art. 55, III da Cons-
tituição Federal e do disposto no art. 40 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, REQUEIRO que seja 
considerada como desempenho de missão no Exterior 
a minha participação na 129ª Assembleia da União 
Interparlamentar, a realizar-se entre os dias 6 a 9 de 
outubro, conforme ofício, em anexo.

Além do exposto, comunico, nos termos do art. 
39 do Regimento Interno, que estarei ausente do País, 
no período de 2 a 11 de outubro.

Sala das Sessões, 17 de setembro de 2013. – 
Senador Jarbas Vasconcelos.

Of. 21/13

Brasília, 22 de agosto de 2013

Origem: Grupo Brasileiro da União Interparlamentar

Nos termos do que dispõe a alínea a inciso II do 
art. 40 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, 

e por solicitação do Excelentíssimo Senhor Senador 
CIRO NOGUEIRA, Presidente do Grupo Brasileiro 
da União Interparlamentar, feita através do Ofício nº 
21/13, autorizo a liberação de passagens aéreas e di-
árias aos Excelentíssimos Senhores Senadores CIRO 
NOGUEIRA, JARBAS VASCONCELOS e ANA AMÉ-
LIA, para participarem da 129ª Assembleia da União 
Interparlamentar, em Genebra, Suíça, no período de 6 
a 9 de outubro de 2013. – Senador Renan Calheiros, 
Presidente do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – O requerimento que 
acaba de ser lido vai à publicação e será votado opor-
tunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – O Senado Federal rece-
beu o seguinte Ofício do Ministro de Estado da Inte-
gração Nacional:

– Nº 371, de 13 de setembro de 2013, em res-
posta ao Requerimento nº 690, de 2013, de in-
formações, de autoria do Senador Aécio Neves.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Sobre a mesa, proposta 
de emenda à Constituição que será lida.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – A proposta de emenda 
à Constituição que acaba de ser lida está sujeita às 
disposições constantes nos arts. 354 e seguintes do 
Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Há oradores inscritos.

Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co União e Força/PTB – RR) – Enquanto a Senadora 
Ana Amélia chega...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Fui eu o primeiro Senador a chegar.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Para?

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) 
– Como é praxe nesta Casa, os primeiros que chegam 
serão sempre os primeiros, não os últimos, e eu me 
inscrevo para ser o primeiro a falar pela Liderança da 
Minoria ou da oposição, como quiserem, com exce-
ção se uma Srª Senadora quiser falar na minha frente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – V. Exª está inscrito, Sena-
dor Mário Couto.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e 
Força/PTB – PE) – Senador Mozarildo.

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

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e 
Força/PTB – PE. Pela ordem.) – Eu gostaria de me 
inscrever pela Liderança do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – PTB.

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

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço a V. 
Exª minha inscrição para uma comunicação inadiável.

Não fui o primeiro. Se o Senador Paim também 
pedir, ele chegou antes de mim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS) – Sr. Presidente, como eu notei que sou aqui 
o terceiro, então eu vou abrir mão da comunicação 
inadiável e vou ficar como inscrito.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Fora do microfone.) – Pela ordem, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Pois não, Senador Casildo.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu 
me inscrevo, então, na sequência, e fico em segundo 
para uma comunicação inadiável, já que o Senador 
Paim vai ficar como inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – V. Exª está inscrito.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Fico grato.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – V. Exª está inscrito.

Senadora Ana Amélia, com a palavra.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Sr. Presidente desta sessão, Senador Mozarildo 
Cavalcanti, caros colegas Senadores e Senadoras, 
queria dizer ao Senador Mário Couto que lhe agradeço 
a deferência, mas, regimentalmente, eu estou como 
oradora inscrita. Então, regimentalmente, eu seria a 
primeira a falar. Independentemente de agradecer-lhe 
a intenção de me dar preferência para usar a tribuna, 
V. Exª é o primeiro Líder inscrito pela Liderança da Mi-
noria ou da oposição.

Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Sena-
do e telespectadores da TV Senado, hoje é um dia de 
muitas expectativas, porque apreciaremos os vetos 
presidenciais. E, amanhã, as expectativas no Supre-
mo Tribunal Federal talvez sejam tão grandes quanto 
as de hoje aqui.

Se o Congresso Nacional, Senador Armando 
Monteiro, mantiver hoje vetos, sem qualquer questio-
namento ou discordância, o Legislativo brasileiro estará 
assinando um atestado de total desrespeito ao traba-
lhador e ao contribuinte, por maiores e mais espertas 
que sejam as manobras que estão sendo engendradas 
em relação à multa dos 10% do FGTS.

A votação desta noite sobre os vetos presiden-
ciais será secreta, mas o meu voto já foi aberto há vá-
rias semanas. Meu voto é aberto e transparente: sou 
contra mais tributos, portanto, serei contrária também 
aos vetos que prejudicam o Brasil – um deles é este 
da multa de 10% sobre o Fundo de Garantia nas res-
cisões sem justa causa. Esse dinheiro não vai para o 
bolso do trabalhador, como alguns poderiam imaginar; 
vai para o cofre único do Governo. E essa multa foi 
criada para pagar uma dívida de insegurança jurídi-
ca por planos econômicos que a sociedade brasileira 
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toda pagou, especialmente os empreendedores, os 
que geram riqueza e geram empregos em nosso País.

Embora tenha se liquidado a fatura, e a Caixa 
liquidado todas as contas dos planos econômicos, o 
Governo manteve a cobrança dos 10% de multa do 
Fundo de Garantia; e o dinheiro, como eu disse, vai 
não para o bolso do trabalhador, o que seria defensá-
vel do ponto de vista social, mas para o caixa do Go-
verno, sem que saibamos para que finalidade e onde 
será gasto. É inadmissível, portanto, que uma multa 
provisória, como é o caso da taxa adicional de 10% 
do FGTS nas demissões sem justa causa, se torne 
permanente.

Isso é grave e afeta não apenas o bolso dos tra-
balhadores, mas também o caixa dos agentes econô-
micos – empreendedores, fornecedores e organizações 
de qualquer porte –, além de retirar-lhes a competitivi-
dade. Eles dependem diretamente da gestão eficiente 
do FGTS para o cumprimento da lei e a correta adoção 
de políticas sociais trabalhistas. O delicado momento 
econômico do País exige mais que a intervenção de-
liberada do Governo nos recursos do FGTS.

O Senador Paulo Paim, que tem dedicado a vida 
à defesa dos trabalhadores, sabe bem do sentido disso 
que estou falando, porque, se o dinheiro dessa mul-
ta do FGTS fosse para os trabalhadores, ele seria a 
primeira voz a se levantar para a manutenção dessa 
multa, mas também o Senador Paim sabe exatamente 
o que está se pretendendo com isso.

É preciso transformar a equivocada política da 
cortesia com o chapéu alheio numa gestão muito mais 
eficiente das contas públicas com desonerações tribu-
tárias reais, efetivas, que estimulem a produtividade, 
a competitividade, o desenvolvimento do setor empre-
endedor, a renda e o emprego para os trabalhadores 
brasileiros.

Os lucros do FGTS pertencem aos trabalhado-
res. Qualquer uso indevido dessa importante fonte de 
recurso é apropriação inconveniente e ingerência po-
lítica num patrimônio social.

Falo isso, Srªs e Srs. Senadores, porque, no caso 
da atual política econômica, a tendência do Governo, 
lamentavelmente, tem sido oposta às necessidades 
do País. Qualquer especialista da área de finanças 
públicas sabe que multa não compõe nem pode com-
por o Orçamento. É inadmissível multa para gerar 
expectativa de receita e cobrir gastos correntes. É a 
“conta da insensatez”, parafraseando sensato artigo 
do Presidente da Federação das Indústrias do Rio de 
Janeiro, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, publicado 
hoje no jornal O Globo.

O uso da multa extra do FGTS para cobrir per-
da de arrecadação, como tem feito o Governo, é dose 

errada de remédio que pode até matar o paciente. 
Depois que o atual Governo promoveu uma série de 
desonerações tributárias, com somas em dezenas de 
bilhões de reais, soa absurdo e contraditório manter 
a multa adicional de 10% do FGTS.

Como diz o especialista em relações do trabalho, 
José Pastore, esse valor do FGTS está fora do Orça-
mento e é parte de uma dívida já paga, como expliquei 
há pouco. Mas o Governo, equivocadamente, insiste em 
manter essa multa na categoria do “Orçamento geral”.

Diferentemente do que argumenta o Governo, os 
recursos do FGTS não estão no bolo que financia o pro-
grama habitacional Minha Casa Minha Vida. Segundo 
o jornal Folha de S.Paulo de hoje, a multa de 10% do 
FGTS está desviando os recursos do fundo para o Te-
souro Nacional, o caixa único. Mais de R$4,46 bilhões 
foram retidos pelo caixa do Tesouro, ameaçado pelo 
desaquecimento da economia e pelas políticas equi-
vocadas na área econômica, com desonerações. Há 
setores altamente protegidos. O Tesouro deve ao fundo 
mais de R$9 bilhões! É lamentável! E o Governo usa 
o argumento de que a manutenção do veto vai gerar 
uma perda de R$3,2 bilhões, uma explicação extrema-
mente absurda, eu diria até inadequada e inoportuna!

Essa multa disfarçada de tributo já deveria ter 
acabado no ano passado. Lamentavelmente, continua 
em vigor. É preciso lembrar que a multa criada em 
2001 tinha um objetivo claro e único: zerar o rombo 
decorrente de decisão judicial que obrigou o Governo 
Federal a compensar o FGTS pelas perdas relativas 
aos Planos Verão, no governo Sarney, e Collor I. A 
extinção da multa, o fim dessa cobrança já deveria ter 
ocorrido. Por isso, é incoerente para um governo que 
prega a competitividade e o estímulo às micro e peque-
nas empresas manter indefinida uma taxa como essa.

Aliás, eu queria aproveitar, Senador Casildo Mal-
daner, para agradecer porque ontem estive em Joinville 
e fiquei impressionada com o nível do empreendedo-
rismo que marca aquela região de Santa Catarina e 
do sul do País. Fui recebida lá para uma palestra na 
Ajorpeme, que é a Associação de Joinville e Região 
da Pequena, Micro e Média Empresa. Fiquei impres-
sionada com a Christiane, Presidente da Associação, 
e com o Roni, Presidente do Instituto Ajorpeme de 
Joinville. Então, estão de parabéns!

Fiz referência, também, à atuação dos três Se-
nadores de Santa Catarina, que muito orgulham esta 
Casa: V. Exa, Senador Casildo Maldaner, o Senador 
Luiz Henrique da Silveira e o Senador Paulo Bauer.

Não bastassem as limitações de infraestrutura, 
como estradas ruins, portos ineficientes e aeroportos 
congestionados, é caminhão de mais e estrada de 
menos. Aliás, passei pela BR-101 entre Florianópolis 
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e Joinville, e, na altura de Itajaí, estava chovendo. Fiz 
uma viagem de 180 quilômetros, que durou pratica-
mente três horas. Foram três horas na estrada! Isso é 
uma coisa inadmissível. Essa situação, é claro, acaba 
encarecendo os produtos e serviços no nosso País, 
retirando competitividade. Os corajosos empreende-
dores, pequenos, médios ou grandes, ainda são obri-
gados a arcar com mais esse peso.

Aliás, o usuário dessa rodovia, seja uma am-
bulância, seja um ônibus, seja um coletivo, seja um 
transportador de alimentos, paga uma conta que não 
é dele, é uma conta da ineficiência do setor público.

É necessário relembrar que o Fundo de Garantia 
é uma conquista dos trabalhadores – o Senador Paulo 
Paim lutou sempre pela defesa desse patrimônio – e 
deve, portanto, ser preservado. Como o próprio nome 
diz, é um fundo para garantir imprevistos ao trabalha-
dor. A função social do sistema do FGTS somente é 
plenamente alcançada quando ocorre a correta apli-
cação dos recursos direcionados ao fundo.

Com muita alegria, concedo um aparte ao Sena-
dor Casildo Maldaner.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB – 
SC) – Em primeiro lugar, quero cumprimentar V. Exª, 
que já é considerada catarinense também – para nós 
catarinenses, a Senadora Ana Amélia é gaúcha, é 
catarinense, é de nós todos –, por ter ido a Joinville, 
conhecido o trajeto da BR-101 e também vivenciado 
o que é a Ajorpeme, a associação das pequenas e 
microempresas daquela região, a região norte desse 
Estado extraordinário. Aliás, Joinville é a maior cidade 
catarinense, vencendo inclusive a capital, haja vista o 
desenvolvimento, o sistema de distribuição que nós 
temos em Santa Catarina, a ocupação mais ou menos 
equilibrada do Estado inteiro. Quero cumprimentá-la. 
A outra questão é que nós vamos ter uma reunião de 
Bancada agora, às 15h, para discutir a pauta e, sem 
dúvida alguma, a questão dos vetos. E eu me pergunto: 
como chegar a esse valor de três bilhões e pouco, que 
podem cair do Orçamento, como o Governo alega, se 
não houver demissões? Quer dizer que o Governo, de 
certo modo, torceria para haver demissões para au-
mentar a arrecadação, para haver multas? Nós vamos 
ter uma reunião de Bancada agora e vai esquentar o 
debate. Eu acho que vai ser importante levarmos al-
gumas questões para serem dirimidas, sem dúvida 
alguma. Quero cumprimentá-la, Senadora.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Muito obrigada.

Queria aproveitar, também, para dizer que esta-
va lá o Vice-Prefeito de Joinville, Rodrigo Coelho, do 
PDT, Vice do Prefeito Udo; o Rodrigo, nosso Vereador, 

do meu partido, e também nosso Deputado Esperidião 
Amin, que organizou essa agenda em Joinville.

A gestão financeira, de fato, Senador Casildo, 
tem esses problemas, e a questão da eficácia desse 
recurso é uma obrigação não apenas da Caixa Econô-
mica Federal, agente operador dos recursos do FGTS, 
como também do Conselho Curador do Fundo. É um 
colegiado tripartite, composto por entidades represen-
tativas dos trabalhadores, dos empregadores e repre-
sentantes do Governo Federal.

Surpreende-me, inclusive, a informação de que 
a Caixa Econômica Federal publicou a Circular nº 629, 
publicada no último dia 11 de setembro no Diário Oficial 
da União, que dispõe sobre o orçamento do FGTS para 
o exercício de 2013. Trata-se de uma nova distribuição 
dos recursos do orçamento operacional do FGTS para 
este ano. É a mais nova iniciativa da matemática cria-
tiva do Governo – primeiro fez a contabilidade criativa; 
agora, vem uma matemática criativa.

Queria aproveitar para saudar todos os estu-
dantes, os jovens que estão aqui visitando o plenário. 
Sejam bem-vindos todos vocês, meninos e meninas 
estudantes. Continuem estudando!

Essa circular da Caixa diz que, a partir de então, 
ficam destinados R$20 bilhões do FGTS para a con-
cessão de financiamentos, pessoas físicas ou jurídi-
cas, que beneficiem famílias com renda mensal bruta 
limitada a R$3,275 mil, passíveis de enquadramento 
no Minha Casa Minha Vida. A medida especifica para 
que tipo de operação cada montante será destinado, 
se para a aquisição de imóvel localizado em área rural 
ou urbana. Além disso, a circular também define o va-
lor de R$1 bilhão para ser aplicado em financiamentos 
que não se enquadrem nos programas no âmbito do 
Minha Casa Minha Vida.

Os valores para aplicação de recursos alocados 
à área orçamentária...

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Senadora Ana Amélia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
...de saneamento básico...

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Permita que eu registre 
aqui – V. Exª já os saudou...

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) 
– Pois não. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – ... a presença dos alunos 
do ensino fundamental do Colégio Auxilium, de Aná-
polis, Goiás. Sejam bem-vindos!

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Perfeito. O pessoal de Anápolis veio de um pouco per-
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to, de um pouco longe, porque eles vieram de ônibus, 
certamente. Parabéns aos visitantes.

A pergunta que faço é como ficam os recursos 
dos trabalhadores com essa nova maneira de operar 
o FGTS? Se o Governo não foi competente o suficien-
te para gerenciar melhor os recursos do Tesouro, por 
que agora os trabalhadores têm que pagar o preço dos 
rombos orçamentários?

Como integrante da Subcomissão do FGTS no 
âmbito da Comissão de Assuntos Sociais (CAS), tenho 
a responsabilidade de fazer esses questionamentos e 
cobrar soluções.

Além da questão do FGTS, outros seis vetos pre-
sidenciais serão avaliados hoje, entre eles, o artigo do 
Estatuto da Juventude que previa meia passagem em 
transporte interestadual para jovens estudantes; trecho 
do projeto que pune empresas (pessoas jurídicas) por 
atos de corrupção; e, ainda, previsão de desoneração 
na folha de pagamentos de alguns setores, como é o 
caso do Reintegra, pelo qual aqui também lutei muito, 
fiz emendas também à medida provisória respectiva.

Assumimos o compromisso de retomar a análise 
dos vetos, por meio de uma nova sistemática – uma 
sessão por mês para tratar dos vetos. Sabemos – estou 
terminando, Senador Mozarildo – que, para um veto 
cair, são necessários 257 votos na Câmara e 41 aqui 
no Senado. Por isso, minha preocupação sobre a ne-
cessidade da derrubada dos vetos que prejudicam o 
trabalhador e o crescimento econômico do País. 

É preciso, sobretudo, prorrogar o Reintegra, pro-
grama que devolve aos exportadores 3% do faturamento 
com vendas de produtos manufaturados. Setores im-
portantes da economia brasileira, como o de calçados 
no meu Estado, muito forte no Rio Grande do Sul, no 
Vale dos Sinos e em outras regiões do Rio Grande do 
Sul, dependem dessa desoneração para se manterem 
competitivos. Não há argumento de que o dólar agora 
está bom, mas os outros custos aumentaram, como a 
importação de matérias-primas usadas na fabricação 
dos calçados. 

Portanto, quero reforçar meu voto aberto e claro 
sobre essas importantes questões: derrubar o veto 
quanto à multa dos 10% e derrubar o veto quanto à 
questão do Reintegra para o setor exportador. Penso 
que, dessa forma, estarei cumprindo com a minha res-
ponsabilidade de um Estado que já é muito penalizado 
com desonerações, um Estado marcadamente expor-
tador e que, desde o início das políticas de estímulo ao 
setor exportador, vem pagando um preço muito caro. 
Por isso, entre outras razões, as combalidas finanças 
públicas do meu Estado estão numa situação absolu-
tamente precária, eu diria pré-falimentar. 

É por isso que hoje votarei dessa forma, abrindo 
o voto. Aproveitando para dizer que nós, nesta Casa, 
devemos, sim, abrir o voto para mostrar a cara para 
o eleitor, como nós estamos votando, porque aqui, às 
vezes, se diz que vai se derrubar um veto, como foi 
no caso do Ato Médico, e aí a gente tem a surpresa 
desagradável de que o Governo teve muito mais for-
ça com o Diário Oficial na mão e a caneta, de impor a 
sua vontade, contrariando aquilo que aqui nós decidi-
mos, livre e soberanamente, atendendo à expectativa 
da sociedade.

Com muita atenção, concedo aparte ao Senador 
Armando Monteiro.

O Sr. Armando Monteiro (Bloco União e For-
ça/PTB – PE) – Senadora Ana Amélia, eu quero me 
congratular com V. Exª, que traz aqui, mais uma vez, 
uma manifestação extremamente oportuna. Eu acho 
que V. Exª tem razão. É hora de nós revelarmos a nos-
sa posição sobre a manutenção ou não de vetos. E, 
nesse caso específico, no que diz respeito ao adicio-
nal da multa do Fundo de Garantia, V. Exª coloca de 
forma muito lúcida. O Governo promoveu um festival 
de desonerações de caráter seletivo, elegendo seto-
res que foram beneficiados, e muitos questionam a 
eficácia dessa estratégia. E V. Exª lembra que, nesse 
caso específico do adicional da multa, nós iríamos sim 
promover uma desoneração inteligente, porque esta-
ríamos de forma absolutamente horizontal reduzindo 
os custos do trabalho no Brasil, porque esse encargo 
vai direto para o custo do trabalho formal no Brasil. É 
mais uma forma de desestimular o emprego formal. É 
algo que agrava o custo Brasil, porque no conjunto da 
economia há uma rotatividade normal de mão de obra. 
É algo independente até dos ciclos econômicos. E aí, 
se a toda demissão corresponde um ônus adicional, 
nós estamos tornando os tais encargos que incidem 
sobre a contratação formal mais elevados ainda. Então 
eu me congratulo com V. Exª. O Congresso Nacional 
não pode permitir, não pode perder essa oportunidade 
de dar uma contribuição à redução do tão falado custo 
Brasil. É essa a oportunidade que temos. E é por isso 
que a Nação espera que o Congresso possa atuar de 
forma responsável. Eu me congratulo com V. Exª.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Muito obrigada, Senador Armando Monteiro. Como eu 
disse, se esse recurso beneficiasse o trabalhador... Ele 
não beneficia de nenhuma forma, pelo contrário, acaba 
agravando, como V. Exª bem ilustra, na circunstância 
da questão do custo adicional das obrigações sociais, 
o que não é um benefício ao trabalhador, porque o di-
nheiro dessa multa não vai para o bolso do trabalha-
dor, vai para caixa do Governo, que a gente não sabe 
como é que administra essa situação, que cria cada 
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vez mais dúvidas sobre a eficácia e a qualidade da 
gestão do Governo.

Então eu agradeço muito a V. Exª por essa questão 
e de novo reitero a necessidade de que o voto aberto 
vai ser o melhor caminho para mostrarmos como es-
taremos votando aqui.

Aproveito porque vejo que há muitas moças aí, 
muitas jovens, aqui uma Senadora mulher, dou as boas-
-vindas a vocês todas que estão aqui neste plenário.

Parabéns! Estamos aqui para contribuir, para 
melhorar os níveis de eficiência dos governos, do 
Congresso Nacional, para uma relação mais aberta 
também com a sociedade brasileira.

Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Senadora Ana Amélia, ao 
tempo em que convido o Senador Mário Couto para 
falar como Líder da Minoria, gostaria de convidá-la a 
presidir a sessão já que eu serei o próximo orador após 
o Senador Mário Couto.

Quero registrar, portanto, já saudados pela Se-
nadora Ana Amélia, os estudantes da Universidade 
do Vale do Itajaí, alunos de Arquitetura de Balneário 
Camboriú, da terra do Senador Casildo Maldaner, 
Santa Catarina.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana 
Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS. Fora do microfone.) – Com a palavra, o 
Senador Mário Couto, que é do PSDB do Pará.

Só para informar, Senador Mário Couto, passei 
por Itajaí e Camboriú ontem e fiquei impressionada. 
Faço um convite ao senhor, que é do Pará, porque essa 
região é uma região, eu diria, revolucionária. Há estu-
dantes das inúmeras Universidades lá em Camboriú 
especialmente, é uma cidade aonde as pessoas vão 
para viver. As pessoas que se aposentam vão morar 
lá porque têm uma boa qualidade de vida.

Com a palavra, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Parabéns, 
Camboriú!

Srª Presidenta, aproxima-se amanhã, brasileiros 
e brasileiras, paraenses da minha terra, de Nossa Se-
nhora de Nazaré, aproxima-se amanhã, o dia da Nação.

O Supremo Tribunal Federal, a entidade, o órgão 
de maior credibilidade deste País, digo porque este 
Senado sofre uma descrença, assim como a Câmara, 
pior descrença ainda. Olhem e calculem, Brasil, estu-
dantes, jovens deste meu País, a Câmara há poucos 
dias decepcionou o País mais uma vez, colocando na 

sua lista de Deputados um prisioneiro, um condenado, 
um político que já estava preso. E a peso de uma de-
mocracia disfarçada, de uma ditadura branca, em que 
o País vive, que manda em todos os Poderes, que en-
fraquece, fragiliza o Poder Legislativo e o Poder Judici-
ário, com este Senado ainda militando, ainda atuando, 
encobrindo os votos dos seus Senadores e Senadoras.

Entrarei na Justiça. Eu quero mostrar o meu voto 
àqueles que confiaram em mim.

Eu não aceito mais votar secretamente, e este 
Senado ainda teima nessa desmoralização, nessa 
excrescência absurda que mostra para defender os 
interesses da Presidenta Dilma.

Amanhã, Dilma, tu vais dar a facada final na Pá-
tria, tu vais desmoralizar a última instituição em que 
o Brasil acredita, que é o Supremo Tribunal Federal. 
Amanhã a Pátria deve estar em silêncio, amanhã é 
um dia histórico, amanhã o País pode se fragilizar de 
uma vez por todas. 

A imprensa brasileira, hoje a maior fiscalizadora 
dos atos irregulares dos políticos, essa vibrante im-
prensa, essa moralizadora imprensa brasileira, diz no 
dia de hoje que o Ministro certamente votará contra 
a Pátria. Calculem, brasileiros e brasileiras: os men-
saleiros não irão para a cadeia! Pensem, brasileiros 
e brasileiras, jovens universitários, o País passa por 
uma fase dramática; as instituições, meus queridos 
jovens, estão fragilizadas e, com isso, a Pátria está 
fragilizada. 

Aqueles que são apadrinhados pelo Governo – e 
eu disse aqui dezenas de vezes – não irão ser punidos. 
O Governo apadrinha, o Governo protege, o Governo 
desmoraliza as Casas Constitucionais, mas o Gover-
no quer mandar neste País. Aliás, quer mandar, não, 
Brasil; o Governo manda. 

Rui, meu querido Rui, como deve estar decep-
cionado. Ele tinha razão, principalmente agora com a 
provável desmoralização feita pelo Governo, instituída 
pelo Governo, provocada pelo Governo ao Supremo 
Tribunal Federal! Tudo armado, tudo programado, tudo 
esperado no seu devido tempo, para que a Pátria, 
o nosso querido Brasil, não tivesse mais forças nos 
seus Poderes. 

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – É o meu Brasil, é o seu Brasil que amanhã será 
desmoralizado.

Rui, naquela época, que acho ser bem semelhante 
a esta, disse uma frase que se eternizou, e vou repeti-
-la aqui hoje, às vésperas de uma grande decepção 
nacional. Rui falou: “De tanto ver crescer a injustiça, de 
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tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus, o 
homem chega a rir-se da honra”...

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – ... “desanimar-se da justiça”... Senadora, eu estou 
sem som. (Fora do microfone.)

Vou ler a frase de Rui, pois eu acho que eu estava 
sem som quando comecei a ler. Indignado, decepciona-
do com a justiça naquela época, como eu agora, que 
tanto lutei e que, por bondade dos paraenses, cheguei 
a esta tribuna, me sinto decepcionado e desesperado 
com a situação da Nação. 

Este Senado não pode e não deve mais escon-
der voto de Senadores e de Senadoras. Eu vou abrir 
o meu voto e vou à Justiça em todas as ocasiões em 
que houver votação aqui. Seja o que for, dê no que 
der, eu vou abrir o meu voto daqui por diante. Não es-
conderei mais o voto dos paraenses. Não esconderei 
mais o voto, Nação brasileira!

É uma vergonha o que acontece hoje na Nação. 
A que ponto levaram a Nação esses petistas! Os in-
competentes petistas, a que ponto levaram a Nação, na 
ânsia, na covardia, na indignidade de estar sempre no 
poder, fazendo trapaças e mentiras. Afundaram a pátria!

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Já vou descer Presidenta. Muito obrigado pela 
sua bondade.

Rui, tu disseste muito bem: “De tanto ver crescer 
a injustiça, de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos 
dos maus [e aqui ponha-se PT] o homem chega a rir-
-se da honra, desanimar-se de justiça e ter vergonha 
de ser honesto”.

Estava certo Rui Barbosa. Parece até que tu sa-
bias que um dia a pátria ia estar como está hoje.

Haveremos, brasileiros, de lutar por aquilo que 
nós amamos, que é a nossa pátria. Não podemos bai-
xar a cabeça, não podemos entregar o País na mão 
daqueles que não têm competência para governá-lo. O 
País pertence a cada um de nós. O amor que dedica-
mos a ele é tão grande quanto aquele que dedicamos 
a nossa família. Vamos defender a pátria, vamos de-
fender a Nação, custe o que custar, doa a quem doer.

Ministro Celso de Mello, vou rezar hoje à noite, 
pedindo a Nossa Senhora de Nazaré que mude o seu 
voto e que você condene os mensaleiros que tanto 
roubaram esta pátria.

Muito obrigado, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/

PP – RS) – Obrigada, Senador Mário Couto.
Convido para fazer uso da palavra como orador 

inscrito o Senador Mozarildo Cavalcanti. Em segui-

da falará o Senador Flexa Ribeiro, com comunicação 
inadiável, o Senador Armando Monteiro, pela Liderança 
do PTB, Casildo Maldaner, comunicação inadiável; e 
Paulo Bauer, Liderança do PSDB. Essa é a ordem re-
gimental das inscrições, a menos que alguém troque 
ou faça permuta com algum...

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – Esqueceu-se aqui do Senador...

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS) – Desculpa, Senador Paulo Paim, orador 
inscrito. Esses são liderança e comunicação inadiável. 
V. Exª, depois do Senador Mozarildo e de uma comu-
nicação inadiável, é quem vai falar. 

Com a palavra o Senador Mozarildo, orador ins-
crito.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente Senadora 
Ana Amélia, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, teles-
pectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, 

Já por muitas vezes vim aqui denunciar a corrup-
ção que se instalou no meu Estado quando da morte 
do então Governador eleito Ottomar Pinto e a posse, 
assumindo, portanto, o Vice, Sr. José de Anchieta Júnior.

Não só uma série de atos de corrupção foram 
feitos nesse período que ele herdou do Brigadeiro Ot-
tomar, como depois, na eleição inclusive, que ainda 
está sub judice no Tribunal Superior Eleitoral, fez as 
maiores barbaridades, se é que podemos dizer que 
existe corrupção bárbara e não bárbara. Para mim 
todas são bárbaras. Mas ele fez coisas escandalosas 
como, por exemplo, o que a Polícia Federal divulgou: 
que Roraima, o menor eleitorado do Brasil, foi aonde 
a Polícia Federal mais apreendeu dinheiro. Imaginem 
o que ela conseguiu apreender. E houve todo o tipo 
de maracutaia, de abuso do poder de autoridade, de 
poder econômico. Foi enfim um hol. 

E agora a revista Veja dessa semana publica uma 
foto do Governador e, ao lado a foto do Fovernador, 
uma supermansão que ele construiu nesses últimos 
tempos, que é um exemplo típico de grilagem de terras, 
o que, aliás, é o que vem dominando o Estado des-
de quando ele assumiu, inclusive com o repasse das 
terras que eram da União, em função de nós sermos 
território federal. Também nessa quantidade de terras 
repassadas o que predomina é a grilagem. O Ministério 
Público Federal já investigou, já interveio duas vezes 
no Iteraima (Instituto de Terras de Roraima), inclusive 
afastando o seu ex-presidente, suplente de Deputado. 
Imediatamente ele, Governador, chamou um titular que 
assumiu o cargo para se livrar da prisão iminente de 
que ele estava ameaçado.
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Pois bem, a revista Veja diz claramente que essa 
terra, que corresponde a 1 milhão de metros quadrados, 
foi adquirida por R$25 mil. Imaginem! Botaram um la-
ranja, um rapaz de 19 anos, como proprietário da terra, 
e ele comprou desse rapaz em nome da sua esposa.

É um absurdo, um descaramento, um deboche 
com a população do nosso Estado. Asfaltou a estrada 
que dava acesso à sua fazenda, para poder realmen-
te – digamos – gozar mais das vantagens de ter uma 
supermansão, e construiu, ainda para debochar mais, 
uma piscina em forma de “J”, a primeira letra do seu 
primeiro nome, que é José.

A revista vai mais longe, mostra muitas coisas 
sobre as atitudes do Governador e, mais importante 
de tudo: “O Governador ainda nega que tenha come-
tido irregularidades na concessão de títulos e que te-
nha regularizado à força de uma canetada o terreno 
que hoje lhe pertence”. Ele faz de maneira – como se 
diz no popular – descarada, não procura nem sequer 
simular. Tem um amigo na direção do Iteraima, esse 
amigo regulariza no nome de um funcionário do Ite-
raima que tinha 19 anos e esse laranja vende para 
a esposa do Governador uma terra com 1 milhão de 
metros quadrados por apenas R$25 mil.

Hoje, o jornal Folha de Boa Vista, lá de Roraima, 
publicou uma matéria nos seguintes termos: “Procura-
doria eleitoral entra com ação contra Anchieta por pro-
paganda eleitoral antecipada”. Eu tenho vários vídeos 
de ações desse Governador. Esta foi em uma escola 
pública. Ele chamou os professores e os funcionários, 
e ele e um deputado estadual fizeram campanha es-
cancarada, antecipada.

Aliás, ele vem fazendo campanha desde quando 
foi reeleito e enquanto se aguarda o julgamento pelo 
Tribunal Superior Eleitoral de uma ação contra ele lá 
no TSE, desde o início de 2011, que até agora não foi 
julgada, já tendo passado por três relatores que não 
deram parecer. Está no quarto, que deverá dar parecer 
como nós esperamos.

Mas eu quero aqui fazer esse registro, inclusive 
o meu Partido vai entrar contra essa propaganda elei-
toral antecipada. Aliás é uma redundância, porque até 
a informação institucional, que não deveria nem se 
chamar propaganda institucional do governo, já é uma 
campanha antecipada, porque todo dia aparecem aque-
las inserções, mostrando obra tal, obra tal. Aliás, quem 
for a Boa Vista, a capital do meu Estado, e só assistir à 
televisão vai achar que nós estamos no melhor Estado 
do Brasil. Mas é um Estado que só existe na cabeça 
do Governador, porque na realidade para as pessoas 
é um Estado que está sendo vítima dessas corrupções. 
E esse é apenas um pedaço. A enormidade que existe 

ao redor disso é muito maior, em todas as áreas – na 
saúde, na educação, na segurança, em tudo. 

Então, é impossível alguém que representa o 
Estado de Roraima, que tem obrigação de fiscalizar... 
Ainda tem mais isso, Senador Flexa: a Assembleia 
tem oito assinaturas para abrir uma CPI sobre essa 
questão da grilagem de terra, e não consegue a ou-
tra que falta para completar. Quer dizer, o negócio lá 
é a mão de ferro e os apoiadores do Governador nem 
têm, digamos assim, pudor de dizer que não assinam 
porque o Governador não quer.

Então, é lamentável que, como disse o Senador 
Mário Couto, que me antecedeu, a gente fique vendo 
essas coisas, E pior, para o corrupto fica a convicção 
de que vale a pena ser corrupto, porque ele não é al-
cançado pela Justiça. E para o eleitor fica aquela sen-
sação, portanto, de impunidade e de que não adianta 
se esforçar para escolher candidato “A”, candidato 
“C”, olhar, vamos dizer, a vida pregressa do candidato, 
olhar o seu passado público, como até familiar, por-
que, realmente, o que acontece é isso: o governador 
que pratica corrupção, que se elege por corrupção e 
se mantém fazendo corrupção está na metade do ter-
ceiro ano do mandato sem que seja julgado o recurso 
contra a expedição do seu diploma. 

Isso, realmente, para mim que nasci lá em Ro-
raima, que sou, portanto, roraimense e não estou lá 
por acaso, dói profundamente, porque tenho família – 
uma grande família, por sinal –, tenho muitos amigos.

Eu fui da primeira geração, Senador Flexa, que saiu 
de Roraima, com 15 anos de idade, para estudar fora e 
voltamos para lá. Eu fui o primeiro filho de Roraima a se 
formar em Medicina, como tantos outros, o ex-Governador 
Neudo Campos, em Engenharia, que já ocuparam cargos 
públicos, inclusive de governador e de vice-governador. 

Mas nós, realmente, que travamos uma luta para 
sair daquele modelo de território federal em que os 
governadores eram nomeados, demos o azar de um 
Governador desses se apossar do Estado – se apossar 
no sentido amplo mesmo da palavra. A esposa, que 
é Secretária de Bem-Estar, está fazendo campanha 
também escancarada para Deputada Federal. Isso 
desde o primeiro dia do governo, não é recente não. 
Mas agora a coisa está tão escancarada...

(Soa a campainha.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR) – ... que ele promove reunião com 
funcionários públicos para pedir voto, o que representa 
dois grandes atos de corrupção: a propaganda anteci-
pada e a coação dos funcionários públicos. 

Então, Senadora Ana Amélia, eu gostaria de pe-
dir a V. Exª que essas duas páginas da revista Veja, 
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que traz essa matéria, e a matéria publicada no jornal 
Folha de Boa Vista sejam transcritas, na íntegra, para 
que conste, portanto, nos Anais do Senado que eu não 
fiquei omisso, não me abstive de apontar erros, inclu-
sive trazendo matérias que não são da minha lavra. 

Portanto, eu fico muito triste, embora saiba de 
tudo, porque isso continua, mas pelo menos eu não 
desisto de lutar. Acredito que a maioria das pessoas 
do meu Estado – a maioria mesmo – são pessoas de 
bem, que, muitas vezes, são submetidas a um governo 
desse tipo, de uma pessoa despreparada...

(Soa a campainha.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR) – ... e desqualificada para exercer 
o cargo para o qual foi eleita de maneira irregular.

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.)

PROCURADORIA ELEITORAL ENTRA COM AÇÃO 
CONTRA ANCHIETA POR PROPAGANDA 

ELEITORAL ANTECIPADA

17/09/2013 00h13

A Procuradoria Regional Eleitoral de Roraima 
(PRE/RR) encaminhou representação ao Tribunal Re-
gional Eleitoral de Roraima (TRE/RR) contra o gover-
nador do Estado, Anchieta Júnior (PSDB), e contra o 
deputado estadual Chicão da Silveira (PDT), por pro-
paganda eleitoral antecipada.

A PRE instaurou, de ofício, inquérito civil público 
para apurar possível prática de propaganda antecipada 
praticada no dia 30 de agosto de 2013. O ilícito teria 
ocorrido quando o governador e o deputado realizaram 
reunião aberta ao público e, segundo o inquérito da 
PRE, em vez de tratarem sobre temas de relevância 
coletiva, efetivaram nítida propaganda eleitoral ante-
cipada expressa em favor de Anchieta, pré-candidato 
ao Senado nas eleições de 2014.

Durante a investigação conduzida pelo Ministério 
Público Eleitoral, foram colhidas várias provas e ou-
vidas testemunhas sobre o ocorrido. A Procuradoria 
também solicitou perícia técnica para analisar o original 
dos vídeos que foram disseminados nas redes sociais 
sobre a reunião. Nos dois primeiros vídeos, o deputado 
Chicão da Silveira pediria apoio para a candidatura do 
governador ao Senado.

“Eu venho aqui hoje pedir só não o meu projeto 
de reeleição, mas o Anchieta tem um projeto político, 
o Anchieta tem um projeto a ser senador da República. 

E eu aqui queria pedir a cada um de vocês que está 
aqui hoje, que seja um defensor deste projeto do An-
chieta, que vamos defender porque que o Anchieta é 
o melhor, porque o Anchieta vai ser o melhor senador”, 
disse o deputado no vídeo captado pela PRE.

Nos demais vídeos obtidos pela Procuradoria, 
Anchieta Júnior teria confirmado integralmente a fala 
anterior do deputado, enaltecendo possíveis qualida-
des decorrentes de sua trajetória política, dos projetos 
sociais, obras e serviços supostamente empreendidos 
em seu governo. E revela que ele seria o candidato 
mais adequado para alcançar o cargo de senador da 
República.

“Da mesma forma, eu quero agradecer de coração 
a presença de cada um de vocês aqui nessa sexta-
-feira. Dizer que nós estaremos juntos, com o Anchie-
ta, né? Esse jovem que entrou na política nos braços 
do Brigadeiro [governador Ottomar Pinto já falecido], 
dentro desse grupo, dessa composição, se dedicou 
nesses nove anos como secretário, vice-governador e 
como governador, vem aqui se colocar em uma nova 
empreitada política, que vocês possam começar a ama-
durecer essa ideia, prestar atenção e ver, e analisar 
essa possibilidade”, diz a declaração em outro vídeo.

Dessa maneira, o Ministério Público Eleitoral pede 
a condenação individual de Anchieta Júnior e Chicão 
da Silveira ao pagamento de multa no valor de R$25 
mil cada um, e que seja expedida ordem mandamen-
tal para proibir a reiteração da conduta, determinando 
que os representados se abstenham de utilizar todo 
e qualquer meio de propaganda eleitoral antecipada, 
na forma da legislação eleitoral vigente.

ANDAMENTO – Especialistas consultados pela 
Folha acreditam que essa ação da Procuradoria Re-
gional Eleitoral não deverá ir à frente, a exemplo do 
caso do deputado federal Chico das Verduras e do 
deputado estadual George Melo, que foram presos 
em flagrante em situação de compra de votos, com 
registro feito por gravação de vídeo da Polícia Fede-
ral, mas que depois se livraram da perda do mandato, 
porque o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) considerou 
que as provas estavam com vício, já que a gravação 
não foi autorizada. E o mesmo deverá ocorrer com o 
caso do governador e do deputado Chicão da Silveira.

GOVERNADOR – A Folha falou com a advogada 
do governador Anchieta Júnior, que informou apenas 
que ele ainda não foi notificado sobre essa ação.

DEPUTADO – Chicão da Silveira também foi pro-
curado por telefone, no entanto, as ligações feitas da 
Redação não foram atendidas. A Folha enviou ainda 
e-mail para a Assessoria de Comunicação da Assem-
bleia Legislativa de Roraima e fez contato por telefone, 
mas não obteve retorno.
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FESTA NA FLORESTA

Autor(es): Kalleo Coura 
Veja – 16/09/2013

O governador de Roraima é suspeito de distri-
buir centenas de títulos fraudulentos de terras. Entre 
os agraciados, políticos, juízes de tribunais e também 
sua mulher, em cujo nome está um terreno de 1 mi-
lhão de metros quadrados adquirido por 25.000 reais 
O governador de Roraima, José de Anchieta Júnior 
(PSDB), é um privilegiado. Costuma passar seus fins 
de semana cercado de verde, numa casa erguida em 
um terreno de 1,1 milhão de metros quadrados a ape-
nas 30 quilômetros da capital do Estado, Boa Vista. No 
jardim, ele tem à sua disposição uma enorme piscina 
que a mulher, Shéridan de Anchieta, mandou fazer na 
forma da letra J, uma homenagem singela ao marido. 
Mas, além de privilegiado, Anchieta Júnior é muito bom 
de negócios. Segundo o recibo de compra e venda da 
propriedade (em nome de Shéridan), o terrenão saiu 
pela bagatela de 25.000 reais. E foi comprado de um 
rapaz de 19 anos que, de acordo com a papelada, se 
tornou proprietário dele aos 12 anos. Obviamente, o 
Ministério Público Federal não acredita em nada disso. 
E suspeita que o rapaz de 19 anos, filho de um funcio-
nário do Iteraima, órgão fundiário do Estado, seja um 
“laranja” usado para despistar o fato de que alguém 
fraudou papéis para se tornar titular de uma terra pú-
blica — crime ao qual se dá o nome de grilagem e que 
nunca foi incomum no Estado, mas que, desde 2009, 
passou a grassar por lá como cipó na Floresta Amazô-
nica. Naquele ano, um decreto presidencial repassou ao 
Estado de Roraima 6 milhões de hectares de terras. O 
decreto cumpria dessa forma, e com um atraso de mais 
de vinte anos, o que estava previsto na Constituição de 
1988, quando Roraima deixou de ser território federal 
para virar Estado. Ocorre que, no mesmo instante em 
que passaram oficialmente ao Estado, esses milhões 
de hectares viraram alvo de desenfreada grilagem. 
Acrescentados na conta alguns terrenos vizinhos, o 
Ministério Público suspeita que grupos de grileiros te-
nham se apossado de até 8 milhões de hectares de 
terras em Roraima, o que equivale a pouco menos 
que o território de Portugal. A se confirmarem esses 
números, esse será o maior escândalo de grilagem já 
registrado no Brasil. O governador José de Anchieta 
Júnior assumiu o governo de Roraima em dezembro de 
2007. Pouco mais de um ano depois, deu-se a transfe-
rência das terras da União para o Estado. Em vez de 
combater as fraudes que se disseminavam em ritmo 
industrial nos cartórios, a administração de Anchieta 
passou a fazer vista grossa a elas e a distribuir a alguns 
poucos agraciados títulos de posse das terras griladas. 

Segundo denúncias, muitos dos contemplados fazem 
pane do círculo íntimo, familiar ou estratégico do gover-
nador. Nessa última categoria estaria, por exemplo, a 
mulher de Henrique Machado, conselheiro do Tribunal 
de Contas do Estado. Outra beneficiada foi a mulher 
do desembargador Gursen de Miranda, presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral. Miranda é alvo de uma 
investigação no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
por suspeita de ter feito uma série de manobras para 
beneficiar o governador no julgamento de um processo 
eleitoral. Na lista de presenteados pela administração 
de Anchieta Júnior, constam ainda cônjuges de secre-
tários de governo, primos do governador e promotores 
de Justiça. Apesar da aparente desenvoltura, Anchieta 
Júnior é um político recente — está há menos de dez 
anos na profissão. Sua carreira começou em 2004, 
quando foi convidado para ser secretário estadual de 
Infraestrutura. Pequeno empreiteiro, foi casado com 
uma sobrinha da mulher do então governador do Es-
tado, Ottomar Pinto. Em pouco tempo, mostrou-se um 
hábil negociador e ganhou a simpatia de prefeitos e 
outros políticos a ponto de, na convenção para as elei-
ções de 2006, um grupo de 22 deputados estaduais e 
federais ter ameaçado deixar de apoiar Ottomar Pinto 
caso Anchieta não fosse o candidato a vice. Pinto, que 
já tinha definido outro companheiro de chapa, cedeu, 
mas declarou: “Vocês vão se arrepender”. No ano se-
guinte. Pinto morreu, vítima de um infarto, e José de 
Anchieta assumiu o governo do Estado. Sem experi-
ência, alinhou-se ao eterno líder do governo no Sena-
do Romero Jucá (PMDB), a quem hoje considera um 
mentor. O governador José de Anchieta Júnior nega 
que tenha cometido irregularidades na concessão de 
títulos e que tenha regularizado à força de uma cane-
tada o terreno que hoje lhe pertence. A propriedade 
pela qual ele e sua mulher pagaram 25.000 reais está 
avaliada atualmente em 2 milhões de reais, casa in-
cluída, e não consta da declaração de bens entregue 
à Justiça Eleitoral em 2010.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Senador Mozarildo Cavalcanti, na forma 
regimental, a solicitação de V. Exª será atendida.

Para comunicação inadiável, está inscrito, numa 
permuta com o Senador Flexa, o Senador Casildo. 
Quero saber se vai ser mantida. Vai ser o senhor ou 
vai ser o Senador Casildo? 

(Intervenção fora do microfone.)

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

Depois, o Senador Paulo Paim, como orador 
inscrito.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador) – Senadora Ana Amélia, que preside a sessão 
neste instante, Srs. Senadores, venho à tribuna hoje 
para festejar. Festejar a inauguração, no dia de ontem, 
da nova Santa Casa, em Belém, no Estado do Pará.

Há uns cinco anos, por várias vezes, nesta tribu-
na, estive aqui lamentando a situação em que a Santa 
Casa de Misericórdia, hospital centenário, se encontra-
va: totalmente abandonado, com dificuldades enormes. 
E o Senador Mozarildo aqui sempre compartilhava 
comigo. Ele disse há pouco que foi o primeiro filho de 
Roraima formado em medicina, no Estado do Pará, na 
Santa Casa de Misericórdia, no hospital escola da en-
tão escola de medicina, passando, depois, para Univer-
sidade Federal do Pará. Eu lamentava, àquela altura, 
a situação de penúria em que, no governo passado, 
do PT, se encontrava a Santa Casa de Misericórdia.

Vencemos as eleições de 2010. Simão Jatene 
retorna ao Governo do Estado, que já havia gover-
nado de 2003 a 2006, tendo como uma das priorida-
des de seu segundo governo a saúde, a melhoria da 
qualidade da saúde de todos os paraenses, como o 
foi no seu primeiro governo, quando teve a oportuni-
dade de inaugurar quatro grandes hospitais regionais 
de média e alta complexidade nas diferentes regiões 
do Estado do Pará.

Ao assumir o segundo governo, diferentemente do 
que o PT fez quando assumiu o governo ao sucedê-lo, 
ele deu continuidade à obra da nova ala da Santa Casa, 
iniciada no governo do PT. A ex-Governadora Ana Júlia 
iniciou essa obra e deixou apenas parte da estrutura 
feita, em torno de 10% da obra. O Governador Simão 
Jatene, ao invés de fazer como fez o governo do PT, 
quando ele iniciou a estrutura do Hospital Oncológico 
Infantil – o governo petista que o sucedeu paralisou 
totalmente a obra, ficando quatro anos sem nada fazer 
–, bem diferente, como eu disse, das atitudes do PT, 
o Governador Simão Jatene deu continuidade à obra 
da nova Santa Casa. Não só deu continuidade como 
mandou reestudar o projeto, ampliando o número de 
leitos da então Santa Casa; aumentando em mais de 
150 leitos do projeto original, porque ele retirou, Se-
nadora Ana Amélia, áreas que estavam destinadas a 
refeitório, a auditório, transformou tudo em áreas para 
novos leitos. E isso deu a possibilidade de inaugurar a 
nova ala da Santa Casa com 406 novos leitos.

Ontem, como eu disse, o Governador Simão Ja-
tene entregou à população do Pará essa nova unida-
de, fazendo uma homenagem mais do que merecida 
ao ex-governador, ex-Senador, ex-prefeito de Belém, 
Almir Gabriel. Ele nominou essa unidade de Almir Ga-
briel, em homenagem ao ex-governador que também 

estudou na Santa Casa e, depois, como médico, ao 
longo da sua vida, compartilhou dela.

Então a nova unidade recebeu, como disse, o 
nome de Unidade Santa Casa Almir Gabriel, em home-
nagem a ele. Estavam presentes a sua viúva, Socorro 
Gabriel, as suas irmãs e a sua filha, Sâmia Gabriel, que 
teve a oportunidade de fazer uso da palavra.

O importante, como eu disse, foi a entrega, pelo 
Governador Simão Jatene, dessa unidade aos para-
enses.

E quero, aqui, muito mais do que parabenizar o 
Governador Simão Jatene, parabenizar todos os para-
enses porque, na realidade, foi para os paraenses que 
essa obra foi entregue. E, como disse o Governador 
Simão Jatene, foi feita com recursos de todos os pa-
raenses, porque foi feita com os recursos do Tesouro 
estadual, Senadora Ana Amélia.

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Ela tem 22 mil metros quadrados de área cons-
truída e custou R$170 milhões, sendo R$120 milhões 
de obras civis e R$50 milhões de equipamentos.

Lamentavelmente, como foi dito, o Governo Fe-
deral, que cada vez mais se ausenta de atendimen-
tos a Estados e Municípios na área da saúde, entrou 
apenas com parte disso, algo em torno de 20%. Então, 
20% de dinheiro dos brasileiros – e não do Governo 
do PT – e 80%, dos paraenses.

Quero citar aqui alguns dados importantes para 
que os telespectadores da TV Senado e os ouvintes da 
Rádio Senado tenham ideia da grandeza desse hos-
pital materno-infantil, que é o mais moderno e maior 
hospital materno-infantil do Brasil.

Como eu disse, 406 leitos; tem capacidade para 
efetuar 3 mil atendimentos por mês em obstetrícia e 
ginecologia, 600 partos, 1,5 mil internações por mês; 
tem 100 leitos de UTI, sendo que, desses 100, 60 só 
para UTI neonatal; e 13 salas de cirurgia.

O prédio da Santa Casa de Misericórdia, que é 
um prédio centenário – a Santa Casa de Misericórdia 
foi inaugurada em 1900 –, não será desativado; será 
reformado e continuará atendendo a população do 
Pará. Com isso, somam-se mais 170 leitos a esses 
406, totalizando, depois de reformado...

(Interrupção do som.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – ... o prédio centenário da Santa Casa, a quantia 
de 576 leitos colocados à disposição dos paraenses.

Então, eu gostaria, para terminar, Senadora Ana 
Amélia, só de fazer aqui... Os ouvintes do Pará e os 
telespectadores do Pará já conhecem a forma de o 
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PT governar, mas é importante que isso seja dito para 
todo o Brasil.

Quando a Governadora Ana Júlia assumiu o go-
verno, como eu disse, ela paralisou as obras do Hos-
pital Oncológico Infantil. Quando o Governador Simão 
Jatene assumiu o governo, ele deu continuidade às 
obras da nova Santa Casa, iniciadas pela Governadora 
Ana Júlia. Na inauguração do Hospital da Santa Casa, 
o Governador Simão Jatene fez questão...

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB 
– PA) – ... de convidar a ex-Governadora Ana Júlia 
para estar presente à inauguração, como fez questão 
também de que o nome da ex-Governadora constas-
se da placa de inauguração, com o nome de todos os 
trabalhadores da obra.

Diferentemente fez o PT, quando assumiu o go-
verno. A Governadora recebeu o Hangar – Centro de 
Convenções, com 98% construídos e pagos no Governo 
Simão Jatene, faltando só o forro do auditório, e man-
dou retornar o tapume à obra; esperou nove meses e, 
depois, inaugurou a obra sem convidar o ex-Governador 
e sem colocar sequer o nome dele na placa.

Então, vemos claramente como é que a gestão 
do PT trata a ética pública e como é...

(Interrupção do som.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – ... que a gestão do PSDB trata (Fora do micro-
fone.) – encerro – a ética pública.

Então, esse exemplo que o Governador Simão 
Jatene deu ontem a todos os paraenses deve ser re-
petido em todo o Brasil, porque é desta forma que se 
governa, que se administra para o bem de uma po-
pulação, como faz, no Pará, o PSDB do Governador 
Simão Jatene.

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

PP – RS) – Obrigada, Senador Flexa Ribeiro.
Queria aproveitar para saudar a presença aqui 

da Hortência, do Raí, da Ana Moser, que estão aqui 
em defesa da Medida Provisória nº 620, que trata da 
modernização e transparência das entidades que ad-
ministram o desporto nacional. Somente poderão ter 
isenção tributária e receber recursos públicos as que 
se adequarem a disposições como: limites de uma 
reeleição para o dirigente, participação de atletas no 
processo eleitoral e transparência na gestão. Hoje, a 
maior parte dos clubes já cumpre esses requisitos, sen-
do que, agora, federações e confederações precisarão 
se adequar no prazo de seis meses e os mandatos 
atuais poderão ser cumpridos até o final.

Agradeço, porque essa correspondência recebi 
da Ana Moser, que expressa muito bem a vontade dos 
atletas para dar transparência e maior eficiência às en-
tidades que representam o esporte nacional.

Estamos indo para uma Copa do Mundo, para 
uma Olimpíada – em 2014 e 2016 –, e, portanto, essa 
tem uma grande força no sentido de dar responsabi-
lidade, transparência e correção a todas as relações 
que envolvem os interesses dos atletas, não só para 
os cartolas. Agora vamos melhorar a condição de 
gestão disso.

Obrigada, Ana Moser, pela sua correspondência.
Também o Fagner, a Rosemary – gente famosa 

– e o meu querido amigo Fernando Vieira, lá do Rio 
Grande do Sul, que é muito vinculado com o setor, um 
promotor musical, todos estão empenhados na PEC 
da Música.

Há pouco, recebi um telefonema do Deputado 
Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, que é um 
dos artífices desse processo, muito empenhado.

Temos que votar a PEC da Música, Senador Paim, 
no segundo turno, mas, antes, no primeiro turno, ainda 
estão pendentes duas emendas, que você sabe, foram 
apostas na votação do primeiro turno. Tivemos quase 
um risco, por causa do quórum, mas, hoje, não tenho 
dúvida, Senador Aloysio Nunes Ferreira, de que a PEC 
da Música poderá ser apreciada, constando da pauta.

Agradeço a presença da Rosemary, do Fernando 
Vieira, do Fagner, aqui nesta sessão, na expectativa 
de votarmos ainda hoje.

Com a palavra, como orador inscrito, o Senador 
Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Senadora Ana Amélia, primeiro, eu me somo 
as suas palavras, na certeza de que a PEC da Música 
vai ser aprovada hoje. Sejam todos bem-vindos!

Minha amiga, Presidenta Ana Amélia, V. Exª co-
nhece muito bem a minha cidade natal, Caxias do Sul. 
Nesse fim de semana, fiz um roteiro por essa terra 
querida, terra da uva, terra do vinho, que, hoje, é um 
dos principais polos industriais do nosso Rio Grande.

Claro que todos nós, quando visitamos o torrão 
em que nascemos, acabamos viajando no tempo, e a 
emoção nos pega, agarra para valer, não solta, como 
se levássemos um tombo de saudade.

Eu sei que Caxias está assistindo, no momento, 
a este meu pronunciamento. Quero dizer a eles que, 
nesses três dias em que fiquei lá, nas ruas, nas ave-
nidas, na praça principal em que eu passava o meu 
Natal – porque ali era o espaço do Natal –, aquela 
gente maravilhosa, meus conterrâneos serranos fi-
zeram de tudo para que eu me sentisse bem. Foram 



64148 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013

abraços, beijos, foi muito, muito carinho. Eu só tenho 
a agradecer do fundo do meu coração cada momento, 
quer seja das lágrimas em cascata, porque ninguém 
é de ferro, quer seja lembrar cada momento da nossa 
história. Foi muito bom! Saí mais jovem depois desses 
três dias na minha Caxias. Eu, meus eus, aqueles ares 
serranos, reviver a minha infância, a adolescência, a 
juventude, descobrir que o bom de tudo isso é saber 
que a amizade e os amigos ficam. Eles existem, são 
coisa séria, tesouros que temos a obrigação de guardar 
para sempre, zelar com carinho e afeto, regar como se 
fosse a última viagem.

Foram vários compromissos. Visitei o Prefeito 
Alceu Barbosa Velho, que não é do meu Partido, é do 
PDT, e tenho que registrar que ele é um verdadeiro 
cavalheiro com uma cultura de dar inveja.

Fomos à praça principal, em que, quando mole-
que, trocava meus gibis, em frente ao Ópera, o Cen-
tral, o Guarany. Ali eu fiz uma tarde de autógrafos, com 
aquilo que chamo gabinete móvel, Centro de Integra-
ção Paulo Paim.

Foi muito bonito ver aquelas pessoas parando, 
recebendo a prestação do meu trabalho no Congres-
so Nacional e fazendo fila para receber uma simples 
assinatura, um abraço do caxiense Paulo Paim. 

Uma vez por semana, o nosso gabinete viaja 
pelo Estado. A cada dia uma cidade, prestando con-
tas, ouvindo elogios, mas ouvindo críticas, também, 
do trabalho do Senado, do Congresso, da política e 
até deste Parlamentar. Isso é muito bom. Isso lava 
quase que a alma da gente. Saí de lá, com certeza, 
aprendendo muito.

Já que estamos aqui com os artistas, eu gosto 
muito de uma canção – não me perguntem a autoria, 
pois eu não vou lembrar – que diz: “A gente é como 
as crianças, sendo sempre um eterno aprendiz.” Um 
eterno aprendiz. 

Estivemos na Câmara de Vereadores e tivemos 
reuniões importantíssimas, como, por exemplo, sobre 
a situação dos senegaleses. Mais de 500 senegaleses 
chegaram a Caxias. Eu tive um debate com a Câma-
ra de Vereadores, liderados pelas Vereadoras Denise 
Pessôa e Juçara Quadros. Estavam lá os Líderes dos 
senegaleses para nós acharmos uma saída para esse 
povo – direitos humanos não têm fronteira, é uma causa 
internacional –, para legalizar a situação deles, como 
fizeram no Acre. 

Por isso propus e tenho certeza de que teremos 
uma reunião aqui com o Ministério do Trabalho, com 
o Ministério de Relações Exteriores, com a Secreta-
ria de Direitos Humanos da Presidência da República 
para fazer um mutirão a fim de legalizar a situação dos 
senegaleses, para que, então, eles possam ter direito 

ao trabalho formal, como os empresários propõem lá 
na minha Caxias, desde que eles estejam legalizados. 

Tive o prazer de conhecer ainda o Programa Re-
madas Solidárias, do Sesi. 

Parabéns, Senador Monteiro! Muitos criticam o 
Sistema S, mas eu não o critico. Conheci esse belo 
projeto Remadas Solidárias. Parabéns aos coorde-
nadores! Mais de 400 alunos, todos eles crianças da 
periferia, estavam lá fazendo esporte, aprendendo o 
exercício pleno da cidadania, tendo lazer e conhecen-
do a importância daquele projeto. Parabéns aos coor-
denadores – repito. Sem dúvida, é um belo exemplo 
que mostra que sonhos não são impossíveis de se 
tornar realidade. 

Participei depois, a convite do Prefeito, da nossa 
tradicional e histórica Semana Farroupilha, lá no pa-
vilhão da Festa da Uva. Dia 20, sexta-feira, é feriado 
lá no meu Rio Grande. As cidades param. Ocorrem 
desfiles temáticos dos Centros de Tradição Gaúcha, 
Piquetes de Tradição. Uma festa de encher os olhos. 

Também no Pavilhão da Festa da Uva, assisti a 
um dos mais bonitos espetáculos cênicos que existem 
hoje no Brasil. A nova estrutura do espetáculo Som & 
Luz tem uma área de 712m², arquibancada com 350 
cadeiras, proporcionando conforto a todos aqueles que 
lá vão assistir ao espetáculo. Há, também, acesso às 
vagas especiais para cadeirantes, para mostrar que a 
gente respeita a diversidade. 

O espetáculo Som & Luz conta a história da imi-
gração em Caxias com um belíssimo show de luzes, 
vozes e artistas. O teatro remete a uma Caxias do Sul 
de 1885, quando foi ocupada pelos imigrantes italianos, 
com poucas construções (casas de madeira, igrejinha, 
campanário e o coreto), usando como pano de fundo 
as réplicas do parque da Festa da Uva.

Quem for a Caxias do Sul está convidado a as-
sistir a esse espetáculo. Eu recomendo. É uma viagem 
belíssima no tempo.

Depois dali, Srª Presidenta, fui para a Associação 
dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, que 
completou 54 anos. Foi um belíssimo evento. 

Faço aqui uma saudação especial ao companheiro 
Jorge Leite, conhecido Flexa, que, infelizmente, teve 
um AVC, está acamado, situação muito, muito difícil. 
Quero dar um destaque aqui à esposa do Flexa, a Srª 
Cleusa Leite, que esteve ao seu lado ao longo da vida. 
Nesse momento tão difícil, se tornou um anjo da guarda 
desse velho companheiro de luta. Parabéns, Cleusa. 
Parabéns aos seus filhos. Isto, sim, é amor incondicio-
nal, nas horas boas, mas, também, nas horas difíceis.

Srª Presidenta, estive, também, com o Moacir 
Meireles de Oliveira, que estava lá em nome da Co-
bap, representando o Warley, Presidente Nacional da 
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Cobap; estava lá o Osvaldo, que é o Presidente esta-
dual; estavam presentes, também, o Vereador Flávio 
Cassina, o Padre Roque Grazziotin, o Presidente inte-
rino da Associação de Aposentados de Caxias, querido 
amigo Abrelino Dal Bosco, e o Vice, Erlo. 

Mas o momento mais bonito desse evento dos 
aposentados, além da homenagem que fizemos ao 
Flexa, que...

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – (...) a todos emocionou, foi o momento em que 
os associados há 25 anos, os chamados jubilados 
foram homenageados. E pediram para mim: “Paim, tu 
vais falar lá na tribuna do Senado?” Claro que eu falo. 
Lá eu falo o que eu bem entender, goste ou não goste 
Pedro ou João. Vou falar de vocês. 

Então, com alegria, vocês que estão assistindo 
neste momento, eu mando aqui a minha homenagem, 
já de cabelos brancos, grisalhos, a maioria com 70, 
80, 90 anos: Valdir Pedro Tomasi, Aurora Cecconello 
Guberto, Salvador Nunes da Silva, Antenor Rodolphi, 
Antonio Barbosa Neto, Ari de Oliveira Fogaça, Rai-
mundo Andrighetti, Áurea Cardoso dos Santos, João 
de Oliveira Borba, Jorge José Serra, Leoclides Favero, 
Neuza Cabral Sampaio, Vilson Cescon, Antônio Abel 
Facchin, Luiz Dalegrave, Odila Rech Amoldo, Antonio 
Ricardo Ramos.

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS) – Srª Presidente, eu peço a mesma tolerância 
que todos os oradores tiveram neste plenário vazio. 
Eu sei que a senhora vai me dar; sempre me deu. 
Não é queixa.

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

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – Já ganhei. Obrigado, Presidenta. 

Ah, desculpem-me, meus colegas aqui. Nós es-
tamos com quatro Senadores no plenário. Cinco Se-
nadores!

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Acho bom fazer a justiça: Armando Montei-
ro, Lídice da Mata, Jarbas Vasconcelos, Aloysio Nunes 
Ferreira, Ivo Cassol e Casildo Maldaner.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – Muito bem, Srª Presidenta!

Concluo, Srª Presidenta. 
Antonio Ricardo Ramos, Assunta Brando, Elytho 

Antônio Cescon, Hélio Agostinho Colombo, Izaira Pag-
no Fiorenze, José Nunes Da Silva, Maria Bitencourt 
Berma e Zelinda Rech.

No final do evento, a Associação dos Aposenta-
dos de Caxias me entregou, Srª Presidenta, um docu-
mento contendo as principais reivindicações, que eu 
passo a ler neste momento, para eu entregar para a 
Presidenta Dilma, o que farei, entregarei em mãos da 
Presidenta Dilma:

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS) – Primeiro, reajustes iguais para todos os apo-
sentados, ou seja, inflação mais PIB, como aprovamos 
na política do salário mínimo; recuperação das perdas 
dos aposentados; fim do fator previdenciário – já apro-
vamos esses dois últimos projetos aqui, só falta a Câ-
mara votar; cumprimento integral do Estatuto do Idoso. 

Por fim, Srª Presidenta, na Câmara de Verea-
dores, tive a alegria de receber uma moção de apoio 
aprovada por unanimidade, liderada essa moção de 
apoio pelo Vereador Mauro Pereira, do PMDB, em que 
eles pedem que a gente acabe com o voto secreto 
aqui no Congresso Nacional, como manda a minha 
PEC nº 20, que termina com o voto secreto em todas 
as situações – já aprovada na CCJ, pronta para ser 
votada aqui. E eu dizia para o Mauro e ele entendeu: 
Não precisa votar a minha PEC, vote a da Câmara, 
que lá já foi aprovado em dois turnos. É só votar aqui. 
Votou e acabou. Vai para promulgação e não teremos 
mais a vergonha do voto secreto aqui no Congresso.

Parabéns ao Mauro e a toda a Câmara de Ve-
readores!

Por fim, Srª Presidenta, fiz também um roteiro 
pelos veículos de comunicação.

Obrigado a todos pelo espaço aberto, tevê e rá-
dio. Lembro aqui a Rádio São Francisco, rádio Caxias, 
rádio Difusora, TV 14 de Caxias, TV Câmara do Muni-
cípio onde tivemos um belo debate sobre a produção 
do vinho colonial e familiar, e debatemos também a 
conjuntura nacional; o Blog da Câmara, jornais, Folha 
de Caxias e o Pioneiro.

Por fim, o meu roteiro foi encerrado em uma reu-
nião com os escritores Tânia e Charles Tonnet. Eles 
propuseram uma publicação que seria uma biografia 
do menino negro que saiu de Caxias e chegou a Vice-
-Presidente do Senado. Claro que eu aceitei. Estarei 
lá com eles. Obrigado à família Tonnet.

Srª Presidenta, eu termino, e V. Exª há de enten-
der, porque V. Exª sempre me incentiva a desenvolver 
essa minha veia de querer ser poeta sem o ser, mas ao 
mesmo tempo queria declamar sem saber. Mas assim 
mesmo, como todo político é meio atrevido, eu sempre 
faço isso e farei de forma muito rápida.

Olha e vou buscar lá no nosso Rio Grande, de 
Vitor Mateus Teixeira, o saudoso Teixeirinha. Eu faço 
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aqui uma homenagem aos nossos conterrâneos do 
Rio Grande e de Caxias:

Saudades do Meu Rio Grande
Me lembro do Rio Grande quando a noite cai
Meu sonho lá se vai ver o meu céu azul
Peguei o pensamento passeando no pago
Beijando com afago o meu querido Rio Gran-
de do Sul
E quando me acordo vem clareando o dia
Eu choro de alegria porque em sonho eu vi
A china, o meu cavalo, a boiada pastando
E pássaros cantado a terra onde nasci

Obrigado, Rio Grande!
Obrigado, Caxias do Sul!
Srª Presidenta, agora eu terminei. Só vou deixar 

que a senhora receba como lido o pronunciamento 
que eu faço sobre os demitidos da Seara, em Roca 
Sales, mais de quatrocentos demitidos numa cidade 
de quatrocentos habitantes.

E, por fim, o registro do Sintec, que nos convida 
a todos para participar do XII Congresso Internacional 
de Técnicos que será em Novo Hamburgo.

Obrigado, Presidenta. A senhora me deu mais 
dois minutos, mas não vou usar. Agradeço mais uma 
vez a V. Exª esta oportunidade de poder fazer todos 
os meus pronunciamentos, e que V. Exª os considere 
como lidos.

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, recebi algumas correspondên-
cias dos funcionários da SEARA de Roca Sales, um 
município gaúcho com pouco mais de 10 mil habitantes.

A preocupação dos 400 trabalhadores e suas 
famílias é com a compra da marca pela JBS, conside-
rada a maior empresa de carnes do mundo.

O CADE – Conselho Administrativo de Defesa 
do Consumidor aprovou a aquisição sem restrições.

A operação foi fechada em junho pelo valor de R$ 
5,85 bilhões, relativos às dividas da empresa.

A apreensão dos trabalhadores é que a nova 
titular da planta feche as portas no município, pois a 
unidade de Roca Sales já estava operando no prejuízo. 

Após a venda da Seara, o grupo MARFRIG pra-
ticamente deixa o mercado de alimentos processados 
de frango e suíno no Brasil, permanecendo apenas 
com a carne bovina. 

O grupo JBS, que estreou nesse mercado no 
país com a compra da Frangosul, torna-se vice-líder 
no mercado, atrás apenas da BRF, detentora das mar-
cas Sadia e Perdigão.

A nossa preocupação é com as demissões em 
massa, que irá prejudicar em muito a economia da 
região.

Por esse motivo gostaria de deixar registrado não 
somente a minha preocupação, mas a de centenas de 
cidadãos gaúchos e suas famílias.

Sabemos que o empresário deve focar no lucro, 
pois depende dele para viver, para produzir os melho-
res produtos e serviços e para crescer mas acima de 
tudo, deve pensar nas pessoas que fazem frutificar 
esse lucro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 

RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, faço um pequeno registro de uma 
intensa agenda, um emocionante roteiro que fiz, neste 
final de semana, na minha cidade natal, Caxias do Sul. 

Quando nós visitamos o nosso torrão natal é ob-
vio que a emoção nos pega, e agarra para valer, não 
solta, como se levássemos um tombo de saudade.

As ruas, as avenidas, as praças de Caxias do Sul, 
aquela gente maravilhosa, meus conterrâneos serra-
nos que fizeram de tudo para me agradar. 

Eu só tenho a agradecer do fundo do meu co-
ração, lágrimas jorraram como cascadas, não sou de 
ferro. E isso é muito bom, saí mais jovem depois de 
encontrar os meus eus, naqueles ares serranos, reviver 
a minha infância, adolescência, juventude, e descobrir 
que o bom de tudo isso e saber que amizade e amigos 
existem, são coisas sérias, tesouros que a gente tem a 
obrigação de guardar, zelar com carinho e afeto, regar 
como se fosse à última viagem.

Sr. Presidente. foram vários os compromissos: 
visitei o prefeito Alceu Barbosa Velho. Aliás, um verda-
deiro cavalheiro, uma cultura de dar inveja. 

Levamos o Centro de Integração Paulo Paim, 
o CIPP, para a rua: atividade de prestar contas do 
nosso mandato à população. Uma vez por mês nós 
fazemos isso.

Na Câmara de Vereadores, tivemos uma impor-
tante reunião sobre a situação dos senegaleses que 
estão em Caxias. Isso foi um convite que recebi das 
vereadoras Denise Pessoa e Juçara Quadros. A nossa 
ideia é que uma equipe do Ministério do Trabalho se 
desloque para lá e solucione o problema.

Tive o prazer de Conhecer o programa “Remadas 
Solidárias”, do SESI. Parabéns aos coordenadores e 
alunos. Sem dúvida, um belo exemplo que mostra que 
sonhos não são impossíveis. 

Participei da abertura da tradicional Semana Far-
roupilha, nos pavilhões da Festa da Uva. Dia 20, sexta-
-feira, agora, é feriado lá no meu Rio Grande do Sul. As 
cidades param, ocorrem desfiles temáticos dos CTGs 
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(Centros de Tradição Gaúcha), dos PTGs (Piquetes 
de Tradição Gaúcha). Uma festa de encher os olhos. 

Também no pavilhão da Festa da Uva, assisti um 
dos mais bonitos espetáculos cênicos, que existem 
hoje no Brasil. A nova estrutura do espetáculo Som & 
Luz tem uma área de 712 metros quadrados, a arqui-
bancada oferece 350 cadeiras metálicas numeradas, 
proporcionando mais conforto aos espectadores. Há 
também acesso e vagas especiais para cadeirantes, 
além de toaletes e sala vip. 

O espetáculo Som & Luz conta a história da imi-
gração em Caxias do Sul com um belíssimo show de 
luzes e vozes. O teatro remete a uma Caxias do Sul em 
1885, quando foi ocupada pelos imigrantes italianos, 
com poucas construções (casas de madeira, igrejinha, 
campanário e o coreto) usando como pano de fundo 
as réplicas do parque da Festa da Uva.

Quem for a Caxias do Sul está convidado a as-
sistir esse espetáculo. Eu recomendo. 

Srªs e Srs. Senadores, a Associação dos Aposen-
tados e Pensionistas de Caxias do Sul (AAPOPECS) 
completou 54 anos. Foi outro belo evento. Eu quero 
fazer uma saudação especial ao companheiro Jorge 
Leite, o conhecido Flexa, que está adoentado, e assim 
saudar a todos. Quero dar um destaque aqui a esposa 
do Flexa, a srª Cleusa Leite que esteve ao longo da sua 
vida ao seu lado. Neste momento tão difícil se tornou 
o anjo da guarda dele. Parabéns Cleusa e seus filhos. 
Isso é amor incondicional. 

Moacir Meireles de Oliveira, da COBAP estava 
lá, representando o amigo Warley Martins; o presiden-
te da Federação dos aposentados do RS (Fetapergs) 
Osvaldo Fauerharmel; vereador Flávio Cassina, padre 
Roque Grazziotin, o presidente interino da Associação 
dos Aposentados de Caxias, Abrelino Dal Bosco, o 
vice Ernesto Erlo.

Um momento bonito foi a homenagem aos jubila-
dos, ou seja, associados há 25 anos: Valdir Pedro To-
masi, Aurora V. Cecconello Guberto ,Salvador Nunes 
da Silva. Antenor Rodolphi, Antonio Barbosa Neto, Ari 
de Oliveira Fogaça, Raimundo Andrighetti, Aurea Car-
doso dos Santos, João de Oliveira Borba, Jorge Jose 
Guerra, Leoclides Favero, Neuza Cabral Sampaio, 
Vilson Cescon, Antonio Abel Facchin, Luiz Dalegrave, 
Odila Rech Arnoldo, Antonio Ricardo Ramos, Assunta 
I. Z. Brando, Elytho Antonio Cescon, Helio Agostinho 
Colombo, Izaira Pagno Fiorenze, Jose Nunes Da Silva, 
Maria I. Bitencourt Berma e Zelinda Rech.

No final do evento, a Associação dos Aposen-
tados da Caxias do Sul, me entregou um documento, 
contendo algumas reivindicações. Esse texto está em 
anexo neste pronunciamento.

Fiz também um roteiro pelos veículos de comu-
nicação. Obrigado a todos pelo espaço dado: rádios 
São Francisco, Caxias AM, Difusora, TV 14 de Caxias 
TV Câmara (aqui tratamos sobre produção de vinho 
colonial e familiar, além de conjuntura nacional), Blog 
da Câmara, jornais Folha de Caxias e o Pioneiro.

Na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul recebi, 
com muita satisfação, Moção de Apoio ao nosso projeto 
que acaba com o voto secreto no Congresso Nacional. 

A Moção, encaminhada pelo Vereador Mauro Pe-
reira, foi aprovada por unanimidade e está anexada a 
este pronunciamento.

Eles pedem a aprovação do projeto na íntegra 
e argumentam na Moção, que o voto secreto sempre 
foi terreno fértil para a corrupção, para o desmando e 
a chantagem política nas esferas do poder.

Na Moção eles pontuam que essa foi uma das 
decisões mais importantes do Parlamento brasileiro, 
porque vai ao encontro dos anseios da sociedade, que 
quer uma política feita de forma ética e responsável, 
onde todos os passos dos políticos possam ser acom-
panhados, principalmente em votações.

Quero registrar os meus cumprimentos ao Ve-
reador Mauro, que teve essa iniciativa e aos demais 
Vereadores da minha cidade.

Eu fico muito orgulhoso de receber seu apoio 
numa luta que é de vital importância para o conjunto 
da nossa sociedade.

Todos sabem que essa luta vem sendo travada 
ano a ano com muita dedicação e persistência. obri-
gado, mesmo, pelo apoio!!! 

Por fim, o meu roteiro foi encerrado com uma reu-
nião com os escritores Tânia e Charles Tonnet. Eles 
estão trabalhando em uma publicação sobre a minha 
vida, uma biografia deste senador que está falando. 

Sr. Presidente, de Vitor Mateus Teixeira, o saudoso 
Teixeirinha. Em homenagem aos meus conterrâneos: 
Saudade do Meu Rio Grande.

“Me lembro do Rio Grande quando a noite cai
Meu sonho lá se vai ver o meu céu azul
Peguei o pensamento passeando no pago
Beijando com afago o Rio Grande do Sul
E quando me acordo vem clareando o dia
Eu choro de alegria porque em sonho eu vi
A china, o meu cavalo, a boiada pastando
Os pássaros cantado a terra onde nasci.”

Obrigado Caxias do Sul!
Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR PAULO PAIM
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, § 
2º do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS) – Senador Paim, na forma regimental, 
o seu pedido será atendido. E além do mais, penso 
que a referência ao grande representante da música 
regionalista, Vítor Mateus Teixeira, o Teixeirinha, em 
memória dele, que já não está mais entre nós, fare-
mos um esforço para votar a PEC da música, não é?

(Soa a campainha.)

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Teixeirinha, quem se esquece dele, não é?

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) – Pela ordem.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Pela ordem, Senador Jarbas Vasconcelos.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É 
para que V. Exª me inscreva para uma comunicação 
inadiável.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS) – V. Exª é o terceiro e último inscrito para 
comunicação inadiável. 

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

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS) – Antes do senhor há o Senador Casildo 
Maldaner. Muito obrigado, Senador.

Convido, para fazer uso da palavra, o Senador 
Armando Monteiro, pela Liderança do PTB.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União 
e Força/PTB – PE. Pela Liderança. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, está 
prevista para hoje a análise do Veto nº 27, de 2013, 
ao Projeto de Lei Complementar nº 200, que extingue 
a multa adicional de 10% sobre o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço em caso de demissão imotivada.

O Congresso Nacional terá a oportunidade de 
reafirmar a sua posição contrária à manutenção de 
uma contribuição criada há mais de uma década, que 
se destinou a um objetivo específico, já plenamente 
atendido.

Para entender a importância deste tema, é pre-
ciso recuperar o histórico da criação dessa multa adi-
cional. Em 2001 foi sancionada a Lei Complementar 
nº 110, que instituiu o acordo firmado entre o governo, 
os trabalhadores e empregadores, para fazer frente ao 
impacto da correção dos saldos das contas individuais 
do Fundo de Garantia durante a vigência de planos 
econômicos, nomeadamente o Plano Verão e o Plano 
Collor I. Ou seja, era preciso equacionar os expurgos 
inflacionários desses planos. 

Do lado dos empregadores, criou-se contribuição 
social incidente à alíquota de 10% sobre o montante 

de todos os débitos e exigível em caso de despedida 
do empregado sem justa causa. 

Estabeleceu-se ainda outra contribuição social, 
também recolhida pelos empregadores, incidente à 
alíquota de 0,5% sobre a remuneração devida no mês 
anterior a cada trabalhador. Essa última vigorou pelo 
prazo de 60 meses.

Assim, os saldos das contas individuais dos titu-
lares que aderiram ao acordo proposto na Lei Comple-
mentar nº 110, de 2001, foram devidamente corrigidos 
com os descontos escalonados proporcionalmente 
ao valor do saldo das contas individuais. O montante 
acumulado no período foi suficiente para honrar os pa-
gamentos dos expurgos decorrentes dos já referidos 
planos econômicos e ainda gerar um excedente que 
está sendo utilizado já há algum tempo para financiar 
o superávit primário.

Em nota de fevereiro de 2012, a própria Caixa 
Econômica Federal, agente operador do Fundo de Ga-
rantia, informou oficialmente ao Conselho Curador do 
Fundo que todas as obrigações e quaisquer resíduos 
estariam plenamente financiados até julho de 2012. Vale 
lembrar que não se trata de renúncia fiscal. O propósito 
dessa contribuição já foi atendido, e o Fundo de Garan-
tia encontra-se com suas contas em perfeito equilíbrio.

Assim, não há que se falar em lesão à Lei de 
Responsabilidade Fiscal e muito menos em medidas 
compensatórias. Na justificativa do veto, alega-se que 
os recursos reduziriam os investimentos para projetos 
importantes, tais como o Minha Casa Minha Vida. No 
entanto, desde fevereiro de 2012, os recursos estão 
sendo retidos pelo Tesouro Nacional para compor o 
superávit primário sem destinação específica para 
qualquer programa governamental.

Matérias de hoje dos jornais Folha de S.Paulo e 
O Estado de S. Paulo informam que o Tesouro Nacional 
tem usado os recursos para compensar perdas de arre-
cadação, distintamente do que foi alegado nas razões 
do veto – de que os recursos estariam financiando o 
programa Minha Casa Minha Vida. Segundo os jornais, 
desde abril de 2012, já foram retidos R$4,5 bilhões do 
excedente da multa para reforçar o caixa do Tesouro 
Nacional. O próprio Secretário do Tesouro Nacional 
juntamente com o Secretário Adjunto de Orçamento 
para Assuntos Fiscais, no relatório de avaliação de re-
ceitas e despesas primárias, confirmam textualmente: 

Quanto ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, o desembolso do valor equivalente 
à arrecadação da contribuição devida pelos 
empregadores, em caso de despedida de em-
pregado sem justa causa, está sendo adiado, 
já que não há exigência legal do repasse ime-
diato desses valores ao Fundo.
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Além disso, pelo balanço do FGTS do primeiro 
semestre, a dívida total do Tesouro já alcança R$9,1 
bilhões com o Fundo de Garantia. Além dos recursos 
não repassados pelo excedente da multa do Fundo de 
Garantia, têm-se ainda R$4 bilhões em subsídios do 
programa Minha Casa Minha Vida que deveriam ser 
custeados pela União.

Também não se justifica que os recursos do adi-
cional da multa são imprescindíveis, dado que existe 
a possibilidade de ajuste pelo lado das despesas. Em 
termos nominais, o crescimento das despesas discri-
cionárias do Governo Federal de janeiro a julho deste 
ano foi de R$15 bilhões, ou seja, uma expansão de 
18%. No total, esses gastos alcançaram mais de R$100 
bilhões. Ora, os recursos do adicional da multa referida 
equivalem a apenas R$3 bilhões em termos anuais.

Tampouco é aceitável o argumento de que grande 
parte dos trabalhadores seria beneficiada caso não uti-
lizasse os recursos nos programas habitacionais mais 
populares. Isso é falso e injustificável. Ao observar a 
distribuição das contas ativas do Fundo de Garantia 
por faixas de salário mínimo, constata-se que somente 
7% dos trabalhadores estariam aptos a receber essa 
bonificação, justamente aqueles de maior nível de ren-
da, ou seja, acima de 10 salários mínimos.

Ocorre que, desvinculado de sua função original 
prevista em lei e já esgotada, o adicional da multa, 
obviamente, perde inteiramente o sentido. Mantida a 
cobrança por outro objetivo – a sustentação de um 
programa habitacional –, essa receita passará a ter 
um novo significado. Será convertida, de fato, em um 
tributo disfarçado com denominação imprópria. Isso 
somente contribui para tornar ainda mais complexo e 
disfuncional o sistema tributário brasileiro. A sinalização 
dessa medida seria péssima no atual momento econô-
mico em que se busca a recuperação da confiança na 
economia, de consumidores e de produtores.

Além disso, há dois aspectos que precisam ser 
ressaltados: um de natureza jurídica e outro de natu-
reza econômica. No primeiro caso, não é compatível 
com o regime das liberdades e da propriedade privada 
permitir que o Estado exija do contribuinte, por prazo 
indeterminado, o recolhimento de valores com des-
tinação específica para determinada situação fática 
não mais existente.

(Soa a campainha.)

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e 
Força/PTB – PE) – Ou seja, assumindo um caráter 
claramente confiscatório. Já o segundo aspecto diz 
respeito aos custos dos encargos trabalhistas no Bra-
sil, quando comparado internacionalmente. O emprego 
formal, no Brasil, é caro: para cada uma unidade de 

salário despendida na contratação de um trabalhador, 
o empregador arca com mais uma unidade equivalente, 
para fazer face a todos os encargos que representam, 
no seu conjunto, 102% do salário nominal.

A manutenção desse encargo adicional vai na 
contramão do que a experiência internacional recente 
tem demonstrado, que é o de priorizar a preservação 
dos empregos e estabelecer relações de trabalho mais 
flexíveis e menos onerosas.

Países como Itália, França e México estão bus-
cando reduzir os custos da contratação formal de for-
ma a instituir compensações calcadas em um modelo 
negocial. A qualificação de mão de obra, a criação 
de postos de trabalho e o aumento da produtividade 
passam a assumir um peso preponderante nessas 
negociações, ressalvadas as garantias básicas, ou no 
núcleo protetivo dos contratos de trabalho.

É certo, Sr. Presidente, Senador Suplicy, que no 
Brasil o mercado de trabalho ainda tem uma caracte-
rística perversa: mais de 50% da nossa força de tra-
balho ainda não têm vínculos formais na contratação.

(Soa a campainha.)

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União 
e Força/PTB – PE) – Ou seja, a informalidade ainda 
está muito presente no mercado de trabalho do Brasil.

Então vivemos essa dualidade, esse paradoxo. 
Há um contingente de trabalhadores que tem proteção 
legal e um grande contingente inteiramente desprote-
gido com relações precarizadas de trabalho.

Para isso, meu caro Senador Suplicy, contribuem 
os elevados encargos que incidem sobre a contratação 
formal e que representam, na prática, um incentivo à 
informalidade. Portanto, o adicional da multa do Fundo 
de Garantia é mais uma forma, a meu ver, irracional 
de agravar e de onerar mais ainda os custos da con-
tratação formal no Brasil.

O fato é que essas economias estão se tornan-
do mais competitivas – as dos países a que me referi, 
nesse caso a Itália, a França, o México –, e, quando 
o ciclo econômico mundial avançar para seu período 
de expansão, elas estarão naturalmente em melhores 
condições de aproveitar os benefícios do crescimento 
econômico.

E o Brasil? Tem-se uma ótima oportunidade para 
promover uma desoneração tributária simples, direta 
e horizontal, com a extinção de um encargo que já al-
cançou os seus objetivos, mas que, à semelhança da 
CPMF, vai permanecendo e, se nada for feito, tende a 
se cristalizar e contribuir para majorar a já tão elevada 
carga tributária do Brasil.

Como bem ressaltado pelo economista Octavio 
de Barros em audiência recente na Comissão de As-
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suntos Econômicos, o Brasil tem de fato um pecado 
original: é percebido globalmente como um país que 
só avança superficialmente no tema das reformas es-
truturais. Se não podemos avançar, por uma série de 
contradições, nas reformas estruturais, a única estra-
tégia que nos resta é promover melhorias incremen-
tais no nosso ambiente institucional e especialmente 
no ambiente econômico.

E, para nossa economia, uma desoneração tri-
butária permanente, como essa que o Congresso Na-
cional pode vir a determinar, teria um papel importan-
tíssimo no resgate...

(Soa a campainha.)

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e 
Força/PTB – PE) – ... da confiança dos agentes eco-
nômicos. É preciso reconhecer que a melhoria das ex-
pectativas é um valor em si mesmo, e que os ganhos 
decorrentes do aumento da credibilidade ajudam a 
impulsionar os investimentos e melhorar o ambiente 
macroeconômico do País. Cabe, portanto, ao Congres-
so Nacional, contribuir para esse processo. Não pode-
mos perder a oportunidade de derrubar esse veto e de 
extinguir a multa adicional do Fundo de Garantia, por 
todas as razões que já foram aqui expostas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Armando Monteiro, 
a Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 
Apoio Governo/PT – SP) – Prezado Senador Armando 
Monteiro, de Pernambuco, V. Exª aqui faz uma análise, 
com a sua experiência e o seu conhecimento empre-
sarial, a respeito desse tema tão importante que nós 
analisaremos, logo mais, sobre o Fundo de Garantia 
e os recursos que vão para o Minha Casa Minha Vida. 
Todos nós vamos ter que ponderar bastante sobre todos 
os fatores que estão sendo levados em consideração. A 
contribuição de V. Exa é importante para nossa análise.

Passo a palavra, agora, ao Senador Aloysio Nu-
nes Ferreira, do PSDB de São Paulo.

Antes, prezado Senador Aloysio, gostaria de aqui 
assinalar, nas galerias do Senado Federal, a presença 
dos alunos e professores do curso de Direito da Fun-
dação Educacional de Ituiutaba, em Minas Gerais, que 
terão agora a oportunidade de ouvir um ex-Ministro 
da Justiça e eminente jurista, Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com 
revisão do orador.) – Obrigado, Senador Suplicy.

Bem-vindos, nossos concidadãos de Ituiutaba!
Srs. Senadores e Sras Senadoras...

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 
Apoio Governo/PT – SP) – Permita, ainda, também...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 
Apoio Governo/PT – SP) – ... assinalar a presença na 
tribuna de honra do Senado de Ana Moser, ex-joga-
dora de vôlei da Seleção brasileira; Raí, ex-jogador 
e campeão mundial da Seleção brasileira de futebol; 
Hortência, ex-jogadora de basquete, também campeã, 
assim como Mauro Silva, jogador de futebol tetracam-
peão, atletas pelo Brasil que são muito bem-vindos 
mais uma vez aqui. 

E agora, para ouvir o Senador Aloysio Nunes 
Ferreira.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – É uma honra a presença dos nos-
sos atletas aqui.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Congresso hoje, 
às 19 horas, vai decidir se mantém a multa de 10% 
paga pelos empregadores do FGTS quando demissão 
sem justa causa ou se vai aboli-la. O PSDB já tomou 
uma posição, Sr. Presidente. Vamos votar pela abolição 
desse componente da carga fiscal brasileira. Vamos 
votar pela derrubada do Veto nº 301, de 2013 e a ma-
nutenção do texto aprovado pelo Congresso Nacional. 
Vamos procurar, com esse gesto, aliviar um pouco do 
contribuinte brasileiro o peso enorme da carga fiscal 
– nós temos aqui vários campeões mundiais, e o Bra-
sil, infelizmente, ostenta o título de campeão mundial 
da carga fiscal -, que não tem, aliás, correspondência 
com os serviços públicos de boa qualidade, e vamos 
votar pela redução dessa carga ao derrubar esse veto. 

O Senador Armando Monteiro expôs com todos 
os argumentos de ordem jurídica, econômica e finan-
ceira as razões que nos levam a tomar essa posição. 
Quero apenas reafirmá-las aqui, acrescentando, even-
tualmente, outro retoque à análise que fez S. Exª. 

O Executivo, a Presidente Dilma, argumenta, 
e nós vamos ouvir esse argumento mais tarde, que 
os recursos dessa multa são indispensáveis para a 
continuidade de programas sociais, especialmente o 
financiamento do Programa Minha Casa, Minha Vida. 
Já nós, do PSDB, e todos aqueles que apoiam a ex-
tinção dessa multa, argumentamos que ela foi criada 
com propósito específico: foi uma contribuição social 
criada no bojo de ampla negociação política envolvendo 
empresários, Congresso, Governo brasileiro, naquela 
ocasião representado pelo então Ministro do Trabalho, 
Senador Francisco Dornelles, diante de um rombo que 
havia sido constatado no patrimônio do FGTS, decor-
rente de um daqueles planos econômicos que fracas-



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 64161 

saram e que, felizmente, já ficaram para trás, após o 
sucesso do Plano Real.

Essa conjuntura da necessidade de cobrir esse 
rombo com o pagamento desse adicional sobre a multa 
já está esgotada, a finalidade já foi cumprida, segun-
do reconheceu o órgão que dirige e gere o Fundo de 
Garantia, que é o seu Conselho Gestor, em que estão 
representados Governo, trabalhadores e empregadores.

O Conselho Gestor reconheceu que não havia 
mais necessidade desse adicional. Então, a base ju-
rídica da cobrança desse adicional desapareceu, não 
tem mais sentido, é uma cobrança ilegítima e a sua 
continuidade – eu não tenho dúvida – vai gerar quan-
tidade enorme de ações judiciais, que vão atravancar 
ainda mais o aparelho judiciário brasileiro.

Mas, além dessa questão de ordem jurídica, que 
me parece absolutamente crucial, é preciso verificar a 
veracidade dos argumentos da Presidência da Repú-
blica quando diz que o FGTS, não teria condições de 
bancar as políticas sociais que hoje suporta, na falta 
desse recurso proveniente da multa, que o Congresso 
Nacional, em boa hora, decidiu eliminar.

Ora, Sr. Presidente, se verificarmos a evolução 
patrimonial do FGTS, constatamos que o fundo tem 
obtido substantivos e crescentes superávits nos últi-
mos exercícios.

E aí não se trata de uma questão empresarial, é 
uma questão aritmética: enquanto o passivo do FGTS 
– o valor depositado nas contas vinculadas dos cor-
rentistas-, cresceu, entre 2007 e 2012, de 175 bilhões 
para 270 bilhões – 54% –, o patrimônio líquido, que 
corresponde aos ativos que superam os depósitos 
vinculados e outras obrigações do Fundo, elevou-se 
espetacularmente nesse período, de 22.9 bilhões para 
55.4 bilhões, ou seja, 141% de aumento do patrimônio 
líquido do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
nesse período, entre 2007 e 2012.

Ora, apenas no último ano de 2012, o lucro do 
FGTS foi de R$14,4 bilhões. Lembro aos Srs. Sena-
dores e àqueles que nos ouvem e nos veem, que o 
valor estimado dessa multa para este ano é de 3,5 bi-
lhões, quando o lucro do FGTS, no ano passado, foi 
de R$14,4 bilhões.

Vejam V. Exªs que o argumento do Governo não 
se sustenta. É mentira que o Fundo ficaria incapaz de 
atingir suas finalidades e suprir as necessidades finan-
ceiras de seu programa na ausência da multa. Mais 
importante ainda do que o tamanho do lucro de 2012, 
repito: R$14,4 bilhões, foi sua composição, porque 
50% desse montante, Senador Suplicy, resultam da 
reversão de provisão dos planos econômicos. A Cai-
xa Econômica tinha determinado ao gestor do FGTS 
que pusesse de lado recursos para que pudessem 

caucionar, digamos assim, a necessidade de cobrir 
prejuízos que poderiam surgir em consequência dos 
planos econômicos do passado. 

Dos R$ 7,4 bilhões, portanto mais da metade do 
lucro do FGTS se reverteu para o Fundo, ora, saiu da 
provisão e reverteu para o Fundo, porque a própria 
Caixa Econômica entendeu que essa previsão não 
era mais necessária.

Agora, eu diria que, ao defender que a multa cria-
da há anos já cumpriu sua missão e deve ser extinta, 
penso que estou sendo até excessivamente conser-
vador, porque, o que na verdade se observa no mo-
vimento patrimonial do FGTS, é que o tempo de co-
brança dessa multa já foi excessivo, mesmo antes de 
ele ter sido declarado como tal pelo Conselho Gestor 
do Fundo, pois ele foi capaz de gerar provisões que a 
própria Caixa Econômica Federal considerou exces-
sivas, repito, a ponto de ter promovido a reversão par-
cial dessas provisões no montante de R$7,4 bilhões. 

Agora, Sr. Presidente, o que gostaria de também 
repisar neste momento é que a pujança financeira do 
FGTS não se explica pela existência da multa, – que 
é uma entrada que não gera passivo– e nem dela ca-
rece. Na verdade, a formação do patrimônio líquido 
crescente do FGTS é uma situação anômala para um 
Fundo com suas funções, se deve, à sub-remuneração 
concedida aos depósitos e que gera, essa sub-remune-
ração, perdas constantes e crescentes no patrimônio 
dos trabalhadores. Outra explicação para essa pujan-
ça financeira é o alto spread cobrado nas operações 
de crédito, pois a Caixa cobra – e cobra caro – para a 
gestão das aplicações do FGTS, inclusive no Minha 
Casa, Minha Vida. Eu já demonstrei que essa cobrança 
é mais ou menos equivalente ao montante da multa.

Volto a meu primeiro argumento.
Entre 2007 e 2012, os depósitos dos trabalha-

dores que têm conta no FGTS foram reajustados com 
uma perda média anual de 1,5% em relação ao IPCA, 
ou seja, os trabalhadores que têm depósito no FGTS 
tiveram uma remuneração real negativa, perderam pa-
trimônio, e infelizmente, não vejo, por parte do nosso 
movimento sindical, hoje fortemente enfeudado ao Es-
tado, dependente da contribuição sindical, inclusive as 
centrais, uma reação vigorosa contra esse verdadeiro 
assalto ao patrimônio dos trabalhadores configurado 
no FGTS, remuneração média de 1,5% em relação ao 
IPCA, portanto uma remuneração negativa. Por outro 
lado, quando a Caixa Econômica realiza operações de 
crédito, ela cobra – e cobra caro – por percentual de 
ganho de cada operação do próprio FGTS.

Então, à vista desses dados, Sr. Presidente, não 
faz sentido prolongar a cobrança dessa multa que – 
repito – é um componente importante do custo Brasil 
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e da carga fiscal que fazem da nossa economia uma 
economia muito pouco propícia à produtividade e ao 
vigor das empresas.

Quero acrescentar ainda um dado, também men-
cionado pelo Senador Armando Monteiro, além de to-
dos esses a que me referi. 

É que o Tesouro Nacional, ao invés de remunerar 
o FGTS adequadamente, está retendo o dinheiro do 
Fundo. A Folha de S.Paulo...

(Soa a campainha.)

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – ...em reportagem mostra o valor 
dessa retenção. Só no ano passado, o Tesouro Na-
cional guardou um pouco mais de R$4 bilhões, para 
fazer superávit primário, para tentar com isso, mal e 
mal, equilibrar as contas públicas. Portanto o Tesouro 
reteve mais do que o valor da multa que o FGTS des-
tina ao programa Minha Casa, Minha Vida. 

Quero também comparar o montante desse re-
curso oriundo da cobrança dessa multa, que hoje deve-
mos acabar, com as desonerações fiscais procedidas 
pelo Governo nos últimos anos para setores escolhi-
dos mais ou menos ao acaso e conforme o poder de 
lobby de cada um, inclusive o das sempre esfaimadas 
multinacionais da indústria automobilística.

Essas renúncias fiscais, segundo anunciado pelo 
Ministro Mantega, há cerca de um ano e meio, represen-
tariam R$50 bilhões! R$50 bilhões de renúncia fiscal, 
enquanto o Governo agora não quer abrir mão de uma 
multa ilegítima, ilegal, que representa R$3,5 bilhões. 

Por essas razões, Sr. Presidente, e outras que 
nós haveremos de expor na sessão do Congresso, o 
PSDB vai votar pela derrubada do veto e eu espero que 
o Senado, na sua maioria, vá nessa direção; espero 
que os Senadores, inclusive os da Base do Governo, 
que comentam a boca pequena que não veem mais 
sentido, pois sentido não há, na manutenção dessa 
multa, que os Senadores, na hora de votar...

(Soa a campainha.)

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – ... realmente ajam em nome do 
povo brasileiro. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 

Apoio Governo/PT – SP) – Obrigado, Senador Aloysio 
Nunes Ferreira, que aqui trouxe mais uma análise so-
bre o tema que iremos votar logo mais, na sessão do 
Congresso, sobre a multa com respeito ao Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço e a destinação desse 
recurso para o Minha Casa, Minha Vida. 

Passo agora a palavra ao Senador Casildo Mal-
daner, para uma comunicação inadiável. 

Senador Casildo Maldaner, de Santa Catarina, 
tem a palavra, por favor. 

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Para uma comunicação inadiável. Sem re-
visão do orador.) – Caro Senador Eduardo Suplicy, que 
preside esta sessão, e demais colegas, eu não poderia 
deixar de fazer um registro todo especial, neste instan-
te, de catarinenses ilustres que estão aqui no plenário.

A Deputada Estadual Dirce Heiderscheidt, que é 
de Palhoça, da Grande Florianópolis, uma deputada 
extraordinária, que foi primeira-dama da Palhoça, está 
aqui presente na tribuna de honra; a Coordenadora 
da Mulher de Santa Catarina, do Governo Colombo, 
a ex-primeira-dama de Rio do Sul, Jane Ghizzo Sch-
midt, está aqui presente na tribuna de honra também; 
da Fundação Nova Vida, do Governo Colombo, lá em 
Santa Catarina, Ana Elba também está aqui presente; 
além delas, a Vereadora Gizeli, lá de Turvo, no sul de 
Santa Catarina; e também a jornalista e comadre Ju-
anna Figueiredo está aqui presente, na companhia da 
afilhada nossa, Roberta, que mora em Brasília.

Eu não poderia deixar de fazer o registro dessa 
equipe de mulheres catarinenses – a Deputada Dirce; 
a Jane Schmidt, Coordenadora da Mulher de Santa 
Catarina; a Vereadora Gizeli; a Ana Elba, da Fundação 
Nova Vida; da comadre e jornalista Juanna Figueiredo; 
e da filha dela, a Roberta –, uma equipe de mulheres 
que estão aqui honrando o nosso plenário do Senado 
Federal, claro que com a presença também dos atletas: 
Raí, o famoso Raí; também a famosa jogadora Hortên-
cia; e assim tantos outros atletas extraordinários, de 
nome não só nacional como internacional do Esporte.

Caro Presidente, caros colegas, nesta comunica-
ção, embora breve, eu quero deixar aqui uma palavra 
em relação aos sinais que existem no horizonte.

Há, no horizonte, alguns sinais que nos permitem 
vislumbrar crescimento econômico em curto prazo. In-
dicadores de mercado, divulgados ontem pelo Banco 
Central do Brasil, dão conta de uma nova previsão de 
elevação do PIB em 2013, com crescimento de 2,4%.

Os reflexos são percebidos em vários setores 
de produção. O Índice de Confiança do Empresário 
Industrial aumentou 1,7 ponto em setembro e alcan-
çou 54,2 pontos.

Foi o segundo mês consecutivo de crescimento 
do índice, de acordo com pesquisa divulgada hoje pela 
Confederação Nacional da Indústria.

Trata-se de um sinal importante para a recupe-
ração da indústria, pois, de acordo com a pesquisa, 
cuja pontuação varia de zero a cem pontos, mais de 
cinquenta pontos indicam empresários confiantes.

Apesar do pessimismo em relação às condições 
atuais da economia e das empresas, cujo indicador 
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ficou em 46,2 pontos abaixo da linha divisória dos 50 
pontos, os industriais estão mais otimistas com o futuro. 
O índice de expectativas em relação às condições da 
empresa e da economia para os próximos seis meses 
subiu de 56,9 pontos, em agosto, para 58,2 pontos...

(Soa a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – ...em setembro. 

Estou a concluir, Sr. Presidente.
São bons sinais no horizonte, sem dúvida. O 

mundo passa por um momento de reacomodação, 
com os Estados Unidos em rota de recuperação ple-
na, assim como ocorre em alguns países europeus. 
É o momento de aproveitarmos as oportunidades e 
planejarmos esse crescimento futuro de forma sólida 
e responsável. Não pode haver, agora, racionamento 
de planejamento. Repito, Senador Eduardo Suplicy: 
não pode haver agora racionamento de planejamento. 
Precisamos criar as condições para o desenvolvimento 
da atividade econômica, seja por meio da redução de 
impostos e tributos, como pela ampliação da infraes-
trutura logística.

E termino dizendo: enquanto não pensarmos 
seriamente o nosso futuro com responsabilidade e 
credibilidade da execução orçamentária não teremos 
o crescimento no ritmo que desejamos e, mais que 
isso, de que somos capazes. 

São essas reflexões que trago nesta tarde, Sr. 
Presidente, sobre essas perspectivas. 

Como se diz, é um colírio para os olhos dos bra-
sileiros essa espécie de reanimação do mercado e 
oxalá isso se configure, isso aconteça. É a torcida que 
estamos a fazer. Precisamos torcer para que venha o 
melhor. Corrijamos os nossos problemas para que dê 
certo. Temos que ajudar a dar certo.

Essa é a análise que faço nesta comunicação, 
caro Presidente Suplicy, na tarde de hoje, congratu-
lando-nos mais uma vez com as personalidades de 
Santa Catarina e do esporte brasileiro...

(Soa a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – ...que estão aqui na tribuna de honra.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 

Apoio Governo/PT – SP) – Muito obrigado, Senador 
Casildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, que 
falou sobre os bons dados relativos ao crescimento da 
indústria brasileira e da nossa economia.

Tem agora a palavra a Senadora Angela Portela, 
que representa o Estado de Roraima, do Partido dos 
Trabalhadores.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Go-
verno/PT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente.

Eu trago, nesta tarde, ao Plenário do Senado um 
tema de muita importância, que é a luta para assegurar 
direitos às pessoas com deficiência.

No próximo dia 21 de setembro, 23,9% das pes-
soas que formam a população brasileira estarão aten-
tas aos direitos de cidadania que estão a desfrutar e 
deverão avaliar que condutas deverão adotar para as-
segurar a plenitude de sua convivência em sociedade 
com igualdade de condições.

Essa parcela da população brasileira assistirá à 
passagem do Dia Nacional de Luta das Pessoas com 
Deficiência, instituído em 2005, no governo do ex-
-Presidente Lula, pela Lei nº 11.133. 

O Dia Nacional de Luta das Pessoas com Defici-
ência é fruto de lutas travadas durante anos por pes-
soas que possuem algum tipo de deficiência e que, 
nesta condição, lutaram e se organizaram no Conse-
lho Nacional dos Direitos de Pessoas Portadoras de 
Deficiência (Conade) em busca da plenitude de seus 
direitos de cidadania.

O dia 21 de setembro foi uma escolha política 
do movimento social que, em encontro nacional reali-
zado em 1982 com entidades diversas, deu o sentido 
de proximidade dessa data com a primavera e o Dia 
da Árvore. Foi uma forma pensada para simbolizar a 
luta daquelas pessoas que queriam ver suas reivindi-
cações atendidas pelos poderes públicos.

Quando falamos de direitos das pessoas com de-
ficiência, estamos falando, na verdade, de uma parcela 
constituída de 45,6 milhões de brasileiros, conforme 
dados do IBGE de 2010, que integram uma população 
mundial de aproximadamente 650 milhões de pessoas 
que possuem algum tipo de deficiência.

Trata-se, Sr. Presidente, da maior minoria do 
mundo, cuja maioria, cerca de 80%, vive em países em 
desenvolvimento. E, nesse campo econômico, é bom 
saber que, entre as pessoas mais pobres do mundo, 
20% têm algum tipo de deficiência.

No Brasil, no campo da educação, o Censo 2010 
mostrou que há uma diferença significativa no nível de 
escolaridade entre pessoas com deficiência e a popu-
lação geral: 61% da população com 15 anos ou mais 
com deficiência não têm instrução ou têm apenas o 
ensino fundamental incompleto, porcentual que cai para 
38% com relação às pessoas que não têm deficiência.

Meu querido Presidente, quem acompanhou a 
audiência pública realizada ontem, nesta Casa, pela 
Comissão de Direitos Humanos, que discutiu os direi-
tos e conquistas das pessoas com deficiência, ficou 
sabendo que o Ministério da Educação (MEC) vai pro-
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por uma nova redação para a Meta 4 do Plano Nacio-
nal de Educação, ora tramitando aqui no Senado, na 
Comissão de Constituição e Justiça.

Ao fazer esse anúncio ontem, a representante 
do MEC, Macaé Maria Evaristo dos Santos, informou 
também que essa meta não vai mais definir data para 
o fim dos repasses do Fundo de Manutenção de De-
senvolvimento da Educação (Fundeb) a instituições 
como a Associação de Pais, Alunos e Amigos dos 
Excepcionais, a Apae, que oferece ensino especial. 
São anúncios que dão muita alegria para a gente, pois 
refletem a vontade dos representantes de várias en-
tidades que atuam na educação de crianças e jovens 
com algum tipo de deficiência. 

Ao Plano Nacional da Educação, que tramita na 
CCJ, apresentei emenda referente à Meta 4, que trata 
do atendimento escolar aos alunos com deficiência. 
Sugiro, por exemplo, que sejam contabilizadas para 
fins do repasse do Fundeb as matrículas dos estudan-
tes da educação regular da rede pública que recebam 
atendimento educacional especializado, complementar 
e suplementar.

Proponho também a implantação de salas de re-
cursos multifuncionais e que seja fomentada a formação 
continuada de professores e professoras para o aten-
dimento educacional especializado nas escolas urba-
nas, rurais, quilombolas e de comunidades indígenas.

Sugiro estímulo à criação de centros multidiscipli-
nares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados com 
instituições acadêmicas e integrados por profissionais 
das áreas de saúde, assistência social, pedagogia e 
psicologia, para apoiar o trabalho dos professores da 
educação básica.

Proponho também o fomento de pesquisas vol-
tadas ao desenvolvimento de metodologias, materiais 
didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia as-
sistiva e a promoção do desenvolvimento de pesquisas 
interdisciplinares para subsidiar a formulação de políti-
cas públicas intersetoriais e a realização pelo MEC de 
pesquisa sobre o perfil das pessoas com deficiência 
em nosso Brasil.

São pontos que visam ampliar ainda mais a rede 
de atendimento e o desenvolvimento de novas concep-
ções pedagógicas nesta área de educação especial 
em nosso País.

Nossas formulações estão em sintonia com as 
ações da Organização das Nações Unidas, a ONU, 
que têm dado prioridade às demandas e à garantia 
dos direitos das pessoas com deficiência.

Em 2006, por exemplo, foi instituída a Convenção 
da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiên-
cia, da qual o nosso País, o Brasil é signatário.

Este Senado Federal, impulsionado pela Con-
venção da ONU e amparado na Constituição Federal, 
instituiu o Ato da Política de Acessibilidade, que prevê 
adaptação das instalações do Senado Federal para 
oferecer a todas as pessoas com alguma deficiência 
acesso digno e total a esta Casa do Povo.

Com o objetivo de promover avanços institucionais 
de inclusão e acessibilidade, o ato, que foi desenvolvi-
do pelo Programa de Apoio e Acessibilidade (SERH) 
do Senado e que conta com a participação ativa dos 
servidores públicos, traz fundamentos, diretrizes e 
princípios da Política de Acessibilidade do Senado.

Igualmente, como começam a fazer os demais 
Poderes constituídos, este ato vem cumprir o papel 
social e político desta Casa pública de promover a in-
clusão social, ambiental, política e cultural de todos os 
cidadãos e cidadãs de nosso País, independentemente 
de condições físicas.

Também no Executivo brasileiro, várias ações es-
tratégicas e programas foram lançados nos últimos dias.

Ontem, dia 16, o Governo da Presidenta Dilma 
lançou o Programa de Inclusão de Pessoas com De-
ficiência da Presidência da República, com o objetivo 
de implementar uma política que garanta a utilização 
integral e autônoma das instalações e recursos de 
maneira presencial ou por intermédio de seus canais 
de interação.

Composto de 59 ações, o Programa criará condi-
ções físicas, comunicacionais, atitudinais, tecnológicas 
e de cultura organizacional para garantir a inclusão, a 
plena participação social e o exercício de direitos hu-
manos desse grupo de pessoas nas dependências da 
Presidência da República.

Para tornar essas ações possíveis, o Ministro 
Gilberto Carvalho anunciou o edital de chamada pú-
blica de servidores com deficiência para atuarem na 
Presidência da República.

No governo da Presidenta Dilma, o Plano Na-
cional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Viver 
sem Limite), com previsões orçamentárias da ordem 
de R$7 bilhões para execução até 2014, coordenado 
pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
República, visa a promover a inclusão social e a auto-
nomia da pessoa com deficiência, eliminando barreiras 
e permitindo o acesso a bens e serviços.

O programa Viver sem Limite é estruturado em 
ações estratégicas nas áreas de educação, saúde, cida-
dania e acessibilidade. Este último prevê a construção 
de 1,2 milhão de moradias adaptáveis pelo programa 
Minha Casa Minha Vida 2.

O Governo também tem ações na área da saú-
de. Um exemplo é a Política Nacional de Saúde da 
Pessoa com Deficiência, adotado pelo Ministério da 
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Saúde também, e que conta com investimentos da 
ordem de R$7 bilhões.

Resultado das múltiplas movimentações e de 
forte mobilização nacional e internacional, esse Plano 
estabelece o acesso à educação, à inclusão social e 
à atenção à saúde.

O Plano, que se caracteriza por reconhecer a ne-
cessidade de responder às complexas questões que 
envolvem a atenção à saúde das pessoas com defici-
ência no Brasil, é voltado à promoção da inclusão das 
pessoas com deficiência em toda a rede de serviços 
do Sistema Único de Saúde (SUS).

De modo geral, a parcela de cidadãos e cidadãs 
que possui algum tipo de deficiência já computa algu-
mas conquistas de cidadania, mas os diálogos travados 
na audiência pública de ontem, na Comissão de Direi-
tos Humanos, nos dão a dimensão do quanto ainda 
teremos que fazer para que o respeito às diferenças 
seja observado em nossa sociedade.

Ontem, dia 16, representantes das pessoas com 
deficiência reivindicaram que as obras dos conjuntos 
habitacionais do Minha Casa Minha Vida sejam adap-
tadas, em seu conjunto, ao convívio das pessoas com 
deficiência. Ou seja, pedem que não apenas as casas 
a serem construídas sejam adaptadas, mas também as 
calçadas, as praças, os clubes sociais, os logradouros 
e as escolas sejam adaptados para receberem uma 
população de pessoas que portam alguma necessi-
dade especial, para oferecer melhor acessibilidade.

(Soa a campainha.)

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – RR) – Em 2011, Sr. Presidente, inspirada no 
programa Viver sem Limite, apresentei o Projeto de 
Lei do Senado propondo alteração na Lei nº 7.853, 
que dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência.

Nosso projeto está tramitando na Comissão de 
Direitos Humanos, com parecer favorável, e nós espe-
ramos ansiosos que seja aprovado, porque, ele sendo 
aprovado, é mais um passo no sentido de assegurar 
direitos e de oferecer acessibilidade às pessoas com 
deficiência ou com algum tipo de mobilidade reduzida.

Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 

Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Se-
nadora Angela Portela, que aqui informa que ainda 
ontem o Ministério da Educação anunciou que vai 
prover os recursos necessários para as APAEs e as 
instituições de deficiência. É muito importante essa 
notícia que V. Exª dá.

Queria registrar que estão aqui ouvindo o seu 
pronunciamento os estudantes e professores do Co-

légio da Polícia Militar do Estado de Goiás, da unidade 
Dr. Cézar Toledo, de Anápolis, Goiás.

Sejam muito bem-vindos aqui ao Senado Federal.
Meus cumprimentos.
Agora passo a palavra ao Senador Paulo Bauer, 

que falará em nome da Liderança do PSDB, ele que 
é de Santa Catarina.

Tem a palavra V. Exª.
Em seguida, a Senadora Vanessa Grazziotin e o 

Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – 

SC. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente, Senador Eduardo Suplicy.

Hoje, o Congresso Nacional, reunido a partir das 
19 horas, decidirá sobre a derrubada ou manutenção 
de sete vetos presidenciais, dos quais o que mais cha-
ma a atenção é o veto ao fim da multa adicional de 
10% sobre o Fundo de Garantia nas demissões sem 
justa causa.

Por duas vezes, ocupei esta tribuna para defender 
a necessidade de reestabelecer a validade do projeto 
que determina o fim da cobrança, como aprovado pela 
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. De-
nunciei, repetidas vezes, a falácia do argumento usado 
pelo Governo Federal, de que o fim dessa cobrança 
tiraria recursos do programa Minha Casa Minha Vida.

Demonstrei, Senador Eduardo Suplicy, com base 
em dados oficiais do orçamento financeiro do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço para o exercício de 
2013, que os recursos da contribuição LC 110, referen-
tes à multa extra de 10%, são integralmente repassados 
ao Tesouro Nacional e usados no cálculo do superávit 
primário, na contabilidade criativa do Governo Federal.

Provei que o argumento do Governo era falso, que 
esse valor cobrado indevidamente das empresas não 
estava indo para o Minha Casa Minha Vida, e muito 
menos para o bolso do trabalhador brasileiro.

Mesmo assim, minha voz parecia isolada. O Go-
verno Federal simplesmente seguia reforçando a fa-
lácia, fazendo uso da perniciosa estratégia de repetir 
uma inverdade tantas e tantas vezes até que todos 
acreditassem nela.

No entanto, não é possível enganar a todos por 
todo o tempo. Matéria da edição de hoje da Folha de 
S.Paulo – abro aspas:

“O dinheiro arrecadado com a multa adicional 
de 10% paga ao Fundo de Garantia quando 
demitem sem justa causa tem ajudado o Te-
souro Nacional a cobrir perdas de arrecada-
ção no caixa oficial desde o início de 2012. Ao 
contrário do que argumenta o Governo para 
convencer o Congresso a não extinguir a mul-
ta, os recursos não estão no bolo que financia 
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o programa habitacional Minha Casa Minha 
Vida” [fecho aspas].

É o que consta e o que está escrito na edição 
de hoje da Folha de S.Paulo. Ontem mesmo, Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, matéria do Valor Econômico 
mostrava o mesmo – abro aspas novamente:

“O dinheiro não está indo para o caixa do 
Fundo de Garantia. O Executivo alega que os 
recursos, algo em torno de R$3 bilhões neste 
ano, são destinados para financiar o principal 
programa habitacional do Governo Federal, 
o Minha Casa Minha Vida. Porém, o dinheiro 
está sendo incorporado às receitas do Tesouro 
Nacional para ajudar no cumprimento da meta 
de superávit primário” [fecho aspas, Senador 
Jarbas Vasconcelos].

Isso aqui eu já disse nesta tribuna duas ou três 
semanas atrás. Eu já comprovei, Senador José Agri-
pino, em todos os momentos, que o Governo Federal 
faltava com a verdade quando dizia que os recursos 
eram necessários para o Minha Casa Minha Vida.

Isso é muito grave! As relações entre o Executivo 
e o Legislativo deveriam ser pautadas pela transparên-
cia e pelo respeito mútuo. No entanto, mais uma vez, 
o Governo Federal...

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – SC) 
–... desrespeita esta Casa. Induziu os Parlamentares 
ao erro, até mesmo os de sua própria base de apoio, 
que foram submetidos ao constrangimento de repetir 
informações inverídicas.

Agora chega a notícia de que o Executivo acaba 
de enviar à Câmara um projeto de lei para efetivamente 
vincular a cobrança adicional sobre o Fundo de Ga-
rantia ao Minha Casa Minha Vida.

Ou seja, quando a inverdade fica exposta, o Go-
verno Federal apresenta um projeto de lei para, como 
em um passe de mágica, tornar verdadeiro o que era 
falso. Com esse movimento, o Governo espera que o 
Congresso aceite mansamente a manutenção do veto.

A bola está conosco, Srªs Senadoras, Srs. Sena-
dores, Deputados e Deputadas. Continuaremos dóceis 
diante desse novo insulto? Ou exerceremos nossa 
prerrogativa constitucional, restituindo a validade de 
uma lei que nós mesmos aprovamos, Senador Suplicy, 
por considerá-la justa e benéfica para a sociedade?

Sim, senhoras e senhores, a extinção da cobran-
ça adicional é benéfica tanto para a empresa quanto 
para o trabalhador. E aí entramos em outro aspecto da 
discussão, que envolve mais um argumento falacioso 

usado pelo Governo: o de que o fim da multa adicio-
nal sobre o Fundo de Garantia estimularia demissões.

É mais uma vez o Governo jogando com a desin-
formação, estimulando um receio totalmente infundado. 
Empresas, ao contrário do Governo, tomam sempre 
decisões racionais. Quando uma empresa decide de-
mitir um trabalhador sem justa causa, ela já sabe que 
deverá pagar a multa de 40% sobre o Fundo de Ga-
rantia, sobre o saldo do Fundo, e esse valor irá para o 
bolso do trabalhador.

Os 10% que a empresa seria obrigada a conti-
nuar pagando caso o veto seja mantido não são moti-
vo para que ela recue da decisão de dispensar o seu 
empregado. O que essa multa adicional acarreta para 
uma empresa é aumento de custos, o que atrapalha 
o seu crescimento e acaba por restringir a criação de 
novos impostos. Ou seja, essa multa não dá mais di-
nheiro para o trabalhador, não dá garantia para quem 
está empregado e ainda dificulta a vida de quem pro-
cura emprego.

Por tudo isso, senhoras e senhores, nós temos o 
dever de derrubar, na sessão de logo mais, o veto ao 
fim da cobrança do adicional de 10% sobre o Fundo 
de Garantia.

Eu vou encurtar este pronunciamento para po-
der contribuir com o tempo da sessão, Sr. Presidente, 
embora eu tivesse muito mais a dizer.

É preciso dizer a todos os senhores e senhoras 
que a intenção do Governo de mandar um projeto de 
lei para obrigar a utilização dos 10%, que cobram pe-
las demissões sem justa causa dos empregadores 
deste País, no Minha Casa Minha Vida se faria abso-
lutamente desnecessária se o Governo já estivesse, 
de fato, praticando isso, desde julho do ano passado. 
Em julho do ano passado, o saldo da conta do Fundo 
de Garantia se tornou, outra vez, equilibrado. Aí o Go-
verno passou a transferir...

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB 
– SC) – ... todo o recurso para o caixa único, para o 
Tesouro Nacional e continuou gastando mais de 3 bi-
lhões ao ano, por exemplo, na mídia, na propaganda 
institucional do Governo.

Ora, Sr. Presidente, nós não podemos, de forma 
alguma, aceitar essa solução que o Governo pretende 
apresentar para, através dela e em razão dela, pedir 
que os seus eleitores, que os seus leais Deputados e 
Senadores mantenham o veto que a Presidente apôs 
ao projeto. Nós precisamos derrubar o veto em favor 
do Brasil, em favor da indústria brasileira, em favor dos 
empregadores e também em favor do trabalhador bra-
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sileiro, porque não é mais possível mantermos a carga 
tributária vigente no País.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 
Apoio Governo/PT – SP) – Muito obrigado, Senador 
Paulo Bauer, que é de Santa Catarina e que falou, 
em nome da Liderança do PSDB, também sobre a 
importante votação que teremos hoje sobre o Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço.

Tem a palavra agora a Senadora Vanessa Gra-
zziotin.

Antes, permita-me, Senadora. Quando chamei a 
Senadora Angela Portela, falei incorretamente que ela 
era Senadora de outro Estado que não o dela mesmo, 
que é Roraima. Então, quero apenas corrigir o meu erro.

Senadora Vanessa Grazziotin, do PCdoB, do Es-
tado do Amazonas, como oradora inscrita.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-
verno/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente.

Com o Estado do Amazonas, não há perigo de 
errar, não é, Sr. Presidente? Ele é um Estado grandio-
so não só pela sua extensão territorial, mas pela sua 
gente muito querida e pela sua exuberância natural – 
não que Roraima não seja também.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, companheiros 
e companheiras, ontem, já no adiantado da hora, o 
Plenário do Senado Federal aprovou uma proposta 
de minirreforma eleitoral, proposta esta que seguirá, 
acredito que hoje ainda, para a apreciação da Câma-
ra dos Deputados. Para que as regras possam valer 
ainda nas eleições do ano que vem, em 2014, até o 
dia 5 de outubro, o projeto tem de estar votado pelo 
Congresso Nacional e tem de estar sancionado pela 
Presidenta da República.

Eu creio, Sr. Presidente, que o ideal seria que o 
Congresso Nacional pudesse ter viabilizado a votação 
de um projeto de reforma política que mudasse as es-
truturas do sistema político brasileiro. Mas, infelizmente, 
o tempo mais uma vez mostrou – não só o tempo –, a 
realidade mostrou que nós, no Congresso Nacional, 
não temos condições, Senador Jarbas Vasconcelos, de 
promover uma reforma política ampla. E isso decorre 
das diferentes visões que têm os diferentes partidos 
políticos, seja no Senado, seja na Câmara Federal.

Mas, exatamente por essa razão, Senador Suplicy, 
é que o partido de V. Exª, o Partido dos Trabalhado-
res, o meu partido, o PCdoB, juntamente com o PDT 
e o PSB, já encaminharam à Câmara dos Deputados 
um projeto de resolução, conclamando, chamando à 
realização de um plebiscito, porque são matérias que 
dividem tanto politicamente os representantes da po-
pulação brasileira – e, por conta disso, nós não conse-
guimos avançar – e que precisam ser encaminhadas 

para que a população possa dar a sua opinião. Opinião, 
por exemplo, acerca do financiamento de campanha, 
se o povo concorda ou não que empresas privadas 
continuem a financiar as campanhas dos candidatos 
em nosso País, sejam candidatos a governador, a De-
putado, a Senador, seja a que for. Ou seja, precisamos 
ouvir a população.

Mas, enfim, ontem, o projeto de minirreforma 
política foi aprovada aqui; minirreforma eleitoral, pois, 
como a própria denominação fala, não é uma reforma 
política, mas tão somente reforma da lei que estabe-
lece regras para as eleições. Nesse aspecto, quero 
me referir especialmente, Senadora Lídice da Mata, à 
emenda que nós conseguimos aprovar nesse projeto. 
Emenda apresentada por mim, por V. Exª e pela Se-
nadora Ana Rita. Apresentamos três emendas. Mas, 
infelizmente, duas delas não foram aprovadas. Apenas 
uma foi aprovada, a emenda que acrescenta à Lei nº 
9.504, de 1997, o art. 93-A, visto que o artigo 93 trata 
da possibilidade de o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, 
o TSE, no período da campanha eleitoral, requisitar 
um tempo de até 10 minutos diários na televisão e no 
rádio para desenvolver a sua campanha institucional, 
ou seja, na instrução do eleitorado, seja para divulgar 
os seus comunicados ou os seus boletins.

A emenda que nós apresentamos acrescenta 
um artigo 93-A, ou seja, um novo artigo 93. E desta 
feita, para prever a possibilidade de o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), no período compreendido entre 1º 
de março e 30 de junho dos anos eleitorais em tempo 
igual ao artigo 93, ou seja, até 10 minutos, promover 
propaganda institucional de rádio e televisão destina-
da a incentivar a igualdade de gênero e a participação 
feminina na política, Sr. Presidente. 

Eu considero, e nós consideramos essa emenda 
da mais alta relevância e importância, porque nesse 
quesito, no quesito de participação das mulheres na 
política o Brasil está muito aquém de muitos da maioria 
dos países do mundo, inclusive, dos nossos vizinhos 
sul-americanos. Para que os senhores e as senhoras 
tenham uma ideia, no ranking medido pela União In-
terpalamentar, entre 193 países – salvo engano – o 
Brasil ocupa a vergonhosa posição de 158ª posição 
– ou seja, 158 – quanto à presença das mulheres no 
parlamento. 

O que é muito grave, Sr. Presidente, porque as 
mulheres brasileiras, nós mulheres no Brasil repre-
sentamos mais de 51% do eleitorado, mas ocupamos 
em média menos de 10% das cadeiras no parlamento, 
seja nas câmaras de vereadores, nas assembleias le-
gislativas, ali na Câmara dos Deputados, seja aqui no 
Senado Federal. Ou seja, não estamos nem de longe 
ocupando os lugares que cabem às mulheres.
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Sr. Presidente, penso que essas mudanças que 
parecem pontuais são importantes para que possa-
mos trabalhar uma mudança cultural, uma mudança 
na legislação, e também uma mudança cultural. E 
essa proposta, aprovada ontem, trabalha o aspecto 
da mudança cultural.

Tenho conversado muito com meus colegas Par-
lamentares, Deputados e Senadores, e tenho ouvido 
de todos a mesma justificativa, Senador Valadares. Os 
Senadores, os Deputados, os vereadores, ou seja, os 
homens do Brasil que fazem política dizem o seguinte: 
que mulher não está na política brasileira porque não 
quer, porque mulher não tem interesse pela política. 
Eu pergunto: será que as mulheres do Chile têm maior 
interesse do que as mulheres brasileiras em relação 
à política? As mulheres da Argentina têm maior inte-
resse do que as mulheres brasileiras? As mulheres da 
França, as mulheres da Alemanha, as mulheres aqui 
da Colômbia, será que elas têm mais interesse pela 
política do que as mulheres brasileiras? 

Não é nada disso, Sr. Presidente. É que lá, nes-
ses países, a legislação interna avançou ao ponto de 
garantir, em muitos dos casos, uma presença mínima 
de 30% das mulheres no parlamento. E é isso que 
nós precisamos.

Então, essa campanha institucional, que deverá 
e poderá ser feita nos anos eleitorais, no período an-
tecedente à campanha eleitoral, é para mostrar para 
o Brasil inteiro que na lei brasileira está previsto que 
nenhum dos gêneros pode preencher uma chapa de 
candidaturas em um percentual superior a 70%, o que 
significa dizer que no mínimo 30% das candidaturas 
têm que ser candidaturas femininas.

Aí os homens, novamente, dizem: “As mulheres 
não se apresentam”. Não é que as mulheres não se 
apresentam, é que a sociedade brasileira ainda impõe 
um forte grau de discriminação contra as mulheres, 
seja pela discriminação em si, seja pela tripla jornada 
de trabalho a que todas nós estamos submetidas no 
dia a dia. A mulher, hoje, está no mercado de traba-
lho. Quase 40% da produção nacional saem de mãos 
femininas. Apesar disso, a mulher ainda desempenha 
com exclusividade os trabalhos domésticos de lavar, 
de passar, de cuidar dos filhos, Sr. Presidente. Então, 
não sobra tempo para que as mulheres façam política. 
E quando elas são desprendidas e procuram espaço, 
elas não encontram, porque os partidos são eminen-
temente masculinos.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Apoio 
Governo/PSB – SE) – Senadora, V. Exa me concede 
um aparte?

A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-
verno/PCdoB – AM) – Concedo, Senador.

Então, eu quero só dizer que nós consideramos 
um avanço importante a possibilidade de o TSE fazer, 
institucionalmente, propagandas falando da necessi-
dade da busca da igualdade de gênero.

Isso é muito importante para todas nós, porque 
a democracia não se completa se uma parcela impor-
tante da sociedade não tem oportunidade de ocupar 
um espaço que deva ocupar.

Concedo aparte a V. Exª, Senador Valadares.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Apoio 

Governo/PSB – SE) – Senadora, eu acho que...

(Soa a campainha.)

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Apoio 
Governo/PSB – SE) – (...) é preciso que haja uma cam-
panha de conscientização no intuito de colocarmos a 
mulher exercendo o seu verdadeiro papel na socieda-
de, não apenas no trabalho, mas também participando 
ativamente da vida pública, dos movimentos sociais, da 
vida partidária. Lá no nosso Nordeste, nós, pelo menos 
lá em Sergipe, incentivamos ao máximo a presença da 
mulher nas chapas não só majoritárias como também 
proporcionais. E eu confesso que, apesar dos nossos 
esforços, há, vamos dizer assim, uma omissão, para 
não dizer um desinteresse...

(Interrupção do som.)
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Apoio 

Governo/PSB – SE) – (...) Um desinteresse – a reali-
dade é esta – quase total da mulher em relação à sua 
participação política. Pode ser que haja resistência em 
casa, pode ser que haja resistência no seu bairro, ou 
mesmo no seu grupo de trabalho ou familiar. Mas o fato 
é que os partidos políticos de um modo geral abrem, 
abrem, não, escancaram as portas. Eu, por exemplo, 
que sou do PSB, gostaria que não tivéssemos 30% 
das nossas chapas preenchidas por mulheres. Eu 
gostaria que fosse muito mais, que fossem 70% de 
mulheres. Porque assim nós estaríamos vivenciando 
nos partidos políticos o que o Brasil vivenciou ao ele-
ger a Presidenta Dilma.

(Soa a campainha.)

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Apoio Go-
verno/PSB – SE) – Quer dizer, ao eleger a Presidenta 
Dilma, tirou-se, de uma vez por todas, o preconceito, 
a meu ver, de que uma mulher não poderia ocupar a 
Presidência da República. E ocupou, e está ocupando 
muito bem, governando com muito brilho, eficiência e 
competência o nosso Brasil. Assim, eu acho que de-
veria acontecer em relação não só ao nosso Partido, 
como em relação ao de V. Exª e a todos os demais. 
O PSB está escancarado às mulheres. Eu acho que 
essa campanha de conscientização deveria partir não 
somente dos nossos partidos, mas também, como V. 
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Exª falou, do Tribunal Superior Eleitoral, porque é o 
órgão institucional, em última análise, que faz o re-
gistro das candidaturas, tem credibilidade, dá força e, 
acima de tudo...

(Interrupção do som.)

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Apoio 
Governo/PSB – SE) – (...) chama as mulheres para, 
pelo menos, entenderem que elas estão sendo convo-
cadas para uma missão, a missão de servir ao Brasil, 
ao seu Estado e ao seu Município. Eu acho que, neste 
instante, o discurso de V. Exª é representativo não só 
da vontade de seu partido, mas da maioria dos parti-
dos que compõem o Brasil. É lamentável que a mulher 
não esteja, em relação à vida partidária, participando 
como nós gostaríamos.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Eu agradeço o aparte de V. 
Exª, Senador Valadares, e o incorporo ao meu pro-
nunciamento.

V. Exª falou exatamente aquilo que eu exempli-
fiquei. Não há Parlamentar no Brasil que não diga a 
mesma coisa, que a mulher não se interessa pela po-
lítica. E nós dizemos: isso não é verdade. O que falta 
são condições para que a mulher faça política.

Eu vou dar o exemplo do meu Partido, Senador 
Valadares, o PCdoB, um pequeno partido que tem uma 
pequena representação parlamentar, mas que pode 
servir de um grande exemplo. A bancada feminina, 
entre a bancada federal do PCdoB, é de 40%. E isso 
não acontece por acaso, não. Isso acontece porque 
o Partido tem uma política voltada para a valorização 
das mulheres. 

A Presidente da UNE (União Nacional dos Es-
tudantes) é uma mulher. A Presidente da União Bra-
sileira dos Estudantes é uma mulher. Então, eu não 
tenho dúvida nenhuma de que, a partir do momento 
em que os partidos começarem a abrir não só às vés-
peras das eleições, mas sempre as suas portas para 
as mulheres e debaterem a questão de gênero, nós 
vamos melhorar muito, Senador.

E eu agradeço a V. Exª, agradeço a todos os Se-
nadores, em especial ao Senador Romero Jucá, em 
especial ao Senador Valdir Raupp, que foi o Relator da 
matéria, pela aceitação dessa emenda importante, a 
emenda aprovada hoje. Isso porque, como V. Exª disse...

(Interrupção do som.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Eu concluo já, agradecendo 
a V. Exª, Senador Suplicy.

Quando o Tribunal Superior Eleitoral, Senadora 
Ana Amélia, for à televisão, à rádio fazer uma cam-
panha institucional falando da lei que prevê 30%, no 

mínimo, de candidaturas de outros gêneros, falando 
da necessidade e da importância da presença da mu-
lher na política brasileira, eu não tenho dúvida nenhu-
ma, estaremos dando um passo muito importante na 
conscientização das mulheres. As mulheres não têm 
tempo para frequentar partidos políticos. As mulheres 
trabalham fora de casa, trabalham dentro de casa, 
cuidam de filhos sozinhas. Então, nós precisamos de 
um incentivo a mais. E, quando a sociedade brasilei-
ra, em especial as mulheres, veem o próprio Tribunal 
Eleitoral tratando do debate...

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo /PCdoB – AM) – ... da questão de gênero, 
eu não tenho dúvida nenhuma: nós estaremos dando 
um passo muito importante, Senador Suplicy, porque 
a mulher, para a política, não traz só a sensibilidade, 
não traz só a honestidade, a mulher traz também a 
própria sociedade, porque, numa sociedade onde a 
mulher é metade e os homens, a outra metade, não 
pode um gênero ocupar somente 10% das cadeiras 
do Parlamento.

Então, eu quero aqui, mais uma vez, cumpri-
mentar, agradecer os parlamentares pela aprovação 
de emenda tão importante como essa que nós apro-
vamos no dia de ontem.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 

Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Sena-
dora Vanessa Grazziotin. Fico pensando quanto mais 
teríamos avançado ontem se tivéssemos a decisão do 
povo sobre diversos temas que aqui decidimos. Obvia-
mente, mais mulheres precisam participar da vida polí-
tica e que essa oportunidade seja dada é fundamental.

Tem a palavra agora o Senador Jarbas Vascon-
celos, do PMDB de Pernambuco, para uma comuni-
cação inadiável.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE. Para uma comunicação inadiável. Com 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, o Governo Federal acaba de anunciar 
uma decisão que já era esperada, de que a Presidente 
Dilma Rousseff não vai aos Estados Unidos. Brigar com 
os Estados Unidos na situação em que aquele país se 
encontra é fácil – de ladeira abaixo, com a economia 
exaurida, com o presidente da República mal avalia-
do pela opinião pública, lá embaixo nas pesquisas –, 
é facílimo! E a decisão, todos nós sabemos, não foi 
dela. Foi do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e 
do marqueteiro que manda neste País, o João Santana. 

Lamentavelmente, um episódio eleitoral domina, 
mais uma vez, uma decisão importante do Brasil. Dil-
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ma deveria ir aos Estados Unidos, enfrentar as coisas, 
dizer o que é necessário, porque o Brasil condena a 
espionagem. E não ficar, com fins eleitoreiros, tirando 
proveito da situação a mais de um ano da eleição. E 
quem viver verá, no programa eleitoral dela, no próximo 
ano. A coragem que não teve para enfrentar Evo Mora-
les, na Bolívia, teve para enfrentar um presidente fraco. 

Sr. Presidente, os olhos do Brasil estarão fixados 
nesta quarta-feira, 18 de setembro de 2013, no pleno 
do Supremo Tribunal Federal, quando o Ministro Cel-
so de Mello anunciará sua posição sobre a validade 
dos embargos infringentes para os réus do chamado 
escândalo do mensalão.

É tão simbólico que a palavra embargo também 
signifique, segundo os dicionários, aquilo que impede, 
embaraça; empecilho, obstáculo ou dificuldade. E que 
infringente signifique desobedecer, violar, transgredir e 
desrespeitar. Vale ressaltar que todas essas palavras 
têm um conteúdo negativo. E não poderia ser diferente.

Não tenho dúvidas de que a decisão tomada pelo 
Supremo Tribunal Federal pesará enormemente para 
consolidar ou não a imagem positiva que o Supremo 
construiu no seio da opinião pública, desde que esse jul-
gamento histórico teve início, no ano próximo passado.

Pela primeira vez, Sr. Presidente, o povo teve a 
perspectiva de que até os poderosos podem ser con-
denados e privados da liberdade por causa dos crimes 
que cometeram. Qual brasileiro vai compreender que 
essa reviravolta em torno da condenação dos mensa-
leiros decorre do simples fato de que dois novos Mi-
nistros tomaram assento na Suprema Corte?

Para a maioria dos brasileiros, o crime não pode 
continuar compensando; a impunidade não pode pre-
valecer. Mas a verdade nua e crua é que, caso sejam 
acatados os embargos infringentes, ficará evidente 
que os condenados já têm maioria no Supremo para 
reduzir suas penas num novo julgamento. Algum bra-
sileiro indignado com as injustiças vai compreender 
esse desfecho, impensável há até bem pouco tempo?

Essa reviravolta no Supremo Tribunal Federal 
será equivalente à votação da Câmara dos Deputados, 
que, no dia 28 de agosto passado, negou a cassação 
do Deputado Federal Natan Donadon. Será uma ver-
gonha nacional, um constrangimento, uma decepção 
sem tamanho.

Como escreveu sensatamente o jornalista Mer-
val Pereira, que vem acompanhando de perto todo o 
julgamento – abre aspas: “O Supremo Tribunal Federal 
está a caminho de perder a confiança do povo brasi-
leiro, que passou a considerá-lo um sustentáculo do 
sistema democrático, imune a influências externas, a 
partir de sua atuação desassombrada no julgamento 
do mensalão” – fecha aspas.

Da mesma forma, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, que se levantam dúvidas quanto ao correto 
funcionamento do Congresso Nacional, esmagado pelo 
autoritarismo do Poder Executivo, será passível de se 
levantar esse questionamento no que diz respeito à 
Suprema Corte do País.

Prefiro que o Supremo sofra a influência externa 
das ruas do que a influência externa dos gabinetes do 
Palácio do Planalto e das salas da sede do Partido dos 
Trabalhadores.

O que está em jogo, Sr. Presidente, Srªs Senado-
ras, Srs. Senadores, não é a falsa polêmica sobre se é 
certo ou não o Supremo Tribunal Federal estar sensível 
ao que deseja a maioria da opinião pública brasileira. É 
ilusão acreditar que um julgamento emblemático como 
esse possa ocorrer apenas sustentado por detalhes 
jurídicos e especificidades técnicas.

Srªs e Srs. Senadores, existem julgamentos e 
existem “julgamentos”. Os primeiros, sem aspas, en-
tram para a História pela porta da frente, pelas razões 
que fizeram e fazem a civilização humana progredir, 
evoluir. E existem os outros “julgamentos”, aspeados, 
que também fazem parte dos acontecimentos históri-
cos, porém pelas razões inversas, como lembranças 
amargas daquilo que o ser humano precisar deixar 
para trás, que é a antítese do que representa a Justiça.

A impunidade dos poderosos foi uma das princi-
pais razões das manifestações que tomaram as ruas 
do Brasil no último mês de junho. E o que se viu, em 
diversas oportunidades, foram elogios ao trabalho que o 
Supremo Tribunal Federal vinha realizando para acabar 
com a máxima de que políticos e pessoas influentes 
jamais são punidos.

Todos sabemos que o Ministro Celso de Mello 
já se pronunciou anteriormente a favor dos embargos 
infringentes, mas ainda mantenho a esperança de que 
ele – homem sensato e experiente que é – tenha em 
mente que os Poderes da República não são olimpos 
institucionais, nos quais deuses arrogantes fazem o 
que bem entendem, sem levar em conta as expecta-
tivas da sociedade.

Era o registro, Sr. Presidente, que tinha a fazer, 
e torcer fortemente para que, amanhã, o País não se 
envergonhe da Suprema Corte do País.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Jarbas Vasconcelos, 
o Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Cumprimento o Senador Jarbas Vascon-
celos, que falou como comunicação inadiável, tratan-
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do de um tema extremamente relevante para a vida 
política do País.

Com a palavra, como orador inscrito, Senador 
Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Srª Presidenta, Senadora Ana 
Amélia, em primeiro lugar, saúdo algo pelo qual V. Exª 
inclusive é responsável também. Hoje, na Comissão de 
Assuntos Econômicos, em caráter terminativo, e por 
parecer da Relatora, Senadora Lúcia Vânia, foi aprova-
do o Projeto de Lei do Senado 231, de 2012, de minha 
autoria, que cria o Fundo Nacional de Pesquisas para 
Doenças Raras e Negligenciadas.

Agradeço muito o parecer da Senadora Lúcia Vâ-
nia, que foi tão bem acolhido por todos os membros, e, 
por unanimidade, a Comissão de Assuntos Econômicos 
o aprovou. Agradeço sobremaneira à Profª Adriana de 
Abreu Magalhães Dias, do Instituto Baresi, que justamente 
trouxe essa sugestão para que eu pudesse apresentar 
um projeto nesse sentido, sobretudo tendo em conta que, 
apesar dos recentes avanços científicos e tecnológicos, 
as doenças infecciosas continuam a afetar despropor-
cionalmente as populações pobres e marginalizadas.

Tem havido, conforme o Global Forum for Health 
Research, uma distorção porque menos de 10% dos 
gastos mundiais com pesquisa em saúde são dedica-
dos a doenças e condições mórbidas que representam 
90% da carga global de doenças.

Essa “falha de mercado” caracteriza-se por uma 
situação em que o setor privado investe mais em re-
médios para o mundo rico e desenvolvido, que serão 
vendáveis e lucrativos, do que com pesquisas relacio-
nadas às doenças da pobreza, que são muitas vezes 
negligenciadas, tais como dengue, doença de Chagas, 
esquistossomose, hanseníase, leishmaniose, filariose, 
oncocercose, malária, tuberculose e tracoma, entre 
outras, que estão associadas a situações de pobre-
za, a precárias condições de vida e às iniquidades em 
saúde, portanto, desigualdades injustas.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 
mais de um bilhão de pessoas são portadoras de uma 
ou mais doenças negligenciadas, o que representa 1/6 
da população mundial. São doenças que prevalecem 
em condições de pobreza, mas também contribuem 
para a manutenção do quadro de desigualdade, uma 
importante barreira ao desenvolvimento dos países.

Assim, é importante a aprovação desse projeto 
que, inclusive, foi na forma de um substitutivo, pois a 
Senadora Lúcia Vânia considerou o projeto meritório, 
adequado nos seus aspectos econômicos e financei-
ros, constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa, e sugeriu a aprovação na forma do substitutivo 

apresentado pela Comissão de Ciência e Tecnologia 
e pela Comissão de Assuntos Sociais, pois entendeu 
que essas Comissões fizeram um projeto adequado.

Quero, mais uma vez, registrar a forma pela qual, 
então, ficou aprovado o projeto, na forma deste subs-
titutivo.

Art. 1º O art. 2º da Lei nº 10.332, de 19 de de-
zembro de 2001, passa a vigorar acrescido 
do seguinte §3º:
“Art. 2º  ...........................................................
 .......................................................................
§3º No mínimo 30% dos recursos do programa 
de fomento à pesquisa em saúde, previsto no 
inciso II do art. 1º desta lei, serão aplicados 
em atividades voltadas para o desenvolvimen-
to tecnológico de medicamentos biológicos, 
produtos para a saúde e outras modalidades 
terapêuticas destinados ao tratamento de do-
enças raras ou negligenciadas, assim definidas 
em regulamento.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Portanto, quero também agradecer ao Senador 
Sérgio Souza e à própria Senadora Ana Amélia, que 
deram pareceres, respectivamente, nas Comissões de 
Ciência e Tecnologia e de Assuntos Sociais. V. Exªs 
souberam também perceber a importância desse pro-
jeto, assim como a Senadora Lúcia Vânia, o Senador 
Sérgio Souza e todos os que hoje votaram favoravel-
mente a essa proposição.

Gostaria também de fazer uma referência, uma 
análise sobre o que aconteceu ontem no Senado Fede-
ral, através de carta que encaminho aos componentes 
da Diretoria Colegiada: Jovita José Rosa, da Unasus; 
Carlos Alves Moura, da CBJP; Márlon Jacinto Reis, 
da Abramppe; José Magalhães de Sousa, da Cáritas 
Brasileira, que compõem o Movimento de Combate à 
Corrupção Eleitoral MCCE) e por eleições limpas. En-
caminho a eles, nesta data, a seguinte carta:

Cumprimentando cordialmente todos os inte-
grantes da Diretoria Colegiada do Movimento 
de Combate à Corrupção Eleitoral, passo a 
tecer uma breve síntese do que, na minha vi-
são, foi a tramitação da chamada Minirreforma 
Eleitoral de 2013, no Senado Federal, conclu-
ída ontem à noite.
No bojo dessa suposta Minirreforma Eleitoral, 
identifico, além do Projeto de Lei do Senado 
(OS) nº 441, de 2012, de autoria do Senador 
Romero Jucá (PMDB-RR) e relatado pelo Se-
nador Valdir Raupp (PMDB-RO), o PLS nº 264, 
de 2013, apresentado pelo Senador Jorge Via-
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na (PT-AC) e por mim relatado na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), 
em caráter terminativo.
O texto original do PLS nº 264, de 2013, objetiva-
va vedar a participação das pessoas jurídicas no 
financiamento das campanhas eleitorais. Como 
Relator, apresentei – na linha do que propõe o 
Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – 
uma Emenda Substitutiva que, além de manter a 
proibição da participação da pessoa jurídica nas 
campanhas, sujeitou a contribuição das pessoas 
físicas ao limite de R$1.700,00 (mil e setecentos 
reais), com a finalidade clara de coibir o abuso 
do poder econômico no processo eleitoral. Aco-
lhi, também, e incorporei ao meu relatório, duas 
emendas do Senador Pedro Taques (PDT-MT), 
que harmonizavam os demais dispositivos da 
legislação eleitoral com as mudanças propostas 
pela minha Emenda Substitutiva. Infelizmente, no 
colegiado da CCJ, nossa proposta foi rejeitada 
pelo placar de 13 a 6.
Isto posto, procurei introduzir as ideias-mestras 
do Substitutivo que apresentei, como Relator 
do PLS nº 264, de 2013, no texto do PLS nº 
441, do Senador Jucá, tanto durante a trami-
tação da matéria na CCJ, quanto na discussão 
e votação do Projeto em plenário. Para tanto, 
apresentei a Emenda que, no plenário tomou 
o nº 49 (anexa), que, basicamente, vedava a 
participação da pessoa jurídica na doação de 
campanha, podendo esta apenas doar para o 
Fundo Partidário, bem como limitava a doação 
de pessoa física ao valor de R$1.700,00 (mil 
e setecentos reais).por pleito.
Além disso – e principalmente –, apresentamos, 
o Senador Pedro Taques e eu, outra Emenda, 
que tomou o nº 10 (anexa), na qual instituímos 
a obrigatoriedade de os partidos políticos, coli-
gações e candidatos apresentarem, pela Inter-
net, nos dias 15 de agosto, 15 de setembro e no 
sábado que antecede o domingo das eleições, 
a discriminação de todos os recursos recebidos 
para o financiamento da campanha eleitoral.
No tocante ao financiamento das campanhas 
eleitorais, todos nós sabemos que o eleitor 
chega ao momento crucial do dia da eleição 
sem ter o conhecimento devido acerca de como 
foram obtidos os recursos financeiros para as 
campanhas dos candidatos, partidos e coli-
gações, pois os dados finais desse cômputo 
somente são divulgados meses após o pleito 
eleitoral. Nesse aspecto, o eleitor brasileiro 
vota no escuro!

Como nossas propostas foram rejeitadas pelo 
Relator do PLS nº 441, de 2012, apresenta-
mos destaques para votação em separado das 
emendas. Destacadas do texto para votação, 
as emendas, infelizmente, foram rejeitadas 
pela maioria da Casa, por voto apresentado 
pela maioria dos Lideres partidários.
Como a matéria aprovada segue para a Câma-
ra dos Deputados, julguei conveniente historiar 
sua tramitação aqui no Senado e anexar o tex-
to das emendas e do relatório que apresentei 
sobre o PLS nº 264, de 2013, pois avalio que 
o Movimento de Combate à Corrupção Elei-
toral poderá utilizar esses dados para discutir 
o tema com os nossos Deputados Federais.
Sendo o que há para o momento – e colocan-
do-me, como sempre à disposição – despeço-
-me cordialmente.
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.

Solicito, Srª Presidenta, que possam ser anexa-
dos os textos a que me referi.

Dessa maneira, concluo dizendo que tenho a 
impressão, pela vivência que aqui tivemos ontem e 
pela nossa experiência, de que, para avançarmos no 
sentido de não haver mais contribuições de pessoas 
jurídicas e limitarmos a uma quantia de bom senso a 
possibilidade da contribuição da pessoa física, algo 
como R$1.700,00 por pleito, e também para garantir 
a transparência, durante a campanha eleitoral, das 
contribuições aos partidos, coligações e candidatos, 
ou seja, para que isso, efetivamente, se torne uma 
realidade, avalio que será necessário o plebiscito, a 
consulta ao povo, para que este diga qual é a sua von-
tade, pois tenho a convicção, dos diálogos que tenho 
tido com a população, de que a maioria da população 
brasileira, de todos os eleitores, seja num plebiscito 
ou num referendo, vai votar a favor das medidas que, 
infelizmente, ontem foram negadas.

Claro que tenho todo o respeito pelos Senadores 
que assim preferiram fazer, mas estou consciente de 
que a vontade maior da população seria pela elimina-
ção das contribuições de pessoas jurídicas, limitação 
das contribuições de pessoas físicas e transparência, 
até a véspera das eleições, da natureza das contribui-
ções aos partidos políticos, coligações e candidatos.

Muito obrigado, Srª Presidenta Ana Amélia.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º, 
do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP-RS) – Na forma regimental, Senador Eduardo 
Suplicy, sua solicitação será atendida.

Queria saudar os alunos do Ensino Médio do 
Colégio Militar de Anápolis, Estado de Goiás.

Sejam bem-vindos! Vocês estão chegando num 
dia particularmente importante, pois estão aqui atletas 
muito famosos, como o Raí, a Ana Moser, a Hortênsia, 
o nosso Guga Kuerten, campeão muito festejado de 
tênis, que estão esperando – vocês podem vê-los ali – 
a votação de uma medida provisória muito importante 
para o esporte brasileiro.

Além disso, estão presentes também famosos 
cantores, como o Ivan Lins, o Fagner, a Rosemary, que 
estão aguardando aqui a deliberação sobre a PEC da 
Música. A PEC da Música, Senador, deverá ser votada 
hoje, em segundo turno, ainda; para tanto, temos de 
apreciar duas emendas do primeiro turno de votação.

Convido para fazer uso da palavra, pela Liderança 
do seu partido, o Democratas, o Senador José Agripino.

Enquanto o Senador se encaminha à tribuna, 
cumprimento o Senador Lobão Filho pelo seu aniver-
sário no dia de hoje, uma data tão importante.

Senador Lobão Filho, parabéns!
Com a palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM-RN. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, nós vamos votar, hoje à noite, 
no Congresso – será colocada em pauta – a aprecia-
ção de diversos vetos apostos pela Presidente Dilma 
a matérias aprovadas pelo Congresso Nacional.

Entre os vetos que serão apreciados, há muita 
matéria importante, mas há uma delas que merece 
uma reflexão especial: o veto sobre o fim da cobrança 
da multa de 10% sobre o valor do Fundo de Garantia 
nas demissões não justificadas.

Essa matéria foi criada há algum tempo com o 
objetivo de criar elementos financeiros para compensar 
o Fundo de Variações Salariais, que estava descom-
pensado, ou para dar à União a condição de resgatar 
alguns compromissos ou alguns ganhos de servidores 
referentes aos Planos Bresser, Verão etc.

Isso tudo já foi resolvido, e a cobrança dos 10% 
de multa nas demissões imotivadas sobre o Fundo de 
Garantia em depósito continua. O que significa isso? 
Se o Brasil, pela sua carga tributária, pela sua infra-
estrutura, pela deficiência de investimentos, já é um 
país incompetitivo, esse fato agrava ainda mais a in-
competitividade do empregador.

O Congresso Nacional está, hoje, cheio de em-
pregadores, do comércio, da indústria, que estão pro-
curando, pela força dos seus argumentos, convencer 

Deputados e Senadores a votarem pela derrubada 
do veto.

Eu gostaria de fazer uma apreciação que faço 
com constrangimento, faço, eu diria, com vergonha 
de ter de citar uma coisa que deveria constranger o 
Pacto Federativo do Brasil. Porque, vejam bem: se um 
prefeito ou um governador lança mão de recursos do 
Fundo de Previdência Municipal para pagar custeio, 
pagar salários, pagar até algum investimento, chega 
ao fim do seu mandato, não repõe aquele dinheiro 
do fundo e passa para o eleito subsequente, segura-
mente o eleito subsequente, dentro do período do ano 
que passou, terá de prestar contas naquilo que são 
as contas públicas. E, na hora em que for verificado o 
rombo nos recursos do Fundo de Previdência, ele se 
obriga a fazer a denúncia pública sob pena de assu-
mir a responsabilidade pelo mal feito do anterior, que, 
como penalidade, tem cadeia.

Você utilizar recursos de Fundo de Previdência 
indevidamente, que não seja para atender aos servi-
dores com aposentadoria, dá cadeia; é improbidade 
administrativa e dá cadeia.

O que aconteceu? O que anda acontecendo com 
os recursos do Fundo de Garantia? A União está se 
apropriando indevidamente de recursos; estaria jogan-
do teoricamente esses recursos dos 10%, que teriam 
uma motivação específica, uma destinação específi-
ca... De abril para cá, R$4,46 bilhões, dinheiro que está 
sendo cobrado, tirando a competitividade dos agentes 
econômicos empregadores do comércio, da indústria e 
dos serviços, ao invés de estar até compondo o Fundo 
de Garantia ou até compondo um fundo para atender 
aquilo que originalmente ele se propôs, que era cor-
rigir as distorções no Fundo de Compensação de Va-
riações Salariais, que já foi resolvido, ou para pagar 
aqueles que estariam com o direito assegurado pelos 
Planos Bresser ou Verão, que já foram assegurados. 
O prosseguimento da contribuição continua, o recurso 
é depositado no fundo, teoricamente, porque, a rigor, 
a rigor, esses recursos estão servindo é para suprir o 
caixa do Tesouro que está desfalcado por desonera-
ções fiscais pontuais.

Vejam que curioso: o governo está retirando do 
trabalhador recursos que pertencem a ele... Se fosse 
um fundo municipal ou estadual, daria cadeia, pas-
sando de um ano para o outro o dinheiro não coberto.

De 2012 para 2013, o rombo está lá; não foi co-
berto nada e o Ministro da Fazenda e a Presidente 
Dilma insistem em prorrogar uma coisa que é danosa 
ao trabalhador e, mais do que isso, veja do que decor-
re a aplicação dos 10% de multa: como conseqüência 
imediata, a aplicação desses 10% torna a atividade 
produtiva do Brasil incompetitiva porque é um ônus a 



64188 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013

mais para o empregador, que, na hora em que contra-
ta e que demite, tem que pagar 10% de multa sobre o 
Fundo de Garantia. Isso a torna não competitiva.

O dinheiro que o Governo está usando serve 
para quê? Para cobrir aquilo com que o Governo, por 
desonerações pontuais, oferecidas para a venda de 
geladeiras, de fogões, de automóveis, para financiar 
segmentos próprios, bem definidos na economia, está 
mazelando o setor produtivo como um todo, tirando do 
dinheiro do trabalhador, um dinheiro que era destinado 
a compensar a perda de arrecadação, e fazendo um 
duplo efeito. Este é o efeito número um: com a cobrança 
dos 10%, está estabelecendo dois pesos e duas me-
didas. Estados e Municípios não podem usar dinhei-
ro de fundo de previdência, e a União o está usando. 
Prefeito e governador, se o usam e se este passa de 
um ano para outro, vão para a cadeia. Presidente da 
República insiste em mandar mensagem que, se não 
passa e é derrotada no Congresso, é vetada e insiste 
em derrubar o veto.

Então, vejam, Srs. Senadores, a responsabilidade 
que nos cabe na votação de hoje. Primeiro de tudo, 
temos de garantir que o dinheiro do trabalhador inte-
gre um fundo que seja dele. Se o do Município e do 
Estado é dele e quem mete a mão nele pode ir para 
a cadeia, por que o federal pode meter a mão, pode 
usar, seja para que resultado for, para que objetivo for, 
e isso não dá em nada?

Então, por essa razão, trago aqui minha palavra, 
a palavra do meu Partido, de indignação com o fato. 
Temos o compromisso de, na noite de hoje, votarmos 
pela derrubada do veto, para garantir, em primeiro lu-
gar, probidade e, em segundo lugar, competitividade à 
atividade produtiva do Brasil e para chamar a atenção 
para o fato de que o pacto federativo do Brasil, dentre as 
suas mazelas, guarda ainda mais essa, que é perversa.

Se prefeito ou governador lança mão de recurso 
do seu fundo de previdência e o passa de um ano para 
outro, ele está passível de ser penalizado com a prisão, 
pois isso é improbidade administrativa, é alcance de 
dinheiro que não lhe pertence. No caso da União, se 
o Governo, para tentar conseguir a não derrubada do 
veto, para conseguir o seu objetivo, anuncia agora que...

(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – 

RN) – ...os 10% do Fundo de Garantia vão compor um 
subsídio ou um plus à aposentadoria, ele está apenas 
tentando tapar o sol com a peneira, anunciando um 
fato que não vai acontecer, que seria a garantia de 
um recurso que seria sacado pelo servidor quando se 
aposentasse. E, nesse meio tempo, o recurso ficaria 
à disposição para cobrir os rombos do Orçamento do 
Tesouro, como ocorreu até agora.

Em nome disso tudo é que nosso voto, hoje à 
noite, será pela derrubada do veto.

Durante o discurso do Sr. José Agripino, a 
Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, 
Presidente.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 
RO) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Valdir Raupp, tem a 
palavra V. Exª, pela ordem.

Em seguida, darei a palavra ao Senador Moza-
rildo Cavalcanti.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 
RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Ouvindo o 
pronunciamento do Líder José Agripino; do Líder do 
Governo, que está na Mesa também; e de todos os 
Líderes aqui presentes, o Senador Aloysio, o Senador 
Wellington e muitos outros aqui presentes, peço que 
possamos colocar na pauta o projeto das emancipa-
ções. Foi acordado na CCJ que ele fosse pautado, 
para, em seguida, ele ir ao plenário do Senado. A in-
formação que eu tinha era a de que estava acordado 
para votá-lo neste esforço concentrado, nesta semana, 
mas, agora, parece que alguns Líderes não estão en-
tendendo isso e não querem colocar esse projeto na 
pauta. Faço um apelo a V. Exª para que possa cons-
truir um acordo com as Lideranças, para colocá-lo em 
votação hoje, se for possível.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mozarildo Cavalcanti, 
tem a palavra V. Exª.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, encaminhei à Mesa ontem dois requerimen-
tos, com as assinaturas dos Srs. Líderes, pedindo para 
pautar, incluir na Ordem do Dia dois projetos de minha 
autoria que cuidam de estabelecer o Programa de De-
senvolvimento da Amazônia e da Faixa de Fronteira e 
também o que cria a Fronteira Agrícola Norte. Os re-
querimentos já se encontram sobre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Se não houver objeção da Casa, 
vamos exatamente fazer o que manda o Regimento, va-
mos lê-los durante a Ordem do Dia e os votaremos logo 
após a Ordem do Dia, Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-
no/PT – BA) – Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador 
Walter Pinheiro.
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-
no/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
V. Exª falou das votações. Hoje, votamos a MP nº 620, 
que está trancando a pauta. Mas aí o Senador Raupp 
fez um questionamento aqui acerca da votação do pro-
jeto que havia sido discutido pela CCJ e no Colégio de 
Líderes e que diz respeito à questão dos Municípios. 
Qual é a previsão de V. Exª em relação a esse projeto 
no esforço concentrado? Qual a previsão que V. Exª 
está fazendo em relação à apreciação dessa matéria?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – É que, quando nós fizemos 
aquela reunião de Líderes para, consensualmente, 
encaminharmos uma pauta para esta semana, nós 
não observamos, em função da presença de vários 
Líderes e do consequente posicionamento, o consen-
so para votarmos essa matéria. É evidente que a dis-
cussão continua em aberto. Se houver consenso, se 
retirarem a resistência que foi colocada, terei a máxima 
satisfação em colocar essa matéria na pauta, Senador 
Walter Pinheiro.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – RJ) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Lin-
dbergh Farias.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Go-
verno/PT – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, hoje, um grupo de 12 governadores 
esteve em Brasília, no Senado Federal, e depois foi 
ao Supremo Tribunal Federal. Eles vieram aqui discu-
tir a reforma do ICMS, a convalidação dos incentivos. 
E V. Exª, como Presidente do Senado, na sessão de 
ontem, marcou para a próxima quinta-feira uma ses-
são especial para discutirmos esses temas ligados ao 
debate federativo. Eu, inclusive, ia sugerir a V. Exª que 
concentrássemos o debate, na próxima quinta-feira, em 
cima do ICMS, da dívida, da convalidação.

Houve um fato novo, Sr. Presidente.
Peço que o façamos na próxima quinta-feira, não 

nesta quinta-feira, pois, nesta quinta-feira, trataremos 
sobre saúde.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Go-
verno/PT – PI) – Então, não é a próxima quinta-feira, 
mas a outra.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Go-
verno/PT – RJ) – É a outra quinta-feira.

Houve um fato novo: a decisão do Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Ministro Joaquim Barbo-
sa, que indeferiu um pedido de suspensão de liminar 
ajuizado pelo Governo de Goiás contra a decisão do 
Tribunal de Justiça do Estado, que concedeu liminar 
favorável ao repasse integral ao Município de Córrego 

do Ouro da cota do ICMS. E o Ministro Joaquim Bar-
bosa também apresentou um indeferimento quanto a 
outro Município, o de Jeovânia. Ou seja, os Municípios 
ganharam o direito de receber a cota integral do ICMS, 
que não está sendo cobrada pelo Estado. Isso criou 
uma situação nova, de perplexidade. E os governado-
res vieram aqui, nessa maratona de negociações e de 
conversa com os Ministros do STF.

Eu só queria fazer aqui, Sr. Presidente, um alerta. 
Nós votamos na Comissão de Assuntos Econômicos 
a reforma do ICMS. Nós temos de avançar para votá-
-la no plenário do Senado Federal. E eu queria me 
dirigir aos governadores, dizendo que a pauta que os 
governadores estabeleceram no dia de hoje é uma 
pauta contraditória.

Veja bem: ontem, no jornal Valor Econômico, 
matéria do jornalista Ribamar Oliveira e da jornalista 
Raquel Ulhôa falava o seguinte:

Os objetivos da ação dos governadores são: 
mobilizar suas bancadas para rejeitar, no ple-
nário do Senado, o projeto de resolução que 
muda as alíquotas interestaduais de ICMS, con-
validar os incentivos fiscais já concedidos [...] 
adiar a edição de súmula vinculante pelo STF.

Ora, Sr. Presidente, só há um jeito de convalidar 
os incentivos fiscais já concedidos, só há um jeito de 
adiar a edição da súmula vinculante pelo STF: votar-
mos no plenário deste Senado Federal a reforma do 
ICMS. Se não votarmos a reforma do ICMS no plenário 
do Senado Federal, não há como convalidá-los, não 
há como evitar que o Supremo Tribunal Federal lance 
uma súmula vinculante. E nós estamos perto disso. 
Vi governadores hoje dizendo em voltarmos à estaca 
zero. Há um acordo sendo construído pelo Confaz.

Eu, inclusive, Presidente Renan Calheiros, solicito 
a V. Exª que puxe esse assunto para a Presidência do 
Senado Federal. Quero parabenizar V. Exª por marcar, 
na outra quinta-feira, não na próxima, essa sessão es-
pecial. Mas creio que, se V. Exª definir uma data, daqui 
a um mês, para votar no plenário do Senado Federal, 
apressaremos as negociações. Foi assim que votei na 
Comissão de Assuntos Econômicos. Não existia acordo. 
Nós marcamos uma data, e, com aquela data marcada, 
os Estados começaram um processo de negociação.

Então, acho que V. Exª, com o peso que tem, 
com a capacidade de articulação, tinha de puxar esse 
assunto para si, porque, de fato, os investimentos no 
País estão sendo paralisados, e há uma insegurança 
jurídica muito grande.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Eu queria agradecer a inter-



64190 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013

venção do Senador Lindbergh Farias e dizer que nós, 
na verdade, já demos o primeiro passo dessa agen-
da que o Senador Lindberg nos pede, porque nós já 
combinamos, na quinta-feira da semana que vem, a 
sessão temática para discutirmos a questão federati-
va. E, até lá, comprometo-me em consultar os Líderes 
partidários, em consultar V. Exª, que é o Presidente da 
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, 
para que, quem sabe, possamos compor uma agenda, 
estabelecendo aqui uma data para apreciar essa ma-
téria no Plenário do Senado Federal. Concordo com 
os argumentos defendidos por V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Má-
rio Couto e, em seguida, o Senador Wellington Dias.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero a 
atenção de V. Exª. Ontem, ao anunciar a pauta de hoje, 
V. Exª leu – isto está nas notas taquigráficas – a me-
dida provisória da moralização do esporte ou medida 
provisória dos atletas, como queiram chamar.

Sr. Presidente… (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Ouço V. Exª, Senador Mário.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA) – Sr. Presidente, quero a atenção de V. Exª e, por 
isso – desculpe-me –, eu parei de falar. Preciso da 
atenção de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Muito obrigado.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – V. Exª, ontem, foi enfático: aceitou o pedido de 
várias Lideranças, inclusive, da oposição, para ler a 
medida provisória que está pautada – é a primeira da 
pauta de hoje –, para que pudéssemos debatê-la e votá-
-la hoje. V. Exª repetiu por várias vezes: “Constará na 
pauta de amanhã, e vamos discutir e votar a matéria.” 
Nenhum Líder levantou o braço para reclamar ou para 
questionar V. Exª. Por isso, a medida está colocada na 
pauta de maneira regimentalmente correta, devido ao 
anúncio de V. Exª.

Quero deixar clara a minha posição, a posição do 
Líder da oposição: eu quero votar a medida provisória 
hoje. Não abro mão de votar essa medida provisória 
hoje, Senador Renan Calheiros. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador 
Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu também queria falar sobre a MP nº 620, mas eu 

queria examinar se está na pauta a dos auditores, que 
estava agendada para votação.

Eu queria, Sr. Presidente, dar conhecimento à 
Casa de nota publicada hoje pela Presidenta Dilma. A 
Presidenta Dilma Rousseff anunciou, por meio de nota, 
o adiamento da visita de Estado que faria aos Estados 
Unidos em outubro. De acordo com o texto, ela diz:

Tendo em conta a proximidade da programada 
visita de Estado a Washington – e na ausência 
de tempestiva apuração do ocorrido, com as 
correspondentes explicações do compromisso 
de cessar as atividades de interceptação – não 
estão dadas as condições para a realização da 
visita na data anteriormente acordada.
O governo brasileiro [diz a nota] confia em 
que, uma vez resolvida a questão de maneira 
adequada, a visita de Estado ocorra no mais 
breve prazo possível, impulsionando a cons-
trução de nossa parceria estratégica a pata-
mares ainda mais altos.

Então, eu queria dar conhecimento da decisão 
tomada.

Hoje, esteve aqui também a Presidente da Agên-
cia Nacional do Petróleo, a Drª Magda, que deu uma 
explicação importante, defendendo a segurança para 
a realização do leilão no campo de Libra. 

Estive, há pouco, ali, com o Ministro de Minas e 
Energia, nosso colega Senador Lobão, também, da 
mesma forma, convicto de que não há qualquer ponto 
que possa impedir a realização desse leilão.

Aliás, quanto mais informações houver, melhor, 
para que tenhamos bons concorrentes.

Sr. Presidente, quero também fazer aqui este 
apelo, para que possamos, quem sabe, já iniciar a 
votação pela MP nº 620.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Ordem do Dia.

Antes, porém, da Ordem do Dia, nós vamos fazer 
a leitura dos requerimentos, solicitada pelo Senador 
Mozarildo, e passaremos à Ordem do Dia.

Ontem, quando determinamos a leitura da me-
dida provisória que tranca nossa pauta e dissemos 
que, na medida do possível, nós a apreciaríamos no 
dia seguinte, amanhã, portanto hoje, é porque, como 
todos sabem, há uma regra, que não é aleatória, de 48 
horas, que foi posta e adotada neste Senado Federal, 
e eu faço questão de preservá-la, para protegermos 
os direitos da Minoria. 

É evidente que, se nós avançarmos para a vota-
ção dessa medida provisória, que é importante, nós 
não vamos criar, com isso, um precedente, porque, na 
medida em que a oposição faça a avaliação de que 
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há um fato excepcional que exige urgência na apre-
ciação de uma matéria, isso não cria um precedente 
para que essas 48 horas não sejam observadas em 
outras circunstâncias.

Eu aproveito até a oportunidade e faço um apelo 
a esse Líder querido, o Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, no sentido de que nós possamos apreciar essa 
medida provisória, que é importante. 

Eu destaco até a presença de nomes significati-
vos do esporte nacional, da Ida, da Patrícia Medrado, 
da Ana Moser, do Guga, da Hortência. Eu queria di-
zer à Hortência que, ontem, eu falei por telefone com 
a Paula, que insistiu para que nós pudéssemos votar 
essa matéria; a Pipoca, a Carmen, o Hudson, o Ronal-
do, o Mauro Silva, que, durante a semana toda, esteve 
conosco aqui; o Raí, o Gilberto, a Suzana e o Ricardo. 

Portanto, sejam bem-vindos! É uma honra muito 
grande tê-los aqui.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Sr. Presidente, o Popó, Deputado Fede-
ral, grande pugilista pela Bahia que também participa 
desse movimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – E o Popó, que é um amigo 
querido, orgulho nacional e também um grande ami-
go que teve a oportunidade de estar no Senado em 
outras oportunidades. 

É um prazer grande, Popó, tê-lo aqui! 
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/

PCdoB – CE) – Sr. Presidente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio. Em seguida, 
darei a palavra a todos que levantaram o microfone.

Com a palavra V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mino-

ria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
V. Exª bem lembrou que temos uma regra, uma regra 
não escrita, mas é uma regra que foi constituída por 
acordo unânime entre a Presidência da Casa e todos 
os Líderes. Uma regra que V. Exª prestigia e reafirma. 
Essa regra disciplina os nossos trabalhos. 

Eu comentava, há pouco, com dois atletas que 
nos visitam, glórias do nosso futebol, que a regra de-
fine o que é pênalti, o que é impedimento, o que é es-
canteio, e como resolver essas situações. Nós temos 
essa regra aqui. Uma regra, como V. Exª lembrou, em 
defesa da oposição, mas eu diria também que em de-
fesa da serenidade das deliberações, com tempo ne-
cessário, a partir da leitura de uma medida provisória, 
no instante em que o Presidente coloca e deve colocar 
obrigatoriamente na Ordem do Dia e à deliberação a 
um prazo de 48 horas. Essa regra V. Exª se compro-
mete a preservar. 

Eu tinha um entendimento que precisávamos ob-
servar nessa votação. No entanto, analisando a medida 
provisória, especialmente essa, que mobilizou tantas 
pessoas aqui, e tendo ouvido meus colegas que partici-
param da elaboração de projetos de lei que vão nessa 
direção, o Senador Cássio Cunha Lima e o Senador 
Mário Couto, e não havendo prejuízo para a oposição, 
uma vez que não se trata de matéria em que há con-
fronto político, mas matéria em torno da qual há um 
amplo entendimento, eu concordo. O PSDB concorda 
com a votação na tarde de hoje.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Parabéns!

(Manifestação das galerias.)

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Mas insisto em dizer, Presidente, 
que essa medida provisória foi editada com seis ar-
tigos. Tem mais de 20. A sua edição comportava três 
páginas. Passa de 30 páginas por causa das emendas 
que a ela foram acrescidas. Isso configura uma prática 
que é absolutamente inaceitável, por ser frontalmente 
inconstitucional. 

Eu registro aqui novamente, Sr. Presidente, esse 
meu protesto contra a maneira pela qual a maioria nesta 
Casa legisla, atropelando a Constituição, atropelando 
a lei que rege a elaboração das leis, mas, nesse caso, 
atendendo ao apelo de V. Exª, de vários colegas meus 
da oposição e do próprio Presidente do meu Partido, 
Senador Aécio Neves, nós vamos concordar.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM) – Sr. Presidente, pela ordem.

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 havia 
conversado com o Líder Aloysio, e havíamos firmado 
uma posição: nós iríamos trazer uma palavra de expli-
cação aos desportistas que desde ontem frequentam, 
para a nossa alegria, a galeria de honra do Senado; 
explicar a eles os procedimentos que nós temos. As-
sim como nas quadras eles têm as regras que são 
respeitadas, nós temos as nossas regras e os nossos 
acordos que têm que ser respeitados. 

Houve, no entanto, um apelo de V. Exª à oposi-
ção, ao Senador Aloysio Nunes, ao Democratas. O que 
pesa para mim é que eles desde ontem estão aqui, 
cavalheirescamente conversando com os Senadores, 
dando as suas justificativas e sem alegar nada. 

Eu não estive com o Guga, mas não me esque-
ço das alegrias que Guga deu ao Brasil inteiro com as 
suas raquetadas de campeão. Nem conversei com a 
Hortência, mas não me esqueço da alegria que ela deu, 
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em muitos momentos, ao Brasil inteiro; aquele suspiro 
dela ao fazer aquela cesta que produziu a vitória do 
Brasil em Cuba. O Brasil inteiro se lembra disso tudo. 
Os gols de Raí. 

Enfim, aqui está um lobby poderoso que fala 
pela alegria do povo brasileiro, alegria que não pode-
mos omitir. Se existe o lobby positivo, é este lobby, de 
pessoas dignas, de pessoas a quem o Brasil admira 
e com quem não podemos faltar.

Nós poderíamos dizer a eles: “Nossa regra vai 
levar a que nós votemos essa matéria amanhã ou 
depois de amanhã”. Isso poderia provocar uma frus-
tração neles.

É preferível, em nome de uma homenagem às 
alegrias que eles deram ao Brasil em tantos momen-
tos, concordarmos com V. Exª no sentido de que essa 
atitude não vai transformar-se em regra. Numa home-
nagem aos ícones do esporte brasileiro, poderemos 
votar essa matéria na tarde de hoje.

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

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, na mesma linha, eu diria 
que obviamente a regra estabelecida por esta Mesa, 
juntamente com as Lideranças desta Casa, de fazermos 
com que nenhuma matéria seja votada no interstício 
de 48 horas, visa exatamente a garantir que todos os 
Senadores e Senadoras possam ter conhecimento da 
matéria que vamos votar. No entanto, esta matéria, a 
Medida Provisória nº 620, já foi sobejamente debatida 
nesta Casa, sobejamente debatida na Comissão Mista. 
Recebeu o relatório da Senadora Ana Rita e merece a 
atenção especial de todos os Senadores não apenas 
pelo lobby do bem, mas também pelo lobby daqueles 
que, além de serem pessoas do bem, defendem uma 
boa ideia, que é transformar nossas confederações, 
federações, a um controle, a uma transparência, com 
mandatos definidos, com uma única reeleição. Ao 
mesmo tempo, encontram-se matérias importantes, 
como o projeto Minha Casa, Minha Vida; encontram-se 
matérias de bens de tecnologia assistiva dentro dessa 
matéria, alteração do conceito de empresa beneficiária 
do programa de cultura do trabalhador.

Portanto, essa é uma medida provisória que, sem 
se estabelecer precedente, sem se criar uma nova re-
gra, parece-me que merece, portanto, o entendimento 
de todos para que nós possamos votá-la.

Portanto, a Liderança do Governo também apoia a 
iniciativa de votarmos essa medida provisória, abrindo 
uma excepcionalidade no dia de hoje, Sr. Presidente. 
(Palmas.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Cyro Miranda, Senador 
Inácio, Senador Wellington Dias, Senador Mário Couto.

Com a palavra V. Exª.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/

PSB – BA) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senadora Lídice da Mata e 
Senador Zeze Perrela.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – 
GO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Renan, 
quero agradecer a compreensão tanto de V. Exª quanto 
do nosso Líder do PSDB, Aloysio Nunes.

Mas quero fazer outro pedido a V. Exª: que coloque 
em votação a PEC da Música, que é continuidade da 
votação do primeiro turno, porque ela foi interrompida. 
A matéria está em discussão já há anos e anos. Isso 
vem da Câmara. Só aqui, no Senado, está há dois anos. 

Então, eu pediria a V. Exª que colocasse a PEC 
da Música também em votação.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/

PCdoB – CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro, para 
ressaltar esse acordo, que é um acordo de todos os 
partidos, para votarmos a medida provisória, o projeto 
de lei de conversão que veio da Câmara, atendendo a 
um apelo que foi feito pelos atletas que estiveram aqui, 
na Presidência do Senado. Conversaram com todos os 
Líderes. Eles são, digamos assim, ídolos nossos, do 
Brasil inteiro. Aqui está Ana Moser, está o Raí, Mauro 
Silva, Popó, Hortência, gente por quem a gente vibrou 
a vida inteira e pelo Brasil.

Então, penso que esse acordo é muito benfazejo, 
ajuda o Brasil, oxigena as organizações. 

Eu não quero nem contar as histórias, porque falei 
para a Hortência que jogava basquete com o Falcão. 
Só que o Falcão estava aqui com a PEC da Música; e a 
Hortência, com a medida provisória. Mas a luta nossa, 
na Federação de Basquete do nosso Estado do Cea-
rá, não dá nem para a gente contar essa história aqui!

Mas, primeiro, a nossa concordância. Segundo, 
que a gente encontre um momento adequado para 
votar a PEC da Música, porque aqui estão também os 
nossos ídolos. São os homens da música, as mulhe-
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res da música, da arte. São duas artes: a da música 
e a do esporte, conjugadas numa só. E encontrarmos 
a hora adequada com os nossos Líderes, que estão 
aqui, sem nenhum atropelo, com esse espírito aberto, 
democrático com que V. Exª tem conduzido os traba-
lhos da Casa. 

Mas quero fazer um apelo terceiro a V. Exª: há 
um requerimento na Mesa que diz respeito ao Plano 
Nacional de Educação, um requerimento de urgência, 
para que a matéria já fosse tratada diretamente aqui 
no plenário. Mas tivemos um apelo de duas Comis-
sões: Comissão de Justiça e Comissão de Educação, 
o que eu considero justíssimo. Poderíamos já apreciar 
a partir do parecer do Senador Pimentel, que foi dado 
lá na Comissão de Assuntos Econômicos, e faríamos 
as emendas, os acertos e os consertos aqui, no ple-
nário de Senado. Mas, diante do apelo da Comissão 
de Justiça e do apelo da Comissão de Educação, nós 
estamos nesse aguardo, Sr. Presidente. Porém, não 
é possível encerrar o ano de 2013 sem votar o Plano 
Nacional de Educação. Isso seria inaceitável.

Então, diante do requerimento que está nas mãos 
de V. Exª e da condução que V. Exª tem dado a esta 
pauta preferencial, que nós temos conduzido aqui, no 
bom acerto dos Líderes com V. Exª, eu pediria que fi-
zéssemos também um bom apelo aos presidentes das 
comissões a fim de que chegássemos a um acordo 
e pudéssemos votar o Plano Nacional de Educação. 
Que fosse examinado nas duas comissões, mas que 
estabelecêssemos talvez um teto, um prazo, dentro de 
15 dias ou, no mais tardar, no início de outubro, para 
votarmos o Plano Nacional de Educação, porque essa 
é a matéria primeira. Não existe a arte da música e do 
esporte se não dermos o direito de uma educação de 
qualidade ao nosso povo. Acho que esse é o caminho 
que temos que traçar. 

Eu faria esse apelo a V. Exª, para que pudes-
se tratar com o nosso Presidente Vital do Rêgo e o 
nosso Presidente Cyro Miranda, a fim de fazermos 
um acordo de procedimento e examinarmos o PNE 
na Comissão de Justiça e, em seguida, na Comissão 
de Educação.

Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senadora Lídice, Senador Aécio 
Neves, Senador Paulo Paim e Senador Sérgio Souza.

Com a palavra, V. Exª.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/

PSB – BA. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
o PSB também é favorável ao acordo, no sentido de 
aprovarmos hoje a MP que tem mobilizado os atletas 

brasileiros, ontem e hoje aqui na nossa galeria do 
Senado.

Quero fazer isso lembrando que tive a oportuni-
dade de relatar projeto, de autoria do Senador Cássio 
Cunha Lima, na mesma direção de democratizar as 
instituições do esporte nacional. No caso do futebol, 
tratado no projeto do Senador Cássio Cunha Lima, 
acho que a experiência do futebol brasileiro na bus-
ca de sua democratização indica que os outros es-
portes precisam conviver também com esse sopro 
democrático.

Portanto, o PSB certamente participa desse acor-
do para fortalecermos, democratizarmos e darmos 
transparência ao esporte nacional. 

Sr. Presidente, quero lembrar que estamos já no 
segundo turno de votação, e esperamos poder realizar 
isso também, da PEC da Música. Um esforço grande 
foi feito na semana passada e o Plenário definiu com 
muita clareza essa maioria na direção de viabilizarmos 
a PEC da Música, transformando também num acesso 
mais democrático para o povo brasileiro a música e a 
produção musical em nosso País. 

Portanto, Sr. Presidente, queremos, em nome do 
PSB, dizer do nosso empenho em tornar possíveis hoje 
essas duas votações.

Muito obrigada.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/

PCdoB – CE) – Sr. Presidente, recebi a notícia imediata 
do Presidente Vital do Rêgo de que amanhã mesmo 
já está colocado na pauta o PNE, para votarmos na 
Comissão de Constituição e Justiça.

Aqui agradeço imediatamente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – 

MG. Sem revisão do orador.) – Uma palavra bastante 
rápida, Sr. Presidente, mas uma justificativa, porque 
acho que os atos excepcionais precisam de justifica-
tivas excepcionais.

O Líder do meu Partido, ilustre Senador Aloysio 
Nunes, tem sido um dos maiores defensores desta 
instituição a partir do momento em que defende re-
gras muito claras para a tramitação de matérias aqui.

V. Exª, Senador Renan, Parlamentar experien-
te que é, sabe que a manutenção ou o cumprimento 
do Regimento integralmente é sobretudo uma defesa 
das minorias. É ali que as minorias encontram espaço 
necessário para o debate, para a sua argumentação 
e até mesmo para o aprimoramento de determinadas 
matérias. Por isso, temos mantido uma vigilância muito 
grande em relação a esse cumprimento, nos opondo 
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de forma extremamente firme a qualquer tentativa de 
apressar o processo de deliberação da Casa.

Fazendo essa introdução, quero dizer que esse 
caso, Sr. Presidente, além das presenças ilustres hoje 
no plenário do Senado, mas pela repercussão que 
terá no desporto nacional, homenageando milhares 
de brasileiros que aqui hoje não estão, justifica a po-
sição do Líder Aloysio Nunes. E a ele quero aqui de 
público agradecer o acatamento da nossa sugestão, 
já que a introdução desse dispositivo na Câmara Fe-
deral permitirá que os benefícios ocorram apenas com 
o fim das reeleições de dirigentes, gestão profissional 
das entidades, participação democrática dos atletas 
nas eleições e exigência de transparência na gestão 
esportiva da entidade.

Então, Sr. Presidente, é efetivamente uma exce-
ção, e se justifica pelo alcance, pela dimensão daquilo 
que aqui está sendo tratado. E acho, em última instân-
cia, que é um reencontro das entidades do desporto 
com a sociedade brasileira, de alguma forma delas 
distanciadas em razão da quase eternização de al-
guns mandatos.

Portanto, já antecipando nosso encaminhamen-
to favorável, quero cumprimentar a todos que nos 
visitam, reiterando que essa é uma exceção pela 
dimensão da matéria que está sendo votada. A posi-
ção do meu Líder merece o reconhecimento de toda 
a nossa Bancada.

Esperamos que este dia possa ser ainda coro-
ado com a votação, em seguida, da PEC da Música, 
de autoria do meu correligionário, o Deputado Otavio 
Leite, que esperamos possa ocorrer em seguida a 
esta votação.

Será um grande dia para o Senado da República, 
Presidente Renan. (Palmas.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente...

Sr. Presidente, como já disse anteriormente, que-
ro, primeiro, agradecer a V. Exª pela compreensão, 
mesmo diante dessa regra, que, embora não esteja no 
Regimento – é bom que se diga –, nós estabelecemos 
para a boa condução no Parlamento. V. Exª compreen-
deu a necessidade que nós tínhamos nesses dois as-
pectos, um deles relacionado à Medida Provisória 620. 

Como foi lembrado pelo Líder do Governo – e 
eu falo pelo Partido dos Trabalhadores e pelo Bloco 
de Apoio ao Governo –, nós defendemos a aprovação 
deste projeto – não só a pauta, mas também a aprova-
ção – pela importância que tem. De forma resumida, 
do lado dos atletas, cuja presença nos alegra, há a 
garantia de mudanças que evitam que tenhamos elei-
ções de dirigentes de forma infinita, consecutiva. Ou 
seja, coloca um limite nesse processo de reeleição. Do 

outro lado, garante as condições de uma gestão mais 
democrática, transparente. Eu acho que isso é impor-
tante para o esporte brasileiro. Por último, estabelece 
a própria garantia da presença do atleta na escolha 
dos seus dirigentes. Esse é um avanço formidável! 

Junto com isso, há o lado social desta medida 
provisória: o Programa Minha Casa Melhor, que permi-
te condições de crédito barato, muito baixo. Pessoas, 
muitas vezes, pagavam até 120% ao ano na compra de 
uma geladeira, de um móvel. Mas a Presidenta Dilma, 
pela sua sensibilidade de mulher, de avó, garante as 
condições de podermos ter uma linha de financiamen-
to com taxas de juros baixas, permitindo o acesso a 
bens de consumo duráveis a essa fatia da população 
que normalmente era excluída, não tinha esse direito, 
no caso do Minha Casa, Minha Vida.

Ressalto também o Programa de Apoio à Cultura 
e o relacionado à tecnologia. Isso, por si só, já merece 
toda essa abertura. Por isso, agradeço a V. Exª.

Da mesma forma que o Senador Aécio, quere-
mos dizer da importância de voltarmos à pauta, como 
nos comprometemos na semana passada, da PEC 
da Música, outra conquista relevante que vai não só 
democratizar, mas nacionalizar as condições de gra-
vação, de espetáculo, sem os tributos que hoje são 
cobrados. É algo fundamental tanto para os artistas 
como para a economia calcada na cultura em todas 
as regiões do Brasil.

Manifesto a posição pelo Bloco de Apoio que re-
presento nesta Casa.

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

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – 
SC) – Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero, em 
primeiro lugar, cumprimentar o meu colega, da época 
em que fui Deputado, o Deputado Otavio Leite, pela 
PEC da Música. Quero também agradecer a ele pelo 
fato de ter me proporcionado uma viagem no tempo 
e à minha adolescência. Por intermédio de S. Exª, e 
com o apoio à PEC da Música, com certeza absoluta, 
tive a alegria de ter contato com Ivan Lins, com Rose-
mary, com Fagner e com tantos outros que, na minha 
adolescência, me embalaram. 

Por isso tudo, pela grandeza da PEC da Músi-
ca, tenho certeza de que esta Casa vai aprová-la por 
unanimidade.

(Manifestação da galeria.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – Sr. Presidente, hoje é o Dia do Deputado. Quero 
também cumprimentar o jovem Deputado Federal Je-
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rônimo, do PP, que escreveu um belo artigo no jornal 
Zero Hora. Só vou ler a última parte, Sr. Presidente. 
Diz no artigo o Deputado Jerônimo:

A proposta já foi aprovada na Câmara e pas-
sará por um teste de fogo no Senado, [mas 
tenho certeza de que será aprovada] última 
etapa antes de seguir para a sanção presi-
dencial. Muitos são os interesses contrários. 
Mas a opinião pública compreendeu o obje-
tivo dos Atletas pelo Brasil, associação sem 
fins lucrativos criada em 2006 e que reúne, 
em uma iniciativa inédita no mundo, atletas 
de diferentes gerações e modalidades. Lide-
rada pela ex-jogadora de vôlei Ana Moser, a 
entidade também conta com o apoio de Raí, 
[grandes gols Raí], do velho Cafu, do Pipoka, 
de Gustavo Borges, de Joaquim Cruz, de Kaká, 
de Dunga [que treina o Inter, de Porto Alegre, 
mas sou do Caxias], de Guga, de Hortência, 
entre outros. Com um time de peso como esse, 
o Brasil só tem a ganhar.

Foi o grande Jerônimo Goergen. Parabéns a to-
dos os atletas e artistas. 

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – 
SC) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Estão aqui inscritos Senador 
Sérgio Souza, Senador Mário Couto, Senador Cássio 
Cunha Lima, Senador Vital do Rêgo, Senador Luiz 
Henrique e Senador Moka.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Declino para começar a Ordem. Eu declino.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Perrela também.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Eu declino. Senador Presidente, declino para se 
começar a votação.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB 
– SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas 
para solicitar a V. Exª que inclua na Ordem do Dia pro-
jeto muito importante de minha autoria, que foi alvo de 
um grande acordo na Comissão de Justiça e que vai 
possibilitar ao Congresso Nacional apreciar, em regime 
de urgência, os acordos internacionais, para que não 
continuem demorando, como tem ocorrido, às vezes, 
10, 15 anos, um acordo feito pelo Governo lá fora e 
sem homologação aqui na Casa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Se não houver objeção da Casa, 
priorizaremos a apreciação dessa matéria, como pede 
o Senador Luiz Henrique, com muita satisfação.

Senador Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB – 
PR. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.

Na mesma linha do Senador Paim, eu gostaria, 
inicialmente, de cumprimentar Gustavo Kuerten, por 
meio de quem cumprimento todos os desportistas que 
vêm hoje defender a inclusão de um artigo brilhante-
mente escrito pelo Deputado Jerônimo Goergen, o 
jovem Deputado Jerônimo, forjado no Rio Grande do 
Sul, que tem feito um belíssimo trabalho aqui, no Se-
nado Federal. O Deputado Jerônimo Goergen traduziu 
o anseio de muitos desportistas e da sociedade bra-
sileira nesse dispositivo dentro da Medida Provisória 
620, desse projeto de conversão.

Isso é importante para moralizarmos as federa-
ções de desportos no Brasil inteiro, exemplo, inclusive, 
para o Congresso Nacional, quando se coloca aqui a 
limitação de uma única reeleição para presidente de 
federações desportivas.

Sr. Presidente, também não vou deixar de res-
saltar que a matriz dessa medida provisória é o Minha 
Casa, Minha Vida, esse importante programa que tem 
feito a diferença na vida de milhões e milhões de bra-
sileiros.

E peço, Senador Aloysio, a compreensão dos 
Líderes todos. Que não criem, lógico, um precedente. 
É importante votarmos hoje essa medida provisória.

Agradeço a compreensão de todas as Srªs e dos 
Srs. Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Waldemir Moka.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB 
– MS. Sem revisão do orador.) – Presidente Renan, 
recebi uma visita no gabinete – aliás, uma questão de 
justiça, quem os levou lá foi a Senadora Ana Rita –, 
estiveram lá o Raí, a Hortência, a Ana Moser, o Mau-
ro Silva.

Sr. Presidente, eu já disse a eles que não pre-
cisavam me convencer, pois eu acho oportuna essa 
oxigenação, e nós precisamos disso. Nós temos que 
realmente fazer essas modificações e fazer com que 
esse rodízio exista, porque é exatamente a perma-
nência por 10 anos, 15 anos é que leva a todos esses 
malefícios. Então, nós temos que acabar com isso e 
permitir, no máximo, uma recondução.

Quero aqui, além de votar, me comprometer de fa-
zer com que esse projeto seja votado aqui e na Câmara, 
e que seja sancionado, para que a gente possa fazer 
as modificações que são absolutamente necessárias.

Sou favorável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Vital, com a palavra 
V. Exª.



64196 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB 
– PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há 
coincidências que são extremamente positivas nes-
ta Casa. Muitos dos nossos colegas Senadores já se 
pronunciaram a respeito da exceção, da exceção à 
regra que nós agora, por iniciativa de V. Exª, estamos 
abrindo para votar – a MP 620.

Quero dizer do esforço da Senadora Ana Rita, 
que, desde ontem, vem trabalhando a possibilidade do 
encontro nosso com esta matéria, não apenas pelas 
razões já postas pelos nossos companheiros, mas, e 
principalmente porque o Programa Minha Casa Minha 
Vida vem consolidando uma verdadeira revolução na 
habitação popular do Brasil, e ele merece do Senado 
este apoio.

Quero registrar também, Sr. Presidente, o empe-
nho da nossa colega Senadora Marta Suplicy, a quem 
faço uma homenagem muito especial, que possibilitou, 
com o seu trabalho no Ministério da Cultura, a institui-
ção do vale-cultura para os funcionários das empresas.

Isso é um avanço muito importante para a classe 
artística, para a classe cultural do Brasil.

Por fim, nada melhor do que a presença dos 
nossos atletas, que sempre honraram muito o nosso 
País e que vêm trazer um novo sopro do bem, um novo 
sopro de cultura, um novo sopro de realidade para o 
aperfeiçoamento do nosso desporto. Eu quero dizer 
que a modernização da prática desportiva, incluída 
pela nossa Relatora, faz com que tenhamos hoje um 
dia extremamente especial para votarmos esta medi-
da provisória que só traz uma agenda positiva para o 
País. É um momento importante que vive o Senado, 
que terá todo o apoio do PMDB, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos submeter à apre-
ciação os dois requerimentos. Como havíamos anun-
ciado, vamos fazer a leitura dos dois requerimentos do 
Senador Mozarildo, que serão apreciados logo após 
a Ordem do Dia.

Requeremos, nos termos do art. 336 do Regimen-
to Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado nº 
15, de 2011, que institui o Programa Fronteira Agrícola 
Norte e dá outras providências.

Requeremos igual urgência – é o outro requeri-
mento – para o Projeto de Lei do Senado nº 380, que 
institui a Política Nacional de Defesa e Desenvolvimento 
da Amazônia e da faixa de fronteira.

São os seguintes os requerimentos na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 1.095, DE 2013

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 336, inciso II, 

do Regimento Interno do Senado Federal, URGÊN-

CIA para o Projeto de Lei do Senado nº 15, de 2011, 
que “Institui o Programa Fronteira Agrícola Norte e dá 
outras providências”.

Sala das Sessões, de setembro de 2013.

REQUERIMENTO Nº 1.096, DE 2013

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 336, inciso II, 

do Regimento Interno do Senado Federal, URGÊNCIA 
para o Projeto de Lei do Senado nº 380, de 2012, que 
“Institui a Política Nacional de Defesa e de Desenvol-
vimento da Amazônia e da Faixa de Fronteira.”.

Sala das Sessões, de setembro de 2013.
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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) – Nós estamos, neste momento 
– e quero avisar as Srªs e os Srs. Senadores, Sena-
dor Ciro Nogueira –, promulgando a Resolução nº 44, 
de 2013, aprovada ontem nesta Casa do Congresso 
Nacional, que estabelece procedimento de avaliação 
de políticas públicas no âmbito do Senado Federal.

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

ORDEM DO DIA

Item 1 da pauta:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 22, DE 2013 

(Proveniente da Medida Provisória nº 620, de 2013)

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de 
Lei de Conversão 22, de 2013, na forma do 
texto aprovado na Câmara dos Deputados, que 
altera a Lei nº 12.793, de 2 de abril de 2013, 
para dispor sobre o financiamento de bens de 
consumo duráveis a beneficiários do Progra-
ma Minha Casa, Minha Vida; constitui fonte 
adicional de recursos para a Caixa Econômi-
ca Federal; altera a Lei nº 12.741, de 8 de de-
zembro de 2012, que dispõe sobre as medidas 
de esclarecimento ao consumidor, para prever 
prazo de aplicação das sanções previstas na 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990; altera 
a Lei nº 12.761, de 27 de dezembro de 2012, 
nº 12.101, de 27 de novembro de 2009,a Lei 
nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997,a Lei 
nº 9.615, de 24 de março de 1998, nº 9.532 e 
dá outras providências (todas provenientes da 
Medida Provisória nº 620, Senador Perrela).
O Parecer nº 52, de 2013, da Comissão Mista, 
teve como Relatora a Senadora Ana Rita (PT/
ES); e como Relator revisor o Deputado Zezéu 
Ribeiro (PT/BA), favorável à Medida Provisória 
e à Emenda nº 28, nos termos do Projeto de 
Lei de Conversão nº 22, de 2013, que oferece, 
e pela rejeição das demais emendas.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

Foram apresentadas à medida provisória 72 
emendas. O Projeto de Lei de Conversão foi aprova-
do na Câmara dos Deputados no dia 10 de setembro. 

O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado por pe-
ríodo por ato do Presidente da Mesa do Congresso 
Nacional e se esgotará, como foi dito ontem aqui, no 
dia 9 de outubro.

O Projeto de Lei de Conversão nº 22 foi lido no 
Senado Federal no dia 16 de setembro; portanto, on-
tem. Nós não estamos criando precedentes. Nós já dis-
semos – repetimos – que obtivemos uma concessão, 
sobretudo da oposição, para que nós pudéssemos, 
hoje, apreciar essa matéria. Porque o prazo com o qual 
nós estamos obrigados é de 48 horas, mas ficou esta-
belecido que esse gesto não caracteriza precedente. 
Portanto, nós vamos apreciar a matéria.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – 
PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só uma 
questão de esclarecimento, até para que essa prece-
dência não possa se repetir,...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – 
PB) – ...houve um entendimento, e a oposição aqui, 
através de seus Líderes, concordou com a matéria.

Então, não houve uma precedência; houve uma 
exceção acordada por todos.

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

Prestados esses esclarecimentos, concedo a 
palavra à Senadora Ana Rita, que é a Relatora da 
Medida Provisória.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias e Se-
nador Suplicy.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Quanto à Senadora Ana Rita...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, também apoiando todos os atletas, 
sobretudo por essas medidas que trarão muito mais 
democracia, transparência e métodos melhores às 
entidades esportivas, eu gostaria, até porque, neste 
instante, está tomando posse o Procurador-Geral da 
República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, externar 
o nosso cumprimento e desejar sucesso nas suas ativi-
dade, uma vez que todos nós Senadores não estamos 
podendo estar presentes à cerimônia.

Muito obrigado.
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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.) – Eu queria, Sr. 
Presidente, sendo justo e correto também, pelo Blo-
co da Base do Governo, dizer que Senador Cássio 
Cunha Lima foi autor de um projeto semelhante. Aqui 
nós aprovamos, foi para a Câmara e, agora, estamos 
votando esse projeto por entendimento.

Destaco aqui também que o Senador Mário Cou-
to apresentou projeto da mesma natureza, e aqui nós 
fazemos esse agradecimento exatamente por esse 
entendimento, um entendimento que leva em conta 
várias situações como esta, de projetos anteriormen-
te apresentados e, ao mesmo tempo, dá condições 
de a gente poder votar essa matéria por um acordo 
entre todas as Lideranças, quem é da Base ou quem 
é da oposição.

E quero, finalmente, como Líder do PT, saudar 
a Senadora Ana Rita, que fez esse belo relatório aqui 
no Senado Federal; vimos o seu esforço para chegar 
a esse texto, assim como o do Deputado Zezéu Ribei-
ro, da Bahia, que também foi o Relator lá na Câmara 
dos Deputados.

Parabéns aos dois pelo importante relatório apre-
sentado.

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

Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.
Com a palavra, V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) 

– Sr. Presidente, inscreva-me para discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB– AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras.

Em que pese o desejo de votarmos rapidamente 
esta matéria, não poderia deixar de fazer um registro 
sobre o itinerário tortuoso percorrido pelos desportis-
tas do Brasil, com o objetivo de aprimorar a legislação 
vigente no País.

Reporto-me à Lei Pelé, ainda no governo de Fer-
nando Henrique Cardoso, que se constituiu num gran-
de avanço, com a liderança desse excepcional atleta 
do século, Edson Arantes do Nascimento. Depois, a 
CPI do Futebol, instalada nesta Casa e que, sem dú-
vida, se constituiu num marco divisor: a administração 
do futebol no Brasil – especialmente do futebol, mas 
também do desporto – até a CPI e a administração 
depois da CPI.

Nova legislação. Não apenas a investigação e a 
denúncia, o indiciamento de 17 cartolas brasileiros, com 
ações criminais que foram interpostas pelo Ministério 
Público na Justiça Federal, mas a nova legislação. A 
Lei de Responsabilidade do Desporto Nacional e o 
Estatuto do Torcedor tiveram origem na CPI do Fute-
bol, instalada no Senado Federal. A partir dela, maior 
transparência, a exigência de auditoria externa, a pu-
blicação de balanços, com o País podendo ter conheci-
mento do endividamento de todos os clubes nacionais.

Desde a CPI, houve um esforço no sentido de se 
democratizar a eleição para a direção de instituições 
esportivas, de entidades e clubes no País. Defrontamo-
-nos com as dificuldades constitucionais. Não podíamos 
legislar, já que qualquer proposta dessa natureza traria 
a eiva da inconstitucionalidade flagrante.

Por isso, neste momento, nós louvamos a iniciativa 
da criatividade, que possibilitou vincular a benefícios 
do setor público, a instituições do desporto nacional, 
a exigência de rotatividade na direção das entidades 
e dos clubes, sob pena de não poderem auferir os be-
nefícios possibilitados pela legislação do País.

Portanto, uma forma inteligente para alcançarmos 
um avanço indiscutível nesta hora em que o Senado 
Federal recebe figuras exponenciais do desporto na-
cional, que aqui representam, certamente, tantas ou-
tras que aguardam por essa decisão do Congresso 
Nacional para melhorar a vida esportiva do País, para 
fazer com que instituições até então com as suas por-
tas abertas para as irregularidades e para a corrupção, 
porque colocadas acima da legislação...

O Ministério Público antes estava distante das 
organizações esportivas. Hoje, os dirigentes esportivos 
podem ser responsabilizados por gestão temerária, pelo 
endividamento excessivo, pela prática da corrupção e 
respondem com seu próprio patrimônio, consequência 
da CPI instalada no Senado Federal, que deu origem 
a alterações essenciais na legislação brasileira. Con-
sequência também das alterações à Lei Pelé, que re-
centemente o Congresso Nacional promoveu.

Quero também, Sr. Presidente, ao finalizar, come-
morando esse avanço, destacar iniciativas que surgi-
ram no âmbito do Senado Federal, como a do Senador 
Cássio Cunha Lima, como a do Senador Mário Couto 
e outras iniciativas que esbarraram, muitas vezes, na 
burocracia do Parlamento, até que pudéssemos, enfim, 
lançar mão deste expediente, que não consideramos 
o ideal, a medida provisória, mas que nesse caso se 
justifica, porque estamos confrontando irregularidades, 
corrupção, estamos tentando semear administrações 
mais transparentes e corretas para o desporto do País.
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E, nesta comemoração final, a nossa homenagem 
também a todos os atletas e ex-atletas que vieram a 
Brasília para, no exercício do legítimo poder de pres-
são, exigir do Congresso Nacional essas mudanças.

Está de parabéns o desporto do Brasil! E também 
de parabéns o Congresso Nacional!

Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 

RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 

– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, é pela ordem mesmo.

Na minha fala, eu entendo que eu cometi uma 
injustiça. O Senador Cássio Cunha Lima foi a primeira 
pessoa no Parlamento que me procurou para discutir a 
questão dos atletas. Por uma questão de justiça, que-
ro render também ao Senador, como fiz ao Jerônimo, 
neste momento, as minhas homenagens. Ele inclusive 
me explicou: “Paim, não tem nada a ver com o teu sin-
dicato, com a tua confederação, é outra estrutura”. Por 
isso o projeto dele nós aprovamos por unanimidade 
aqui no Senado, e foi à Câmara.

Parabéns, Cássio! Você merece!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Ao citar o Senador Cássio, V. 
Exª interpreta o sentimento da Casa, e todos nós fa-
zemos justiça ao Senador.

Concedo a palavra à Senadora Ana Rita, Rela-
tora dessa matéria importantíssima.

A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES. 
Como Relatora. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, Srªs Depu-
tadas, Srs. Deputados aqui presentes, quero também 
saudar, com muita alegria, os atletas que se fazem pre-
sentes aqui hoje, em nome da Ana Moser, presidente 
da ONG Atletas pelo Brasil. São muitos os atletas aqui 
presentes. Que bom! Obrigada pela presença. 

Quero saudar também os artistas que estão aqui, 
que também são muitos, por causa da votação da PEC 
da Música, em segundo turno. Obrigada pela presen-
ça de vocês.

Primeiramente, Sr. Presidente, eu quero agrade-
cer a V. Exª, Senador Renan Calheiros, bem como a 
todos os Líderes partidários, pelo pronto atendimento 
de nossos apelos para que votássemos esta medida 
provisória no dia de hoje, uma demonstração inequí-
voca de compromisso desta Casa com questões que 
impactam positivamente a vida de nossa população.

Segundo, eu quero também registrar aqui a minha 
alegria e a minha manifestação de ter sido a Relatora 
da Medida Provisória nº 620, que traz importantes be-
nefícios para vários segmentos da nossa população, 
especialmente às famílias beneficiárias do Minha Casa, 
Minha Vida, aos trabalhadores, que também poderão 
ter acesso à cultura neste País, aos esportistas do nos-
so Brasil e às entidades filantrópicas. Portanto, essa 
medida provisória tem uma grande amplitude, uma 
amplitude que beneficia a população do nosso País.

A Medida Provisória nº 620, encaminhada pela 
Presidenta Dilma, em seu texto original, já garantia 
grandes benefícios à nossa população. O primeiro 
grande benefício é o acesso, até 2016, a cerca de 2,3 
milhões de famílias, segundo estimativas da própria 
Caixa Econômica, a crédito para equipar suas casas 
com produtos mais modernos e que garantam maior 
qualidade de vida.

O Minha Casa, Minha Vida permitiu a milhares 
de famílias o acesso a uma moradia digna. Agora, com 
o Minha Casa Melhor, essas mesmas famílias terão a 
possibilidade de equiparem suas casas e realizarem o 
sonho de terem uma moradia digna e confortável em 
todo os aspectos. 

As compras só podem ser realizadas em lojas cre-
denciadas pela Caixa, em cartão de crédito exclusivo 
do Minha Casa Melhor. É disponibilizado um crédito de 
R$5 mil para aquisição de até dez produtos, constantes 
de uma lista e com o valor máximo que cada produto 
pode custar. Preocupação para que não haja abusos 
e se estimulem descontos para a venda de produtos 
de melhor qualidade.

A compra na loja é considerada à vista e com 
desconto de no mínimo 5%. Temos notícias de que 
várias lojas já estão fazendo descontos extras para 
os produtos adquiridos através do programa. O paga-
mento é a prazo em até 48 meses. Só se inicia após 
o uso de todo o limite. Se este não for usado, o paga-
mento só começa a partir do quinto mês. Quer dizer, a 
família tem cinco meses para acertar as finanças para 
que o impacto das prestações pese ainda menos no 
orçamento familiar.

O Governo emitiu títulos da Dívida Pública Mo-
biliária Federal em favor da Caixa Econômica. Dessa 
forma, a Caixa tem acesso a R$8 bilhões, que serão 
repassados à população e pagos ao Tesouro, quer 
dizer, a Caixa contrai uma dívida com o Tesouro, que 
se torna credor dos empréstimos realizados pelo pro-
grama que serão pagos à Caixa. Não há transação de 
fundo perdido, continuando a se configurar como uma 
transação financeira com a devida quitação de débitos. 
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Apenas será paga a longo prazo e com juros módicos, 
plenamente justificáveis pelo alcance social e pelas 
repercussões positivas do programa na sociedade.

Srs. Senadores e Srªs Senadoras – Deputado 
Paulo Teixeira, obrigada pela presença –, desde a 
edição da Medida Provisória, as vendas de varejo de-
monstram que serão sensíveis à medida, pois mesmo 
com os prognósticos de retração para as vendas, o 
mês de julho demonstrou um crescimento de 6% em 
relação ao mês de 2012 e de 1,9% em relação ao mês 
de junho, sendo que as expectativas não superavam 
0,2%. Portanto, o que nós alcançamos em termos de 
vendas ficou bem superior às expectativas iniciais. 
Um aumento totalmente vinculado ao programa Minha 
Casa Melhor, o que demonstra o grande acerto dessa 
medida, que melhora a vida dos beneficiários do Minha 
Casa, Minha Vida e ainda aquece a economia do País, 
aumentando a empregabilidade e elevando a renda.

Tendo em vista o mérito das emendas apresen-
tadas pela Deputada Mara Gabrilli e pelo Deputado 
Romário, incluímos a possibilidade de compra de tec-
nologia assistiva por esse financiamento. Desta forma, 
famílias que sejam beneficiárias do Minha Casa, Minha 
Vida e que tenham, no convívio familiar, uma pessoa 
com deficiência poderão comprar produtos de tecnolo-
gia assistiva para garantir melhores condições de vida 
para esses indivíduos, uma vez que esses produtos são 
muito caros e, mesmo com financiamentos comuns, a 
compra é quase proibitiva. Com essa emenda, o aces-
so a esses produtos será facilitado.

Outra grande mudança presente no texto inicial 
da proposta é uma mudança muito simples: somente 
altera o inciso II do art. 5º da lei que institui o vale-cul-
tura, retirando do texto a necessidade de que a empre-
sa, para distribuir o vale-cultura, seja do tipo daquelas 
tributadas apenas pelo lucro real, permitindo que se 
incluam também aquelas que são tributadas pelo lucro 
presumido, ampliando de 2,8 milhões de empresas para 
mais de 5 milhões o número de empresas habilitadas 
a distribuir o vale-cultura ao trabalhador. O objetivo é 
evitar a interpretação de que o programa está limitado 
às empresas tributadas com base no lucro real. Com a 
alteração, evita-se dubiedade na interpretação da lei e 
não se criam despesas adicionais para o setor público, 
alteração totalmente benéfica às trabalhadoras e aos 
trabalhadores, que terão estímulo positivo ao consumo 
de bens culturais, que também terá o aquecimento do 
mercado cultural em nosso País.

Tendo em vista o alcance social dessa medida, 
aceitamos duas sugestões, para que fossem incluídas 
no texto da medida. Uma que cuida do Certificado de 

Entidades Beneficentes de Assistência Social (Cebas) 
e a outra que trata das entidades esportivas.

Foi incorporado ao projeto de lei de conversão 
que apresentei o Projeto de Lei nº 6.149, de 2013, de 
autoria dos Deputados Federais Paulo Teixeira, que 
se encontra presente aqui entre nós, João Dado, An-
tonio Brito, Érika Kokay, Raimundo Gomes de Matos, 
Aline Corrêa, Keiko Ota, Gabriel Chalita, Eduardo 
Barbosa e Paulo Ferreira, que tramita na Câmara dos 
Deputados e que altera a Lei nº 12.101, de 27 de no-
vembro de 2009, que dispõe sobre a Certificação das 
Entidades Beneficentes de Assistência Social, regula 
os procedimentos de isenção de contribuições para a 
seguridade social e dá outras providências. A intenção 
é buscar alternativa para desburocratizar o processo 
de certificação das entidades, evitar a inadimplência 
tributária em função da demora do processo e a pro-
fissionalização da gestão dessas entidades. Inclusão 
essa feita a pedido do Deputado Paulo Teixeira e dos 
demais Deputados aqui mencionados.

Com a edição de uma medida provisória em 
2008, que depois foi rejeitada, foi criado um problema 
jurídico muito grande, que ensejou a aprovação da Lei 
12.101, de 2009, que não conseguiu corrigir todos os 
problemas gerados, especialmente com relação à cer-
tificação, que teve a regra alterada e não assimilada 
pelas entidades.

Vale lembrar que essa alteração proposta pelo 
PLV beneficiará diretamente mais de três mil entidades 
que atuam nas áreas da educação, saúde e assistência 
social e que atendem diretamente milhares e milhares 
de pessoas, desde crianças, adolescentes, jovens, fa-
mílias, idosos e pessoas com deficiência. Em relação 
às entidades que atuam com pessoas com deficiência, 
como Apaes, Pestalozzis, Avape; as que atuam com 
aprendizagem, são mais de 800 mil adolescentes; as 
Santas Casas, praticamente todas; as comunidades 
terapêuticas; as casas de apoio, a Pastoral da Criança. 

A proposta busca tão somente viabilizar a certi-
ficação dessas entidades e garantir a manutenção de 
entidades que prestam relevante serviço a nossa popu-
lação. Não temos como saber o total da dívida que será 
gerada se não enfrentarmos esse problema de frente, 
mas podemos afirmar que a divida inviabiliza a conti-
nuidade do funcionamento de todas estas entidades.

Por exemplo: uma entidade que sempre foi cer-
tificada, com a edição da Lei nº 12.101, de 2009, não 
pertence mais nem à educação, nem à saúde, nem à 
assistência social, ou que, em virtude dessa lei, não 
cumpre esses novos requisitos já estão com dívidas 
desde 2009, acrescidas de juros e multas.
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Imaginem: como uma entidade, que vive com 
seus recursos restritos e, em muitos momentos, até 
deficitário para sua atuação, terá agora de arcar com 
uma divida desse montante? Em valores originários, 
estamos falando de aproximadamente 28,8% do valor 
da folha de pagamento mensal da entidade. Portanto, 
as entidades já estão com essa dívida de 28,8% por 
mês vezes, mais ou menos, 50 meses, acrescida, mês 
a mês, dos juros e multa de mora.

Nenhuma entidade terá como continuar funcio-
nando adequadamente!

Pela instabilidade gerada com as alterações, 
inúmeras entidades perderam o prazo para a certifica-
ção e ficaram descobertas, o que resultou em dívidas 
tributárias para as entidades, pois os processos de 
certificação demoram mais de 6 meses e, com isso, 
criou-se um impasse.

Para solucionar a situação descrita, propõe-se 
no texto incluído na MP que as cobranças de débito 
tributário de processos anteriores à Lei nº 12.101, de 
2009, somente serão feitos nos 180 dias anteriores à 
decisão. Este prazo foi fixado por ser o mesmo prazo 
que a Administração tem para concluir a certificação 
das entidades. Quer dizer, mesmo que demore quatro 
anos, somente os últimos seis meses serão contabili-
zados para efeito de cobrança tributária, caso o certi-
ficado não seja renovado.

Fica determinado que os pedidos de renovação 
poderão ser feitos até a data final do certificado, ou 
até 360 dias após a validade, no caso daquelas que 
tiveram a validade expirada entre novembro de 2009 
e dezembro de 2010.

Para aqueles processos relativos a 2009 e julga-
dos com os critérios atuais, a vigência será de cinco 
anos, para evitar a concessão de certificado já vencido.

E ainda: para evitar que as entidades fiquem soli-
citando renovações fora do prazo, o texto estipula que 
novas renovações sejam solicitadas a partir dos últimos 
360 dias de validade do certificado. Ou seja, nenhuma 
entidade poderá pedir a renovação do certificado an-
tes de completar os últimos 360 dias, somente após o 
início dos 360 dias finais da certificação.

Era comum entidades maiores, mesmo com o 
certificado válido, entrarem com mais de um pedido 
nos Ministérios para não correr o risco de ficar sem a 
cobertura dos certificados pela demora na expedição 
do novo certificado.

Uma das maiores modificações é a possibilida-
de de remuneração dos dirigentes. Na legislação em 
vigor, para uma entidade ser certificada, os dirigentes 
não podem ser remunerados. Foi retirada esta veda-

ção; contudo, foram colocadas travas contra possíveis 
exageros: o salário desses dirigentes não pode ultra-
passar 70% do teto salarial do funcionalismo público, 
o que atualmente daria, no máximo, R$19,8 mil. Outra 
trava é a limitação ao total de gasto que a entidade 
pode ter com dirigentes: cinco vezes o salário máximo, 
ou seja, no máximo poderá gastar, com o pagamento 
dos dirigentes, R$98 mil. Desta forma, a entidade pode 
ter tantos dirigentes quanto necessário, desde que a 
soma salarial não ultrapasse aquele limite de cinco 
vezes o maior salário.

Esta alteração tem por objetivo garantir maior 
profissionalismo na gestão das entidades, permitindo 
que os diretores sejam remunerados e, desta forma, 
passem a cumprir jornadas de trabalho na entidade.

Na área da saúde, de modo a facilitar a certifi-
cação e impedir problemas na avaliação pelo Ministé-
rio certificador, a entidade que não conseguir cumprir 
com os requisitos no último ano do certificado poderá 
utilizar uma média de todo o período de certificação, 
que deve resultar em no mínimo 50% de prestação de 
serviços anuais para o SUS. Com isso, caso a entidade 
tenha tido algum problema para realizar atendimento 
pelo SUS, apenas no último ano, não será prejudica-
da essa entidade.

Outra grande mudança é a que possibilita a cer-
tificação de comunidades terapêuticas pelo Ministério 
da Saúde como entidade de saúde ou como atuante 
na promoção da saúde. A exigência é de que a enti-
dade deva aplicar 30% de sua receita em ações de 
gratuidade pactuada com o gestor do SUS local. Essa 
possibilidade permite, por exemplo, comunidades de 
tratamento de dependentes químicos, pessoas com 
HIV e outras doenças graves.

Com relação à assistência social, abre-se a pos-
sibilidade de que a certificação de entidades que aten-
dam pessoas com deficiência, retirando a exigência 
de que 60% das vagas sejam destinadas ao SUAS, 
uma vez que essa exigência é de difícil atendimento. 
A certificação será apenas no Ministério do Desenvol-
vimento Social, desde que a instituição não ofereça 
educação paga. Por exemplo, se a APAE não cobrar 
pela educação, não precisará ter o CEBAS analisado 
também pelo MEC.

Uma grande mudança é a que trata da certifi-
cação de entidades que ofertem ações de promoção 
de integração da escola no mercado de trabalho, se-
gundo a LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social, 
o Estatuto a Criança e do Adolescente e a CLT, como 
os IELs e os CIEEs.
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Eu quero aqui apenas fazer um registro, Sr. Pre-
sidente. O CIEE, por exemplo, lá do meu Estado, tem 
enorme dificuldade de se manter. E, agora, ele poderá 
também se beneficiar dessa política, bem assim todas 
as entidades do País.

Estamos viabilizando a manutenção dessas en-
tidades, que serão finalmente incluídas como de as-
sistência social. A atuação dessas empresas é funda-
mental para a inserção de estudantes no mercado de 
trabalho e, com essa alteração, será fortalecida.

Na educação, garante maior celeridade nas análi-
ses pelo Ministério certificador e para a entidade com-
provar, ao retirar a necessidade de comprovação de 
gasto de 20% do faturamento em gratuidade, estabe-
lecendo como exigência a oferta de uma bolsa gratuita 
para cada cinco alunos pagantes. Isso facilita para a 
entidade, que não precisará transformar em dinheiro 
as bolsas para comprovar a gratuidade, e para o MEC, 
que não precisará ficar analisando planilhas de receitas 
e despesas das entidades para ter a comprovação do 
percentual em gratuidade.

Permite a utilização de bolsas parciais para o 
cálculo, no mínimo, bolsa de 50%, desde que atenda 
a uma bolsa integral para cada nove pagantes. Para 
a construção do peso das bolsas integrais, é utilizado 
o mesmo critério do Prouni e do Fundeb: uma bolsa 
integral tem peso de 1,4 e, para alunos com defici-
ência, 1,2. Para as entidades que não aderiram ao 
Prouni, a exigência é de uma bolsa para quatro pa-
gantes, criando estímulos para que estas entidades 
façam a adesão.

Por fim, Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs 
Senadoras, a segunda emenda que apresentei, que 
altera a Lei Pelé, fundamenta-se, basicamente, em 
dois pilares centrais.

Quero aqui pedir a atenção porque é importante 
também essa emenda. 

(Soa a campainha.)

A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT-ES) 
– Ela se baseia em dois pilares centrais: primeiro, 
vincula a isenção tributária e o recebimento dos re-
cursos públicos no setor do desporto; e, segundo, a 
implementação de mecanismos de transparência para 
a gestão do esporte.

Desta forma, assegura, entre outras medidas, a 
existência e autonomia de conselhos fiscais; controle 
social interno; fiscalização e transparência de movimen-
tações financeiras; acesso irrestrito a todas e a todos 
os associados e/ou filados a documentos relativos à 
prestação de contas das entidades de administração 

do desporto; determinação de balanço geral de cada 
exercício das entidades, discriminando receitas e des-
pesas relativas a cada modalidade e os resultados 
das contas patrimoniais, financeiras e orçamentárias, 
assegurando a ampla divulgação nos sítios eletrôni-
cos da entidade.

Enfim, o objetivo central desta emenda é o de 
modernizar a administração da prática desportiva no 
Brasil, adequando a gestão deste importantíssimo seg-
mento às exigências necessárias à boa formulação de 
políticas públicas e a profissionalização e qualificação 
dos dirigentes esportivos.

Por si só, modernizar a gestão do desporto bra-
sileiro é algo essencial. Contudo, especialmente após 
a decisão de que o Brasil sediará a Copa do Mundo, 
os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a necessidade de 
reestruturação do esporte é crescente e a condução 
das políticas públicas voltadas a fomentar sua práti-
ca, em qualquer de suas manifestações, é premente 
e fundamental.

Por fim, quero destacar, que a emenda em tela 
foi apresentada por vários atletas brasileiros, repre-
sentados, em grande parte, pela Organização não 
Governamental Atletas pelo Brasil, que se encontra 
presente aqui, hoje, na pessoa de vários atletas, em 
particular, da sua Presidenta Ana Moser, juntamente 
com outras importantes organizações, entidades e mo-
vimentos sociais, como: o CESC, Conselho Federal de 
Educação Física (CONFEF), Confederação Brasileira 
de Clubes (CBC), LIVEWRIGHT e grupo LIDE, que 
é uma organização de empresários que investem no 
esporte, tendo o empresário João Doria Júnior como 
o coordenador da organização.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, não tenho a 
menor dúvida, Sr. Presidente, que a matéria que es-
tamos aprovando nesta terça-feira, mesmo não sendo 
o único, será um dos mais consistentes legados ao 
desporto brasileiro e ao País. No País que estamos 
construindo, com uma sociedade moderna, solidária, 
consciente dos seus direitos e deveres, saudável em 
todas as suas dimensões, o esporte tem um caráter 
estratégico.

Quero aqui, para finalizar a minha fala, fazer 
dois registros importantes: primeiro, que a inclusão 
dessas duas emendas não foi a pedido do governo. 
A primeira emenda, que trata do CEBAS, foi a pedido 
dos Deputados Federais, aqui hoje representado pelo 
Deputado Paulo Teixeira, que em seu nome, em nome 
da Deputada Erika Kokay e de tantos outros, solicitou-
-nos a inclusão desta emenda.
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A emenda que trata do esporte foi a pedido do 
Deputado Federal Jerônimo e também a pedido dos 
Atletas pelo Brasil, dessa importante ONG presidida 
pela Ana Moser.

Quero ainda fazer um destaque com relação 
ao Senador Cássio Cunha. Quero dizer que o proje-
to que foi aprovado na Comissão de Constituição e 
Justiça, apresentado pelo Senador Cássio Cunha no 
mesmo dia em que foi aprovada a Medida Provisória 
nº 620, é altamente meritório e fortalece a medida 
provisória. No entanto, a medida provisória que aqui 
apresentamos com relação ao esporte é mais ampla 
do que o projeto apresentado pelo Senador Cássio 
Cunha. É um projeto altamente importante, que for-
talece a nossa iniciativa, que fortalece a matéria que 
foi apresentada pelos Deputados Federais e que foi 
acolhida por esta Relatora.

Sr. Presidente, era isso que eu gostaria de dizer, 
como Relatora. O projeto foi para a Câmara dos De-
putados, e houve uma pequena mudança. Eu apre-
sentei aqui uma adequação à remissão de artigos, 
em virtude de modificações que a medida provisória 
sofreu na Câmara, apenas para alterar os artigos 
mencionados na Câmara de forma equivocada. Por 
isso, nós estamos fazendo uma remissão desses ar-
tigos. Era apenas isso. Na verdade, é uma alteração 
somente na redação.

O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT 
– BA) – Senadora Ana Rita, permita-me fazer um co-
mentário antes de V. Exª encerrar, também com a per-
missão da Mesa. Eu gostaria não só de parabenizar V. 
Exª como também de dizer da oportuna inserção que 
V. Exª adota nessa medida provisória num momento 
importante. Cito o exemplo da ação prática disso que 
V. Exª coloca agora como letra da lei, mas que a gente, 
inclusive, praticou no último dia 7 de setembro na Bahia. 
Portanto, ressalto a democratização; a reformulação 
desses aspectos na direção dos clubes de futebol, dos 
clubes de modo geral, de toda essa área do esporte; 
a inserção de atletas e a participação deles em algo a 
que dedicaram a vida. Portanto, essa uma experiência 
que a gente traduz para a lei, a bem do esporte brasi-
leiro. No último dia 7 de setembro, Senadora Ana Rita, 
elegemos o Presidente do Esporte Clube Bahia com 
voto direto. Do conselho constam diversos atletas que 
foram campeões brasileiros. Portanto, afasta-se, assim, 
toda uma prática ruim. Esse esforço que os atletas fa-
zem aqui, essa peregrinação pelo Congresso, serve 
para eles trazerem para a letra da lei algo a que, ao 
longo de suas vidas, reagiram, construindo um cami-
nho importante para o dia de hoje. V. Exª absorve essa 

questão, que serve como uma grande missão para que 
possamos estatuir isso no Brasil, para que possamos 
consolidar isso e construir uma estrutura para o es-
porte brasileiro, uma estrutura sólida, representativa. 
Que o padrão da conduta ética de quem entregou a 
sua vida ao esporte possa ser visto e tratado de forma 
muito mais consistente, para que o esporte brasileiro 
continue respeitando o torcedor, colocando-se em con-
dições de grandes disputas dentro do País e também 
representando este País pelo mundo afora! Parabéns, 
Senadora Ana Rita!

A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – 
ES) – Obrigada.

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco Apoio Gover-
no/PSB – DF) – Senadora Ana Rita, V. Exª me conce-
de um aparte?

Sr. Presidente, faço questão de cumprimentar 
V. Exª...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Rita, eu só queria 
lembrar que foi feito aqui um acordo de procedimento 
para que nós pudéssemos votar essa medida provi-
sória. Há sessão do Congresso Nacional convocada 
para as 19 horas.

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco Apoio Gover-
no/PSB – DF) – Serei muito breve, Sr. Presidente, no 
aparte concedido pela Senadora Ana Rita. Apenas 
quero cumprimentar V. Exª, Senadora, pela relatoria 
dessa matéria. Para não me alongar, não falarei dos 
enormes benefícios que isso trará para a democrati-
zação do esporte, como registrou aqui muito bem o 
Senador Walter Pinheiro. Mas não posso deixar de 
registrar, Sr. Presidente, a inclusão, pela Relatora, de 
um tema da maior importância, que é a Certificação 
de Entidades Beneficentes de Assistência Social. Pa-
rabéns! Estabelece-se a certificação, a renovação do 
Cebas – Certificação de Entidades Beneficentes de 
Assistência Social, que promove programas de apren-, que promove programas de apren- que promove programas de apren-
dizagem de adolescentes, de jovens e de pessoas com 
deficiência, com a finalidade de integração no mercado 
de trabalho. Esse é um grande desafio do nosso País. 
Temos instituições que trabalham com muita seriedade. 
Apenas no ano de 2012, para dar um único exemplo, o 
CIEE conseguiu empregar mais de um milhão de jovens. 
Portanto, quero parabenizar V. Exª pela sensibilidade 
de incluir essa questão nessa medida provisória. Era 
apenas esse o meu registro, Sr. Presidente.

A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES) 
– Obrigada, Sr. Presidente.

É a seguinte a adequação redacional apre-
sentada pela Relatora, na íntegra:
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Senador Renan, quero apenas ajudar na votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) –Ouço o Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Eu queria apenas ajudar na votação!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Pois não, com a palavra, V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Sem revisão do orador.) – E tenho a certeza de 
que V. Exª está querendo isso também.

Haverá sessão do Congresso Nacional às 19 
horas, e V. Exª vai presidi-la. Veja: se formos discutir 
a matéria, não vamos votar hoje a do esporte nem a 
dos músicos. E os músicos já vieram umas dez ve-
zes aqui.

Então, faço a seguinte proposta: estou inscrito 
para falar pela oposição e declino da minha inscrição, 
se os outros Senadores declinarem também. Assim, 
será possível iniciar a votação. Sei que todos os Sena-
dores têm o direito constitucional de usar da tribuna. 
Sei disso, mas, como a matéria é de suma importância, 
moraliza o esporte nacional, gratifica os serviços tão 
importantes de um artista, eu gostaria de fazer essa 
proposição. Não é uma exigência nem é, logicamente, 
um acordo de tirar o direito de qualquer Senador. Mas 
vamos votar! Se houver um acordo, declino de falar pela 

oposição, para que todos nós Senadores possamos, 
neste momento, começar a votação de tão importan-
tes matérias, tanto a do esporte como a da música.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – O PCdoB abre mão de falar, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O Senador Mário Couto fez 
uma proposta, e, se não houver objeção do Plenário, 
vamos, imediatamente, submeter a matéria à votação.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Pois não, vamos iniciar!

O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – 
SC) – Sr. Presidente, eu, Paulo Bauer, declino de usar 
da palavra, em homenagem à brevidade.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Obrigado, Senador Paulo Bauer.

Em votação os pressupostos constitucionais de 
urgência, de relevância e de adequação financeira e 
orçamentária da Medida Provisória.

As Senadoras e os Senadores que aprovam os 
pressupostos constitucionais permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

Aprovados.

(Manifestação da galeria.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Discussão da matéria. (Pausa.)
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Não havendo quem queria mais discutir a maté-
ria, declaramos encerrada a discussão.

Passa-se à votação.
Antes, porém, eu gostaria de ler dois requeri-

mentos que se encontram sobre a mesa, do Senador 
Paulo Paim.

Requerimento de destaque para o §3º do art. 17, 
constante do projeto de lei de conversão.

São os seguintes os requerimentos na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 1.097, DE 2013

Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em separa-
do, do inciso II do § 1º do art. 29, constante no art. 6º 
do Projeto de Lei de Conversão nº 22, de 2013 (pro-
veniente da MPV nº 620/2013).

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.

REQUERIMENTO Nº 1.098, DE 2013

Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em separa-
do, do § 3º do art. 17, constante no art. 6º do Projeto 
de Lei de Conversão nº 22, de 2013 (proveniente da 
MPV nº 20/2013).

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS) – Sr. Presidente, para acelerar os trabalhos – e 
já falei com a Relatora –, para que votemos as duas 
propostas hoje, tanto a da música como a do esporte, 
estou retirando os dois requerimentos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Submeto à consideração da 
Casa a retirada dos requerimentos do Senador Pau-
lo Paim.

São os seguintes os requerimentos na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 1.099, DE 2013

Retirada de requerimento.
Nos termos do art. 256, § 2º, inciso I, do Regi-

mento Interno, requeiro a retirada, em caráter defini-
tivo, do Requerimento nº 1.097, de minha autoria, em 
que solicito. 

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.

REQUERIMENTO Nº 1.100, DE 2013

Nos termos do art. 256, § 2º, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a retirada, em caráter defini-
tivo, do Requerimento nº 1.098, de minha autoria, em 
que solicito.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Os Senadores e as Senado-
ras que concordam com a retirada dos requerimentos 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – 

PR) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Ouço o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – 

PR. Sem revisão do orador.) – Apenas aproveitan-
do esta oportunidade em que o Senador Vital do 
Rêgo está ao lado de V. Exª, eu gostaria de fazer 
um pedido ao Senador Vital do Rêgo, que é Presi-
dente da Comissão de Constituição e Justiça e é 
autor de um projeto importantíssimo na linha do que 
nós estamos aprovando hoje, que institui a Lei de 
Responsabilidade do Desporto, um novo avanço de 
legislação. Eu sou o Relator dessa proposta, estou 
pronto para relatá-la na Comissão de Constituição 
e Justiça e solicito ao Senador Vital do Rêgo que 
a coloque na pauta da Comissão de Constituição e 
Justiça o quanto antes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Ouço o Senador Vital do Rêgo.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – 
PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para 
efeito de esclarecimento, os Projetos de Lei nº 428 e 
429 disciplinam o que o Senador Alvaro Dias, em tão 
boa hora, chamou de Lei de Responsabilidade Des-
portiva. Esses projetos já receberam também do Se-
nador Alvaro Dias o parecer favorável na Comissão de 
Educação, e nós, oportunamente, na brevidade que V. 
Exª está solicitando, vamos pautá-los na Comissão de 
Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Em votação.

As Senadoras e os Senadores...
Votação da matéria, sem prejuízo obviamente da 

adequação redacional.
As Senadoras e os Senadores que a aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Votação da adequação redacional.
As Senadoras e os Senadores que aprovam a 

adequação permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a adequação redacional.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final.



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 64207 



64208 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 64209 



64210 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 64211 



64212 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 64213 



64214 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 64215 



64216 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 64217 



64218 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 64219 



64220 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 64221 



64222 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 64223 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Discussão da redação final. 
(Pausa.)

Não havendo quem queira discutir a redação final, 
declaramos encerrada a discussão 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.
Será feita a devida comunicação à Presidente da 

República. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Eu queria, com muita satisfa-
ção, registrar, mais uma vez, a presença no Senado 
Federal destes renomados artistas da Música Popular 
Brasileira: maestro Renio Quintas; Rosemary; Digão, 
dos Raimundos; Fagner; Ivan Lins; Luciana Pegorer; 
Carlão e Gustavo Vasconcelos.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, pela ordem, tem a palavra V. Exª.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, na semana passada, nós vota-
mos, no primeiro turno, a chamada PEC da Música, 
que obteve a aprovação de uma amplíssima maioria, 
que se manifestou a favor dela. V. Exª fez bem em in-
terromper o processo de votação naquele momento, 
uma vez que o quórum estava baixo. Hoje, temos um 
quórum exuberante, com 78 Senadores. Eu penso, Sr. 
Presidente, que é hora de darmos sequência à vota-
ção, votando as emendas e, em seguida, o segundo 
turno. Esse é o apelo que faço a V. Exª, em nome da 
Bancada do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Vanessa Grazziotin, 
com a palavra V. Exª.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-
verno/PCdoB – AM. Sem revisão da oradora.) – Muito 
obrigada, Sr. Presidente.

Eu quero dizer que compreendo a proposta do 
Senador Aloysio Nunes. Entretanto, são 18h45min, e a 
sessão do Congresso Nacional está marcada para as 
19 horas. Nós temos, Senador Aloysio, sobre a mesa 
duas emendas a essa proposta de emenda à Consti-
tuição: uma emenda de autoria do Senador Eduardo 
Braga e outra emenda de minha autoria. Então, nós 
precisaremos debater a matéria. Obviamente, já sa-
bemos a tendência do Plenário. Entretanto, precisare-
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mos utilizar o tempo necessário para defender nossas 
ideias e nossas opiniões.

Então, Sr. Presidente, acho que seria interessan-
te que remarcássemos esse debate. Não há dúvida 
quanto ao resultado, mas, com isso, poderemos pelo 
menos ter o direito de debater com tranquilidade essa 
matéria, que não é tranquila. É claro que há a apro-
vação de uma grande maioria, mas há uma bancada 
que também apresenta problemas sérios em relação 
à matéria.

Essa é a solicitação que faço a V. Exª, Senador 
Renan, e ao nosso Líder querido, Senador Aloysio 
Nunes Ferreira.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Ouço o Senador Aloysio.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mino-
ria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu seria o último entre nós a atrapalhar a matéria, e a 
Senadora Vanessa alega que a sessão do Congresso 
está marcada para daqui a 15 minutos. Não quero ini-
bir o direito da Senadora nem de ninguém a debater. 
Eu seria o último a propor isso. Mas o apelo que faço 
a V. Exª, então, é de que, amanhã, impreterivelmen-
te, nós possamos passar à votação da matéria, que é 
uma matéria importante e que vai ocupar um lugar de 
relevo nesta semana de esforço concentrado.

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

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

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

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. 
Sem revisão do orador.) – Apenas para lembrar a V. 
Exª e aos colegas Senadores que nós já estamos em 
meio ao processo de votação e que a discussão já foi 
encerrada. Portanto, nós só devemos votar as emen-
das. Já houve o processo de discussão e de debate. 
Agora é a hora do voto, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria só comunicar à Casa, 
Senadora Vanessa, e comunicar a todos os que estão 
presentes que foi possível nós chegarmos até aqui, na 
apreciação desta importante proposta de emenda à 
Constituição, em função de esforços de todos. De todos!

Na votação do primeiro turno, nós aprovamos a 
matéria apenas por um voto. Um voto. O que a Sena-
dora Vanessa está dizendo, em outras palavras, é que 
ela tem direito a discutir a matéria, e, se ela delongar a 
discussão da matéria, nós vamos incorrer no mesmo 
problema que tivemos na votação do primeiro turno, 
quando corremos o risco de ver a proposta de emenda 

à Constituição derrotada por falta de quórum. Repito: 
nós ganhamos por um voto. 

Eu queria, com o crédito que eu tenho com os 
artistas, que estiveram aqui em várias oportunidades, 
com todos os Senadores, de todos os partidos, que 
nós, sem contestação, acertássemos a votação dessa 
matéria, que considero muito importante para a cul-
tura nacional, para a arte nacional, para terça-feira. 
Terça-feira! 

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu já darei a palavra a V. Exª 
pela ordem.

Nós não temos como não dar a palavra para dis-
cutir a matéria. Isso poderia delongar a sessão e es-
vaziar o quorum. Como é importante nós aprovarmos 
essa proposta de emenda à Constituição, é importan-
te também que, estrategicamente, nós reservemos 
a data de terça-feira para definirmos definitivamente 
sobre a matéria. 

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente, há uma proposição de 
que seja amanhã. Teria algum prejuízo ser amanhã?

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, é nesse sentido. Permita-me.

Eu queria apelar a V. Exª. Essa votação foi sus-
pensa na semana passada. Salvo engano, na quarta-
-feira. Foi marcada para esta semana. 

Então, apelo a V. Exª, rogo a V. Exª que não have-
ria maior prejuízo. É uma votação que está em curso. 

Nós estamos numa semana de esforço concen-
trado. Essa PEC está na pauta do esforço concentrado. 
Então, eu vejo, Presidente, que não teríamos maiores 
prejuízos se pautássemos a continuação dessa vota-
ção para a amanhã.

É o apelo que faço a V. Exª, e me parece que, 
consultados os Líderes, a ampla maioria dos Líderes 
está de acordo que continuemos amanhã a votação 
dessa proposta de emenda à Constituição, Presidente.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e 
Força/PR – AM) – Presidente, o PR concorda com V. 
Exª em votar terça-feira da próxima semana.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria. PMDB – AL) – Então, portanto, está definida 
a matéria com o empenho da Casa, com o protagonis-
mo da Presidência, com o esforço dos Líderes partidá-
rios. Mais uma vez contando aqui com a presença do 
Deputado Otávio Leite, que é o primeiro subscritor da 
matéria, da Jandira Feghali, desses artistas queridos, 
nós votaremos a matéria na terça-feira.
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Portanto, é uma decisão que quero compartilhar 
com todos.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Sr. Presidente, o PDT também concorda 
com a votação na terça-feira.

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão delibe-
rativa ordinária:

2 
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.

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 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.

6 
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.



64226 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013

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.

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 
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.

9 
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.

10 
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.

11 
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).

12 
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 tenha tramitação autônoma (utiliza-
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ção do FGTS para pagamento de serviços 
educacionais).

13 
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).

14 
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).

15 
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).

16 
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).

17 
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).

18 
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.

19 
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).

20 
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).

21 
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).

22 
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 
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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).

23 
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 Lei 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).

24 
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).

25 
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.

26 
REQUERIMENTO Nº 1017, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.017, de 2013, do Senador Paulo Paim, solicitan-
do que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 473, 
de 2011, além da Comissão constante do despa-
cho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa 
(regulamentação do exercício da acupuntura).

27 
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).

28 
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).

29 
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 Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(abono para benefício de prestação continuada).

30 
REQUERIMENTO Nº 1030, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.030, de 2013, do Senador Humberto Cos-
ta solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 33, de 2013, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômi-
cos (representação por advogado e fixação de 
honorários advocatícios e periciais nas ações 
trabalhistas).

31 
REQUERIMENTO Nº 1031, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimentos nº 
1.031, de 2013, do Senador Francisco Dornel-
les solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 33, de 2013, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômi-
cos (representação por advogado e fixação de 
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honorários advocatícios e periciais nas ações 
trabalhistas).

32 
REQUERIMENTO Nº 1034, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.034, de 2013, do Senador Lobão Filho, solici-
tando que, sobre os Projetos de Lei da Câmara 
nºs 147 e 148, de 2010, que tramitam em con-
junto, além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de 
Assuntos Econômicos (cria a área de proteção 
ambiental da Serra da Canastra).

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

A Presidência comunica ao Plenário e pede a par-
ticipação de todos no sentido de que, neste momento, 
será realizada a eleição do Corregedor Parlamentar 
do Senado Federal, de acordo com a Resolução do 
Senado Federal nº 17, de 1993.

É candidato ao cargo e, portanto precisa ser elei-
to, o Senador Vital do Rêgo.

A eleição se fará pelo processo eletrônico.
Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Lídice da Mata.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu 
voto aberto, a favor do nosso Procurador, mas, Presi-
dente, eu queria apenas entender, porque estava muita 
zoada, muito barulho. Eu não consegui entender qual 
o encaminhamento para a PEC da Música. Pelo que 
eu ouvi, houve um apelo do Senador Inácio para que 
nós pudéssemos votar amanhã, sem atropelos.

Por que sem atropelos? Porque na semana passa-
da nós interrompemos. Nós não temos nenhum interesse 
em causar constrangimento ou dificuldade à Bancada 
do Amazonas. Pelo contrário, nós queremos conduzir 
no sentido de caminharmos para um acordo que repre-
sente a maioria da posição do Senado, mas também que 
possa acolher as dificuldades dos Senadores do Estado.

No entanto, eu não estou entendendo por que 
nós não podemos votar amanhã, já que, amanhã, 
nós temos uma pauta praticamente livre, e eu tenho 
certeza, pela consulta que já fiz aqui, de que há con-
cordância da maioria das Lideranças, pelo menos das 
que já consultei, dos principais partidos.

Por isso, Sr. Presidente, eu quero apenas entender 
o porquê de não podermos votar amanhã. Apenas isso.

Inclusive, já que não vai, imagino, haver mudan-
ça de posição do Senado de uma votação para outra, 
uma mudança tão radical, eu creio que acabar com o 
sofrimento daqueles que estão se sentindo prejudica-
dos é melhor de uma vez só do que prosseguirmos 
numa dose homeopática de sofrimento cada vez maior.

Portanto, eu gostaria de apelar apenas para que 
V. Exª explicasse, porque eu, realmente, não ouvi. Digo-
-lhe com sinceridade. (Palmas.)

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria só, mais uma vez, ex-
plicar à Casa que, para nós mudarmos a Constituição, 
nós precisamos de 49 votos “sim” no Senado Federal.

A Presidência, em todos os momentos, se em-
penhou para que nós aprovássemos essa proposta 
de emenda à Constituição. Em todos os momentos. E, 
na votação do primeiro turno, na semana que passou, 
eu fiquei aqui com um problema na mão, tendo que 
delongar a sessão para que essa matéria não caísse 
por falta de quórum, e ganhou apenas por um voto.

Então, em nome de que nós tenhamos uma vo-
tação pacífica, sem resistência, a votação foi marcada 
para terça-feira. É o compromisso que eu assumo, mais 
uma vez, com os Líderes e com a Casa.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Presidente, apenas uma pequena corre-
ção daqueles que se acham prejudicados, porque eu 
tenho o convencimento de que o Senado não votou 
achando que está prejudicando alguém. Votou com a 
consciência de que não há prejuízo algum para Estado 
brasileiro algum com a PEC da Música.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Francisco Dornelles.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maio-
ria/PP – RJ) – Sr. Presidente...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente, nós podemos acordar 
que a matéria seria, então, o Item 1 da pauta?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Como pede V. Exª, Senador.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Item 1 da pauta, na próxima terça-feira, pode 
ser, então, Sr. Presidente, como já foi encaminhado?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Pode ser.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Está bom.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E há um adendo: o Eunício se compro-
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meteu de nós, na sequência, fazermos um jantar em 
comemoração à aprovação da matéria. 

É outra precondição que vamos exigir.
Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maio-

ria/PP – RJ) – Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 

Governo/PSOL – AP) – Sr. Presidente, estou esclare-
cido por V. Exª. Eu ia sugerir a V. Exª uma consulta aos 
Líderes, mas S. Exª já explicou a todos nós que, taci-
tamente, houve um acordo em que teremos todas as 
condições colocadas para votar aqui terça-feira, inclusi-
ve o diálogo estabelecido de V. Exª com a Bancada do 
Amazonas. É em nome disso e acreditando inclusive no 
encaminhamento e na condução que V. Exª está dando, 
inclusive no entendimento com a Bancada do Amazo-
nas que aquiesço em relação ao seu encaminhamento. 

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

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maio-
ria/PP – RJ) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Francisco Dornelles, 
com a palavra V. Exª pela ordem.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maio-
ria/PP – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu queria solicitar a V. Exª que seja dado 
como lido o meu pronunciamento sobre o veto do FGTS. 

Considero, Sr. Presidente, que essa contribuição 
de 10% do FGTS foi instituída para cobrir o patrimônio 
líquido negativo desse fundo. Coberto o patrimônio, não 
poderia ela continuar a ser cobrada. O veto, no caso, 
é irrelevante. Mantida ou rejeitada, essa contribuição 
não pode mais ser cobrada. 

Gostaria que integrasse o meu pronunciamen-
to o artigo do Presidente da Firjan, Eduardo Gouveia 
Vieira, intitulado “A conta da insensatez”, publicado no 
jornal O Globo, de hoje. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TO DO SR. SENADOR FRANCISCO DOR-
NELLES

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maio-
ria/PP – RJ. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs e 
Srs. Senadores, esta Casa avaliará na noite de hoje 
veto integral da presidente da República ao Projeto de 
Lei Complementar n° 198, de 2007, do Senado Fede-
ral, que extinguia a cobrança adicionai de 10% sobre 
o montante de depósitos devidos ao FGTS durante a 
vigência de contrato de trabalho em caso de despedi-
da de empregado sem justa causa.

O adiciona! de 10% sobre o montante de depó-
sitos efetuados pelo empregador foi instituído peia Lei 
Complementar n” 110 de 2001 com base no artigo 149 
da Constituição Federal com a destinação de cobrir o 
patrimônio líquido negativo do FGTS gerado por expur-
gos decorrentes de pianos econômicos de governos 
anteriores reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal.

A contribuição adicional de 10% não tinha prazo 
de validade mas tinha destinação específica, como 
manda a Constituição para o caso de contribuições 
de natureza similar, que era cobrir o patrimônio líquido 
negativo do FGTS.

Um dos requisitos para a validade constitucional 
de contribuições como o adicional de 10% aos depósitos 
do FGTS é, precisamente, a destinação dos recursos 
recolhidos, que não pode servir a outros propósitos 
senão àqueles estritamente registrados na lei que o 
instituiu, Desaparecendo a finalidade para que foi des-
tinada, a contribuição perde, imediatamente, sua base 
constitucional e deve ser, por conseqüência, entendi-
da por ilegal. Em outras palavras, extinta a motivação 
da existência da contribuição, no caso a necessidade 
pública da despesa vinculada, extinta também está a 
autorização constitucional para sua cobrança.

A rigor, nem haveria necessidade de lei no sen-
tido de eliminar o adiciona! de 10% do FGTS. Essa 
contribuição, nesse contexto, já teria automaticamen-
te deixado de produzir efeitos, por incompatibilidade, 
com o objetivo que justificou sua criação.

Essa visão está amplamente fundamentada em 
decisões de doutrinadores do direito tributário e constitu-
cional, de órgãos de controle como o Tribunal de Contas 
da União e mesmo do Supremo Tribunal Federal. Não se 
trata, portanto, de entendimento novo sobre o tema, Há 
decisões administrativos e jurisprudência sobre o assunto.

O veto da presidente da República, assim, não 
faz sentido do ponto de vista legal.

A contribuição de 10% do FGTS foi instituída para 
cobrir o patrimônio líquido negativo desse fundo. Coberto o 
patrimônio líquido, não poderia ela continuar a ser cobrada.

O veto, no caso, é irrelevante. Mantido ou rejei-
tado, essa contribuição não pode mais ser cobrada.

Gostaria que integrasse meu pronunciamento 
o artigo do Presidente da FIRJAN, Eduardo Eugênio 
Gouvêa Vieira, intitulado A Conta da Insensatez, pu-
blicado no jornal O Globo de hoje (17/09/2013), o qual 
solicito seja publicado na íntegra.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR FRANCISCO DORNELLES EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – V. Exª será atendido na forma 
do Regimento.

Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifes-

tação de V. Exª, do Senador Vital do Rêgo, principal-

mente.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – SIM, 59; NÃO, 2; nenhuma 
abstenção.

Está, portanto, eleito o Senador Vital do Rêgo para 
exercer o honroso cargo de Corregedor Parlamentar 
do Senado Federal. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Os dois Senadores que votaram “não” se enga-
naram. Não é possível votar contra um homem desses, 
pelo amor de Deus!

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Quem será?

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Já é a segunda vez que tenho a honra e a alegria de 
votar no Senador Vital. Espero que um dia a recíproca 
seja verdadeira.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Quero que V. Exª abra o meu voto. Quero ter o 
prazer de mostrar o meu voto a V. Exª e da minha in-
dignação por esses dois votos contra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Tem que abrir de todos para a gente ver quem foi.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – 
SC) – Presidente, peço que registre o meu voto “sim”. 
Eu estava atendendo ao Governador de Santa Catarina.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifes-
tação de V. Exª.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro, pela 
ordem.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, 
gostaria de saber de V. Exª quando entrará em pauta 
o projeto que trata da regulamentação para a criação 
de novos Municípios.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu quero comunicar a V. Exª 
– já tive oportunidade de fazer essa comunicação...

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Governo/PSB – 
BA) – Presidente, pela ordem, por favor, para registrar 
o meu voto. Eu não tive como votar e gostaria que fi-
casse registrado em ata o meu voto a favor do nosso 
Procurador Vital do Rêgo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifes-
tação de V. Exª.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Também, Sr. Presidente, eu 
quero registrar. Eu tentei votar e não vi que não entrou, 
mas fica registrado o meu voto a favor do Senador Vital.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifes-
tação de V. Exª.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e 
Força/PTB – MT) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Osvaldo Sobrinho.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e 
Força/PTB – MT) – Presidente, só para fazer...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB 
– PA) – Presidente Renan, quando está prevista a vo-
tação do projeto que regulamenta a criação de novos 
Municípios?

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

Senador Osvaldo Sobrinho.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e 

Força/PTB – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, só para fazer um comunicado breve a 
esta Casa com relação ao falecimento do Prof. Edson 

de Souza Miranda, expoente acadêmico da Faculdade 
de Economia da Universidade Federal do Mato Grosso. 

Ele foi um dos fundadores do Uniselva e também 
um dos grandes homens da economia deste País. Por-
tanto, o passamento desse professor é motivo de tris-
teza para toda a classe educacional de Mato Grosso. 
Tinha 75 anos e residia em Cuiabá.

Eu e o Senador Jayme Campos queremos ex-
pressar aqui o nosso sentimento, em nome da popu-
lação de Mato Grosso, pelo passamento desse nobre 
e grande mato-grossense, que grande serviço prestou 
ao Estado de Mato Grosso.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – 

PB) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB 

– PB) – Só para renovar e agradecer a confiança que 
os nossos Parlamentares, companheiros do Senado, 
depositam em nosso nome. Quero renovar também 
o compromisso de exercer, na Corregedoria, o papel 
que me cabe à luz do Regimento Interno do Senado 
Federal. Tenham todos a certeza de que serei absolu-
tamente fiel às recomendações do nosso Regimento.

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

Maioria/PMDB – AL) – Nós cumprimentamos o Sena-
dor Vital do Rêgo.

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) – Sr. Presidente, é um apelo a V. Exª. Eu acho que 
a votação do Congresso, marcada para as 19 horas, 
impõe o encerramento desta sessão. Eu acho que já 
se votou o que tinha que se votar, já se decidiu sobre 
o que poderia ser votado na quarta, na quinta e na 
sexta-feira.

Eu pediria a V. Exª que, até para cumprir a agen-
da, considerasse a hipótese de encerrar a sessão para 
que nós pudéssemos nos deslocar para o Congresso 
Nacional.

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

A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Se-
nadores, como exatamente lembra o Senador José 
Agripino, que a sessão conjunta do Congresso, con-
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vocada para hoje, às 19h, no plenário da Câmara dos 
Deputados, será destinada, na primeira parte, à apre-
ciação dos vetos presidenciais; e, na segunda parte, 
à apreciação do Projeto de Resolução do Congresso 
Nacional que dispõe sobre a comissão mista do Con-
gresso Nacional de assuntos relacionados à comunida-
de dos países de Língua Portuguesa, sua composição, 
organização e competências; à apreciação do Projeto 
de Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2013, 
que acrescenta §4º ao art. 26 da Resolução nº 1, que 
dispõe sobre a comissão mista a que se refere o §1º 
do art. 166 da Constituição Federal; e à apreciação do 
Projeto de Resolução do Congresso Nacional nº 2, de 
2008, que dispõe sobre as finalidades, composição 
e funcionamento da comissão mista de controle das 
atividades de inteligência, órgão de controle e fisca-
lização externo da atividade de inteligência, previsto 
no art. 6º da Lei nº 9.883, e estabelece outras normas 
relativas à sua atuação.

Antes de encerrar a sessão, nós queríamos co-
municar ao Senador Flexa Ribeiro, o que há pouco 
fizemos ao Senador Valdir Raupp, que não há acordo 
dos Líderes partidários para nós apreciarmos o pro-
jeto de lei que autoriza a criação de novos Municípios 
no Brasil. Nós tentamos fazer um acordo, colocar a 
matéria na pauta. No entanto, não houve acordo para 
que pudéssemos apreciar essa importante matéria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimentos 
que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.101, DE 2013

Requeiro, nos termos regimentais, seja apresenta-
do pelo Senado Federal, voto de pesar pelo falecimen-
to do ex-vereador de Salvador EDNALDO SANTOS, 
apresentando condolências à família.

Justificação

Faleceu na noite de 16 de setembro, no Hospital 
Aliança, em Salvador, o engenheiro e ex-vereador Ed-
naldo Santos, em consequência do agravamento de 
seu estado de saúde por problemas gerados por um 
Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ele era natural de 
São Gonçalo dos Campos, interior do Estado da Bahia.

Ednaldo consolidou-se como liderança política 
em Salvador, onde foi eleito vereador em 1982 pelo 
PMDB, ano em que a capital baiana elegeu a maior 
bancada de oposição da história da Câmara Municipal, 
bancada que tive a honra de integrar, juntamente com 
Ednaldo Santos, Fernando Schmidt, Eliana Kertesz e 
tantos outros representantes do movimento pela de-

mocratização do Brasil. Naquela eleição, o PMDB ele-
geu 2/3 da Câmara de Vereadores da capital baiana.

Vereador coerente e engajado, Ednaldo foi um 
batalhador em defesa dos interesses da população e 
sempre esteve presente nos bairros e nos movimentos 
sociais, lutando por melhores condições de vida das po-
pulações mais pobres. Ocupou com muita competência 
a presidência da Câmara Municipal de 1986 a 1988.

Ednaldo Santos deixa um legando de bons exem-
plos e serviços prestados à população de Salvador. 
Nossos pêsames e solidariedade aos seus familiares 
e amigos.

Sala das Sessões, – Senadora Lídice da Mata 
(PSB-BA).

REQUERIMENTO Nº 1.102, 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 a Sociedade Ami-
gos do Museu do Vinho Mário de Pellegrin (SAMUVI) 
e à Prefeitura de Videira – SC, pelo evento comemo-
rativo aos 82 anos da Casa Canônica e 28 anos do 
Museu do Vinho de Videira – SC, cuja abertura ocor-
reu dia 14 de setembro de 2013, naquele município 
Catarinense, bem como seja encaminhado o referido 
voto a Sra. Rita Sinzsker, Presidente da SAMUVI, no 
seguinte endereço: Rua Padre Anchieta nº 344, Bairro 
Matriz, Videira – SC – CEP 89560.000, e ao Prefeito 
eleito Wilmar Carelli e ao Interino Lourenço Becker, 
no seguinte endereço: Avenida Manoel Roque, 188 
– Bairro Alvorada – Videira – SC – CEP 89560-000.

Justificação

A grandeza histórica de um País está na preser-
vação da memória de quem fez, e faz, parte de sua 
construção.

A força do povo brasileiro deriva de sua pluralida-
de. Esta é uma nação surgida de povos diferentes, de 
culturas diferentes, de línguas diferentes. Contudo, ao 
se instalarem vindos de suas regiões de origem procu-
raram adequar suas novas vidas ao espírito brasileiro. 

Desse mesclar surgiu o que somos hoje, brasi-
leiros com muito orgulho de sua pátria.

Trouxeram também, além do desejo de integra-
ção, técnicas agrícolas, industriais, comerciais, etc., 
ou seja, novos conhecimentos que, em muito, ajuda-
ram no desenvolvimento econômico nacional, a fazer 
deste solo o que é hoje: uma potência econômica que 
reverencia a paz, sempre.

No dia 14 do corrente, no Município de Videira 
– SC, houve um ato comemorativo pelos 82 anos da 
Casa Canônica e 28 anos do Museu do Vinho, com uma 
exposição denominada Pioneiros da Uva e do Vinho 
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destinada a homenagear 18 famílias pioneiras, cuja 
história de chegada e de integração à vida brasileira, 
o dia a dia, está contada em 21 painéis que mostram 
como foi a chegada, a adaptação, o desbravamento 
da mata, como se relacionavam entre as famílias, da 
saudade da terra deixada e da alegria da escolha de 
nova pátria, da criação dos filhos brasileiros e de como 
manter a cultura de origem e inseri-la na história brasi-
leira, do respeito e da felicidade de estarem neste País. 

É um trecho importante da história vinícola na-
cional, pois mostra como o Brasil começou a produzir 
vinhos cada vez mais valorizados, não só por brasilei-
ros, mas também pela crítica internacional.

Há um trabalho de resgate das origens, de tal 
modo que já foram pesquisadas 136 famílias pela So-
ciedade Amigos do Museu do Vinho Mário de Pellegrin, 
Presidida pela laboriosa Rita Sinzsker, que organiza 
essa homenagem. Neste ano foram destacadas mais 
18 famílias Pioneiras: Adão Vanin, Adelar José Mariani, 
Albertino Brandelero, Alcides Cagnin, Angelo Busane-
lo, Antonio Peretti, Benjamim Grazziotin, Cooperativa, 
Enrico Anselmi, Ernesto Grando, Francisco Francio, 
Francisco Lyra, Giovanni Simoneto, Giuseppe Olivo, 
José Gonçalves Lins, Luiz Angelo Damo, Pedro Me-
negola Segundo e Vergilio Saorim.

Assim, pela contribuição no resgate da história do 
município de Videira, que valoriza as famílias pioneiras 
por sua importância no desenvolvimento regional e nacio-
nal, é que apresentamos um Voto de Congratulações e 
Aplausos à Sociedade Amigos do Museu do Vinho Mário 
de Pellegrin (SAMUVI) e a Prefeitura de Videira – SC.

Sala das Sessões, 16 de Setembro de 2013. – 
Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas – 
Senador Casildo Maldaner, PMDB/Santa Catarina 
– Senador Luiz Henrique, PMDB/Santa Catarina – 
Senador Paulo Bauer, PSDB/Santa Catarina.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência encaminhará os 
votos solicitados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N° 1.103, DE 2013

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui-

ção Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, se-
jam solicitadas informações à Excelentíssima Senhora 
Ministra da Cultura acerca do PAC Cidades Históricas:

O PAC Cidades Históricas, foi lançado, em 21 de 
outubro de 2009, pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, prevendo investimentos de R$ 890 milhões 
até 2012, em 173 cidades, dos quais R$ 140 milhões 
seriam liberados até o final de 2009. Em 29 de junho 
de 2010, o Programa foi relançado pelo presidente do 
IPHAN, Dr. Luiz Fernando de Almeida, com orçamen-
to previsto de R$ 1,129 bilhão, sendo R$ 254 milhões 
para Minas Gerais e com execução prevista entre os 
anos de 2010 e 2013. Naquela ocasião 20 prefeitos de 
Minas aderiram formalmente ao programa. Posterior-
mente, em setembro de 2012, na posse da Senadora 
Marta Suplicy à frente do Ministério da Cultura, o pro-
grama foi relançado mais uma vez, como se tratasse 
de nova iniciativa. Depois, em 28 de janeiro de 2013, 
o Governo Federal anunciou, novamente, a liberação 
de R$ 1,3 bilhão que seriam investidos em 3 anos e 
definiu, como meta, o investimento de R$ 300 milhões 
destinados a 44 municípios de 20 estados, até o fim do 
ano. Diante desses números, perguntamos:

Do montante anunciado pelo Presidente Lula, 
em 2009, quais cidades receberam recursos do PAC 
Cidades Históricas até o final daquele ano e quanto 
foi investido em cada uma delas? Do anunciado pelo 
Presidente para os anos seguintes, quantas cidades 
receberam os investimentos prometidos? Qual o valor 
aplicado em cada uma?

Quais cidades receberam recursos do programa 
lançado pelo Presidente do IPHAN, entre 2010 e 2012, 
e quanto foi investido em cada uma delas?

Quais cidades foram selecionadas pela nova fase 
do programa, anunciada pela Presidente Dilma Rous-
seff, em janeiro de 2013, quanto será investido em 
cada uma delas e qual a previsão para a contratação 
dos recursos, sua execução e liquidação?

Quais cidades foram selecionadas pela fase do 
programa, relançada pela Presidente Dilma Rousse-
ff, em agosto de 2013, quanto será investido em cada 
uma delas e qual a previsão para a contratação dos 
recursos, sua execução e liquidação?

Por fim, solicita-se que as informações requeri-
das sejam entregues em meio eletrônico compatível 
com Windows.

Justificação

Três anos depois do lançamento do Programa de 
Aceleração do Crescimento das Cidades Históricas, a 
presidente do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), Jurema Machado, admitiu à impren-
sa que o programa “não existe”, pelo menos até agora. 

De acordo com reportagem do Jornal Estado de 
Minas (EM), publicada em novembro do ano passado, 
com o fim do Projeto Monumenta, vinculado ao Ministé-
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rio da Cultura, as cidades ficaram à deriva. As informa-
ções coincidem com declarações de diversos prefeitos 
de cidades históricas ouvidas pela reportagem do EM. 

A inação do Governo Federal na preservação do 
patrimônio histórico e cultural brasileiro é especialmen-
te perversa para Minas Gerais. O Estado abriga cerca 
de 60% do patrimônio histórico do Brasil e que, entre 
suas singularidades, possui rico conjunto arquitetônico 
representativo do sistema colonial luso-brasileiro. Sem 
o dinheiro prometido, denunciou a reportagem do EM, 
correm o risco de virar pó.

Enquanto isto, assistimos, recorrentemente, ações 
de marketing do governo, principalmente perto de dis-
putas eleitorais, onde prefeitos e população de cidades 
detentoras de significativo patrimônio histórico/cultural 

são bombardeados com falsas promessas de recursos 
federais, nunca cumpridas. 

Diante do exposto, solicitamos informações, ao 
Ministério da Cultura, que esclareçam o que está sen-
do efetivamente realizado pelo Governo Federal para 
a preservação do patrimônio histórico do Brasil.

Sala das Sessões, 2013. – Senador Aécio Neves.

(À Mesa, para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O requerimento que acaba de 
ser lido será despachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Foi lido anteriormente o Pare-
cer nº 1.059, de 2013, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que conclui pela rejeição por in-
constitucionalidade do Projeto de Lei do Senado nº 
264, de 2013.

Sobre a Mesa Ofício que passo a ler:

Ofício nº 261/2013-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 11 de setembro de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em Reunião 

Ordinária realizada nesta data esta Comissão delibe-
rou em caráter terminativo, pela rejeição, por inconsti-
tucionalidade, do Projeto de Lei do Senado nº 264, de 
2013, de autoria do Senador Jorge Viana, que “Dá nova 
redação ao art. 24 da Lei nº 9.504, e 30 de setembro 
de 1997 (Lei das Eleições) vedando o financiamento 
de campanhas eleitorais por pessoa jurídica”.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente. – Senador Aníbal Diniz, Vice-Pre-
sidente, no Exercício da Presidência da Comissão de 
Constituição Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Uma vez que o parecer 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 (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência adita o despacho 
ao Projeto de Decreto Legislativo n° 203, de 2013, 
para remetê-lo às Comissões de Assuntos Econômi-
cos; e Serviços de Infraestrutura, além da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO, 
NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO IN-
TERNO.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR 
– MT. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs e Srs. 
Senadores, ouvintes da TV e Rádio Senado, minhas 
senhoras e meus senhores.

Foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente, 
em 11 de junho de 2013, os Requerimentos nos 31 e 
42 de 2013 do Eminente Senador Luiz Henrique da 
Silveira, solicitando audiência pública com a proposta 
de debater a exploração de xisto.

Em seu requerimento, o senador explica que:

Tendo em vista que os Estados Unidos estão 
extraindo gás natural de xisto pelo sistema de 

fraturamento (fracking) e obtendo o produto 
ao custo de 20% do que o oferecido no País;
Tendo em vista que o “fracking” é feito pela in-
jeção de bilhões de litros de água, misturada a 
produtos químicos, a profundidades superiores 
a mil metros; e
Tendo em vista que a nova realidade do gás 
norte-americano poderá afetar, ainda mais, a 
competitividade da indústria nacional, sobre-
tudo da cerâmica, metalurgia, petroquímica e 
têxtil, que são intensivas no uso desse com-
bustível fóssil.

Tiveram presentes nesta Audiência Pública:

– Álvaro Toubes Prata – Secretário de Desenvol-
vimento Tecnológico e Inovação do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)
– Sílvio Jablonski – Chefe de Gabinete da Agên-
cia Nacional do Petróleo (ANP); 
– Reginaldo Medeiros – Presidente da Associa-
ção Brasileira dos Comercializadores de Energia 
(ABRACEEL); 
– Antônio Guimarães – Secretário de Exploração 
e Produção do Instituto Brasileiro de Petróleo, 
Gás e Biocombustíveis (IBP); 
– Clayton de Souza Pontos – Representante do 
Ministério de Minas e Energia; 
– Marcelo Medeiros – Diretor de recursos hídri-
cos do Ministério de Meio Ambiente.

O gás de xisto, também conhecido como shale 
gás ou gás não convencional, está prestes a começar 
a ser explorado no Brasil. A Agência Nacional de Pe-
tróleo (ANP) marcou para outubro o primeiro leilão de 
blocos de gás. No entanto, tal exploração está longe 
de ser consenso no que diz respeito a custo/benefício 
para o Brasil.

O gás xisto se encontra em formações sedimen-
tares de baixa permeabilidade e, diferente do gás con-
vencional, que migra das rochas onde foi formado para 
rochas reservatórios, este gás fica aprisionado. Esta 
característica inviabilizou por muito tempo a extração 
desse gás, visto que não havia tecnologias capazes 
de retirá-lo de dentro das formações de xisto.

Esse paradigma foi quebrado com a técnica de 
perfuração horizontal dos poços e o advento do fra-
turamento hidráulico. Processo esse que consiste em 
bombear, sob alta pressão, uma mistura de água e 
areia junto com outros produtos químicos no poço a 
fim de fraturar as formações de xisto, permitindo a li-
beração do gás.

Na reportagem feita por Daniel Rittner ao Jornal 
Valor Econômico, o Secretário de Energia dos EUA, 
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Ernest Moniz, disse que a revolução do xisto muda a 
geopolítica do petróleo. Conforme a reportagem:

“Há uma “revolução do xisto” em curso nos Es-
tados Unidos: ela já despertou investimentos de 
US$ 100 bilhões na indústria americana, der-
rubou as tarifas do gás e promoveu a abertura 
de um milhão de postos de trabalho em meio 
à maior crise econômica do país desde 1929.
E essa “revolução” tende a culminar em uma 
nova geopolítica do petróleo: com um aumento 
contínuo de sua produção, a América do Norte 
deverá alcançar sua independência energética, 
em aproximadamente uma década.

Segundo Ernest Moniz:

“Seremos exportadores e importadores ao 
mesmo tempo, mas o resultado líquido pode-
rá ser zero”

No dia 16 de agosto: 

“...após um almoço com dezenas de empre-
sários na sede da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) e de reuniões com autoridades 
brasileiras, ele (o secretário) fez um relato de-
talhado das transformações energéticas em 
andamento no país que mais consome com-
bustíveis fósseis no planeta. Com a explora-
ção de recursos não convencionais, o preço 
do gás natural está hoje em US$ 3,50 por mi-
lhão de BTU, menos da metade do que valia 
uma década atrás.
Antigas usinas térmicas movidas a carvão, um 
insumo caro e poluente, estão sendo progres-
sivamente substituídas por novas plantas que 
usam gás natural. E a indústria petroquímica 
vive um período de crescimento com a oferta 
de matérias-primas associadas ao gás de xisto.”

As condições objetivas, incluindo tecnologia, in-
fraestrutura de transporte, mercado consumidor e im-
pactos ambientais, para exploração e consumo de gás 
de xisto no Brasil, recomendam cautela.

O geólogo Olavo Coleta Júnior, assessor da dire-
toria da Agência Nacional de Petróleo (ANP), disse em 
entrevista ao Jornal Valor Econômico, que estima em 
dez anos o prazo necessário para que o País venha a 
ter alguma produção do gás se forem realmente con-
firmadas perspectivas favoráveis em alguma das cinco 
bacias sedimentares mais promissoras. Precisamos 
ficar alertas. O desconhecimento do Brasil nessa área 
é tamanha, que até a estimativa de reservas recupe-
ráveis mencionadas pela própria ANP e pelo BNDES, 
foi feita pelo Departamento de Energia dos Estados 
Unidos e por sua Agência Nacional de

Energia, que já fazem pesquisa para a explora-
ção do gás não convencional desde a década de 1970.

As reservas de xisto representam 10% do total de 
petróleo e 32% do gás disponível no planeta. A maior 
parte desse mineral está concentrada em poucos pa-
íses. Dessa forma, não há como desconsiderar uma 
fonte de energia dessa magnitude para o desenvolvi-
mento do Brasil. Assim como não podemos descon-
siderar o desconhecimento do impacto que ela pode 
causar! Antes do Brasil na corrida para a exploração 
do xisto, é preciso refletir sobre alguns pontos:

– Uma das maiores reservas desse gás está 
na Bacia do Parecis em Mato Grosso, onde se 
formam duas grandes bacias hidrográficas, a 
Amazônica e a Platina;
– Outra grande reserva está sob o Aqüífero Gua-
rani, uma das maiores reservas de água do Brasil; 

A grande questão é: qual o impacto que a explo-
ração de xisto traria para essas áreas?

Não existem estudos científicos que comprovem 
a segurança dessa exploração.

O mundo hoje está voltado para a busca de ener-
gia limpa.

Dessa forma, é preciso cautela e, mais do que 
tudo, é preciso conhecimento, mais estudos e com-
provações de que o custo benefício na exploração do 
xisto é será satisfatória, não só financeiramente, mas 
principalmente, satisfatória à população, ao meio am-
biente e ao Brasil como um todo.

Por esses motivos que estamos trazendo a esta 
Comissão, técnicos especializados no assunto para 
dirimir dúvidas e debater sobre o tema.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (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 ordinária amanhã, às 14h, com a Ordem 
do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA

1 
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 
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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.

2 
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.

3 
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.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 42, DE 2012

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio 
Souza, que cria Tribunal Regional Federal. 
(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.

5 
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.

6 
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 
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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.

7 
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.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 35, DE 2011

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 35, de 2011, tendo como primeiro signa-
tário o Senador Luiz Henrique, que revoga o 
inciso I do art. 49, acrescenta inciso ao art. 52 
e altera a redação do inciso VIII do art. 84 da 
Constituição Federal, a fim de tornar privativa 
do Senado Federal a competência para decidir 
sobre tratados, acordos ou atos internacionais.
Parecer sob nº 269, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, com a Emenda 
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto 
em separado do Senador Roberto Requião.

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 99, DE 2007 

(Tramitam em conjunto os  
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 

e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado  
ºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594  
e 613, de 2007;  19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara no 99, de 2007 (no 4.124/1998, na 

Casa de origem, do Deputado Paulo Rocha), 
que acrescenta inciso XX ao caput do art. 181 
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 
– Código de Trânsito Brasileiro (inclui infração 
de trânsito estacionar em vagas privativas de 
deficiente físico).
Parecer sob no 980, de 2013, da Comissão de 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz, favorável, 
nos termos da Emenda no 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece; e pela rejeição dos Projetos 
de Lei da Câmara nºs 103 e 128, de 2007; 74, 
165, 172, 198, de 2008 e 48, de 2009; e dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 71, 192, 201, 
222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 613, de 
2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008.

10 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2007

(Tramitam em conjunto os 
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 e 128, de 
2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 e 48, de 2009;  

e os Projetos de Lei do Senado nºs 71, 192, 201, 
222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 613, de 2007; 

19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão em turno único, Projeto de Lei da 
Câmara nº 103, de 2007 (nº 3.914/2004, na 
Casa de origem, do Deputado Pastor Frankem-
bergen), que acrescenta inciso III ao parágrafo 
único do art. 281 da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, 
que cuida do julgamento da consistência do 
auto de infração.

11 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 128, DE 2007 

(Tramitam em conjunto os 
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 

 e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado 

nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550,  594 
e 613, de 2007;  19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão em turno único, Projeto de Lei da 
Câmara nº 128, de 2007 (nº 742/2007, na Casa 
de origem, do Deputado Elismar Prado), que 
altera o caput do art. 105 da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro, para estabelecer que as 
saídas de emergência dos ônibus e microôni-
bus devem ser visíveis independentemente da 
existência ou não de luz ambiente.
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12 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 74, DE 2008 

(Tramitam em conjunto os 
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 

e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado 

nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550,  594 
e 613, de 2007;  19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão em turno único, Projeto de Lei da 
Câmara nº 74, de 2008 (nº 2.956/2004, na Casa 
de origem, do Deputado Inocêncio Oliveira), 
que altera o inciso VI do caput do art. 105 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
dispor sobre especificidades dos veículos de 
duas rodas.

13 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 165, DE 2008 

(Tramitam em conjunto os  
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103  

e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 e 
48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado 

nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 
e 613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão em turno único, Projeto de Lei da 
Câmara nº 165, de 2008 (nº 4.148/2001, na 
Casa de origem, do Deputado Luiz Bitten-
court), que altera o art. 282 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Có-
digo de Trânsito Brasileiro, sobre notificação 
de infração.

14 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 172, DE 2008 

(Tramitam em conjunto os 
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 e  

28, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 e 48, de 2009; 
e os Projetos de Lei do Senado nºs 71, 192, 201, 
222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 613, de 2007; 

19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão em turno único, Projeto de Lei da 
Câmara nº 172, de 2008 (nº 225/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Lobbe Neto), 
que acrescenta art. 81-A à Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre placa in-
dicativa de pronto-socorro nas rodovias.

15 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 198, DE 2008 

(Tramitam em conjunto os  
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 e 
128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 e  

48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado 
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 

613, de 2007;  19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão em turno único, Projeto de Lei 
da Câmara nº 198, de 2008 (nº 444/2007, 
na Casa de origem, da Deputada Sandra 
Rosado), que altera a redação do inciso IX 
do caput do art. 22 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro (obriga os órgãos de 
trânsito estaduais a encaminharem relató-
rios semestrais das ocorrências de trânsito 
aos Municípios).

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2009 

(Tramitam em conjunto os 
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 e  
128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008  

e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado  
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 

613, de 2007;  19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão em turno único, Projeto de Lei da 
Câmara nº 48, de 2009 (nº 3.884/2000, na 
Casa de origem, do Deputado Lincoln Por-
tela), que acrescenta inciso VIII ao caput do 
art. 23 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para acrescentar competência 
às Polícias Militares dos Estados e do Dis-
trito Federal.

17 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 71, DE 2007 

(Tramitam em conjunto os 
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 

 e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado nºs 

71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 71, de 2007, do Senador An-
tônio Carlos Valadares, que altera o art. 320 
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para acrescentar nova destinação de parcela 
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das receitas arrecadadas com a cobrança de 
multas de trânsito aos municípios.

18 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 192, DE 2007 

(Tramitam em conjunto os 
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 e 128, de 
2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 e 48, de 2009; e 
os Projetos de Lei do Senado nºs 71, 192, 201, 
222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 613, de 2007; 

19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão em turno único, Projeto de Lei do 
Senado nº 192, de 2007, do Senador Wilson 
Matos, que dá nova redação aos arts. 54, 55 
e 244 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Bra-
sileiro.

19 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 201, DE 2007 

(Tramitam em conjunto os  
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 

e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 
 e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado 

nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
613, de 2007;  19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão em turno único, Projeto de Lei do 
Senado nº 201, de 2007, do Senador César 
Borges, que acrescenta dispositivos à Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro, para destinar 
aos municípios parcela da receita arrecadada 
com a cobrança de multas de trânsito em ro-
dovias federais.

20 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 222, DE 2007 

(Tramitam em conjunto os 
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 

 e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 
 e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado 

nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
613, de 2007;  19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão em turno único, Projeto de Lei do 
Senado nº 222, de 2007, do Senador Romero 
Jucá, que altera o art. 131 da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997 – Código de Trânsi-
to Brasileiro – para que sejam expedidas 02 
(duas) vias do Certificado de Licenciamento 
Anual.

21 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 257, DE 2007 

(Tramitam em conjunto os 
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 

e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 e 48, de 
2009; e os Projetos de Lei do Senado nºs 71, 192, 

201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594  
e 613, de 2007;  19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão em turno único, Projeto de Lei do 
Senado nº 257, de 2007, da Senadora Maria 
do Carmo Alves, que acrescenta parágrafo ao 
art. 85 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que “institui o Código de Trânsito Bra-
sileiro”, para dispor sobre a implantação de 
sinalização de trânsito destinada às pessoas 
portadoras de deficiência visual.

22 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 383, DE 2007 

(Tramitam em conjunto os 
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 

e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado 

nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
613, de 2007;  19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão em turno único, Projeto de Lei do 
Senado nº 383, de 2007, do Senador César 
Borges, que altera o § 1º do Art. 261 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro, para redefinir 
as condições de aplicação da penalidade de 
suspensão do direito de dirigir por acúmulo de 
pontos em infrações cometidas.

23 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 401, DE 2007 

(Tramitam em conjunto os  
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 

e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado 
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550,  

594 e 613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão em turno único, Projeto de Lei do 
Senado nº 401, de 2007, do Senador Marconi 
Perillo, que altera o art.159 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Có-
digo de Trânsito Brasileiro, para determinar 
a notificação do condutor sobre a data limite 
para renovação da Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH).



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 64269 

24 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 462, DE 2007 

(Tramitam em conjunto os  
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 

e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado 
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 

594 e 613, de 2007;  19, 202, 253, 280  
e 426, de 2008)

Discussão em turno único, Projeto de Lei do 
Senado nº 462, de 2007, do Senador Demós-
tenes Torres, que altera o art. 126 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro, para incluir os 
veículos sinistrados, com laudo de perda total 
e integralmente indenizados por companhia 
seguradora, entre aqueles sujeitos a baixa 
obrigatória de registro.

25 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 550, DE 2007 

(Tramitam em conjunto os 
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 

e 128, de  2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado 

nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
613, de 2007;  19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão, em turno único, do(a) Projeto De Lei 
Do Senado nº 550, de 2007, de autoria do(a) 
Senador Gilvam Borges, que inclui novo § 3° 
no art. 143 da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para exigir que o candidato à habi-
litação na categoria A esteja habilitado há, no 
mínimo, um ano na categoria B ou superior 
e que não tenha cometido infração grave ou 
gravíssima, nem seja reincidente em infrações 
médias nos últimos doze meses.

26 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 594, DE 2007 

(Tramitam em conjunto os 
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 

e 128, de  2007; 74, 165, 172, 198, de 2008  
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado  

nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
613, de 2007;  19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 594, de 2007, do Senador Gilvan 
Borges, que altera o art. 303 e acrescenta os 
arts. 302-A e 303-A à Lei nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasi-
leiro), para aumentar as penas dos crimes de 
condução de veículo automotor em estado de 
embriaguez e de participação em via pública 
de competição automobilística não autorizada 
pela autoridade competente.

27 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 613, DE 2007 

(Tramitam em conjunto os  
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 

 e 128, de  2007; 74, 165, 172, 198, de 2008  
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado  

nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
613, de 2007;  19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 613, de 2007, do Senador Cris-
tovam Buarque, que altera o Código de Trân-
sito Brasileiro e o Código Penal, com vistas a 
aumentar as penas dos crimes que especifica 
e determinar que o juiz seja comunicado ime-
diatamente sobre acidentes de trânsito com 
morte, para efeito de suspensão cautelar da 
habilitação do condutor.

28 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 19, DE 2008 

(Tramitam em conjunto os  
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 

e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 
 e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado 

nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 19, de 2008, do Senador Mar-
coni Perillo, que altera o Código de Trânsito 
Brasileiro para fixar referências na avaliação, 
pelo juiz, do elemento subjetivo nas hipóteses 
de homicídio e lesão corporal praticados na 
direção de veículo automotor.

29 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2008 

(Tramitam em conjunto os 
 Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 

e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado nºs 

71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
613, de 2007;  19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 202, de 2008, do Senador Ex-
pedito Júnior, que altera dispositivo da Lei nº 
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9.503, de 23 de setembro de 1997, que insti-
tui o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), para 
exigir visibilidade dos equipamentos eletrôni-
cos medidores de velocidade instalados nas 
vias públicas e impedir a vinculação do produ-
to da arrecadação de multas à remuneração 
contratual.

30 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 253, DE 2008 

(Tramitam em conjunto os  
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 

 e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008  
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado 

 nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 
e 613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado nº 253, de 2008, do Senador Romeu 
Tuma, que acrescente-se §§ 6º e 7º ao artigo 
147, da Lei nº. 9.503, de 23/09/1997, Código 
de Trânsito Brasileiro, para tornar obrigatório 
a realização de exame psicológico ao “infrator 
contumaz da legislação de trânsito”.

31 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 280, DE 2008 

Tramitam em conjunto os  
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103  

e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008  
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado  

nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
613, de 2007;  19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 280, de 2008, do Senador César 
Borges, que altera o art. 115 da Lei n° 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro, para permitir a substitui-
ção dos caracteres de identificação da placa 
do veículo quando comprovada a existência 
de cópia obtida ilegalmente.

32 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 426, DE 2008 

Tramitam em conjunto os 
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 

 e 128, de  2007; 74, 165, 172, 198, de 2008  
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado  

nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
613, de 2007;  19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado nº 426, de 2008, do Senador Gerson 
Camata, que acrescenta parágrafo ao art. 280 

da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
vedar a terceirização na operação de aparelhos 
ou equipamentos empregados na fiscalização 
eletrônica de velocidades.

33 
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.

34 
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 Jereis-
sati, favorável ao Projeto e as Emendas nºs 1 e 
2-CCJ, apresentando, ainda, a Emenda nº 3-CDR.

35 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 141, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 141, de 2011, do Senador Ro-
berto Requião, que dispõe sobre o direito de 
resposta ou retificação do ofendido por matéria 
divulgada, publicada ou transmitida por veículo 
de comunicação social.
Pareceres sob nºs 197, de 2012; e 357, de 
2013, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, Relator: Senador Pedro Taques, 
1º pronunciamento: favorável ao Projeto, com 
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as Emendas nºs 1 a 8-CCJ, que apresenta; 2º 
pronunciamento (sobre as Emendas nºs 9 a 
18, de Plenário): favorável às Emendas nºs 9, 
12 e 13, nos termos de Subemendas; favorá-
vel à Emenda nº 16; e contrário às Emendas 
nºs 10, 11, 14, 15, 17 e 18.

36 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 3, de 2013–Complementar, da 
Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao 
art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996, para vedar a exigência de 
recolhimento antecipado de imposto relativa-
mente ao estoque de mercadorias recebidas 
antes do início do regime de retenção anteci-
pada por substituição tributária.
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator 
ad hoc: Senador Armando Monteiro.

37 
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).

38 
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).

39 
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).

40 
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).

41 
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).

42 
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).

43 
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).
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44 
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.

45 
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).

46 
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).

47 
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).

48 
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).

49 
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 Lei 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).

50 
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).

51 
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.

52 
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).

53 
REQUERIMENTO Nº 1018, 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).
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54 
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).

55 
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).

56 
REQUERIMENTO Nº 1030, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.030, de 2013, do Senador Humberto Cos-
ta solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 33, de 2013, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 

seja ouvida, também, a de Assuntos Econômi-
cos (representação por advogado e fixação de 
honorários advocatícios e periciais nas ações 
trabalhistas).

57 
REQUERIMENTO Nº 1031, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimentos nº 
1.031, de 2013, do Senador Francisco Dornel-
les solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 33, de 2013, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômi-
cos (representação por advogado e fixação de 
honorários advocatícios e periciais nas ações 
trabalhistas).

58 
REQUERIMENTO Nº 1034, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.034, de 2013, do Senador Lobão Filho, 
solicitando que, sobre os Projetos de Lei da 
Câmara nºs 147 e 148, de 2010, que trami-
tam em conjunto, além da Comissão cons-
tante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(cria a área de proteção ambiental da Serra 
da Canastra).

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 2 minutos.)
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Ata da 159ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 18 de setembro de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Romero Jucá, da Srª Angela Portela, 
do Sr. Eduardo Suplicy, das Srªs Vanessa Grazziotin e Ana Amélia

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se 
às 20 horas e 29 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 
Apoio Governo/PT – SP) – Há número regimental. 
Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 
Apoio Governo/PT – SP) – A Presidência designa, 
como membro titular, o Deputado Gonzaga Patriota, 
em substituição ao Deputado Fernando Coelho Filho, 
para integrar a Comissão Mista destinada a proferir 
parecer à Medida Provisória nº 623, de 2013, confor-
me o Ofício nº 172 de 2013, da Liderança do PSB na 
Câmara dos Deputados.

O ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o ofício:

 
OF.B/172/13

Brasília, 11 de setembro de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Gonzaga Patriota (PSB-PE), como titular, 
da Medida Provisória nº 623, de 2013, que “Altera a 
Lei nº 12.844. de 19 de julho de 2013, para dispor 
sobre operações de crédito rural relativas a empre-
endimentos localizados na área de abrangência da 
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 
– SUDENE, em substituição ao Deputado Fernando 
Coelho Filho (PSB-PE).

Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquer-
que, Líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 
Apoio Governo/PT – SP) – Sobre a mesa, projetos de 
lei do Senado que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 380, DE 2013

Torna obrigatória a preservação do sigilo 
da condição de portador do vírus da imu-
nodeficiência humana (HIV) nos casos es-
pecificados; e altera a Lei nº 6.259, de 30 
de outubro de 1975, para ampliar o rol de 
profissionais obrigados à preservação do 
sigilo das informações constantes da no-
tificação de doenças e agravos à saúde.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a obrigatoriedade 

de preservação do sigilo sobre a condição de portador 
do vírus da imunodeficiência humana (HIV), para os 
casos que estabelece.

Art. 2º É vedada a divulgação, pelos agentes 
públicos ou privados, de informações que permitam 
a identificação da condição de portador do HIV nos 
seguintes âmbitos:

I – dos serviços de saúde;
II – dos estabelecimentos de ensino;
III – dos locais de trabalho;
IV – da administração pública;
V – da segurança pública;
VI – dos processos judiciais;
VII – da mídia escrita e audiovisual.

Parágrafo único. O sigilo profissional sobre a 
condição de portador do HIV só poderá ser quebrado 
nos casos determinados por lei, por justa causa ou por 
autorização expressa da pessoa portadora do vírus 
ou, quando se tratar de criança, de seu responsável 
legal, mediante assinatura de termo de consentimen-
to informado.

Art. 3º Os serviços de saúde, públicos ou priva-
dos, e as operadoras de planos privados de assistência 
à saúde estão obrigados a proteger as informações 
relativas a pessoas portadoras do HIV e a garantir o 
sigilo das informações que eventualmente permitam 
a identificação dessa condição.

§ 1º A obrigatoriedade de preservação do sigi-
lo sobre a condição de portador do HIV das pessoas 
usuárias dos serviços de saúde recai sobre todos 
os profissionais de saúde e trabalhadores da área 
de saúde.

§ 2º O atendimento nos serviços de saúde, pú-
blicos ou privados, será organizado de forma a não 
permitir a identificação da condição de portador do 
vírus HIV pelo público em geral.

Art. 4º O caput do art. 10 da Lei nº 6.259, de 30 
de outubro de 1975, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 10. A notificação compulsória de casos 
de doenças e agravos à saúde tem caráter 
sigiloso, obrigando nesse sentido os profis-
sionais especificados no caput do art. 8º que 
tenham procedido à notificação, as autoridades 
sanitárias que a tenham recebido, e todos os 
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trabalhadores ou servidores que lidam com 
dados da notificação.
 ..............................................................” (NR)

Art. 5º Os inquéritos ou processos judiciais que 
tenham como uma das partes pessoa portadora do 
HIV devem prover os meios necessários para garantir 
o sigilo da informação sobre essa condição.

§ 1º Qualquer divulgação a respeito de fato obje-
to de investigação ou julgamento não poderá fornecer 
informações que permitam a identificação de pessoa 
portadora do HIV ou dessa condição.

§ 2º Em julgamento que envolver pessoa porta-
dora do HIV e no qual não for possível manter o sigilo 
sobre essa condição, o acesso às sessões só será 
permitido às partes diretamente interessadas e aos 
respectivos advogados.

Art. 6º O descumprimento das disposições desta 
Lei sujeita os infratores ao disposto nos arts. 153 e 154 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – 
Código Penal –, bem como às demais sanções civis 
ou administrativas cabíveis.

Parágrafo único. Serão aplicadas em dobro as 
penalidades previstas no caput quando a divulgação 
da informação sobre a condição de portador do HIV 
por agentes que, por força de sua profissão ou do 
cargo que ocupam, estão obrigados à preservação 
do sigilo sobre essa condição, for caracterizada como 
intencional e com o intuito de causar dano ou ofensa.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Desde o início do surgimento da aids, as pessoas 
portadoras do vírus da imunodeficiência humana (HIV) 
têm sofrido graves e constantes violações de direitos. 
O preconceito e a discriminação que acompanham a 
aids são fontes de isolamento social e trazem reper-
cussões profundamente negativas no tocante à própria 
condição de saúde, pois favorecem o surgimento de 
problemas emocionais, quadros de depressão, baixa 
autoestima e, até mesmo, afastamento dos serviços de 
saúde, o que compromete o acompanhamento médico 
e o tratamento necessários.

Mesmo hoje, mais de três décadas após o sur-
gimento da doença em nosso país, não conseguimos 
superar as questões de preconceito e discriminação 
associadas ao HIV.

Diante desse quadro, e tendo em vista o que 
está expresso na Constituição Federal – de que são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas –, cabe ao Estado proteger os 
cidadãos soropositivos para o HIV, assegurando-lhes 
o sigilo dessa condição. O Estado Democrático de Di-
reito deve zelar pelas garantias constitucionais contra 
práticas discriminatórias e preconceituosas de qualquer 
natureza. A divulgação de informações que permitam 
identificar a condição de portador de HIV constitui in-
vasão da esfera da intimidade, expõe o sujeito a danos 
morais e sociais e prejudica suas relações sociais nos 
mais diversos âmbitos, como o do trabalho e da esco-
la, e deve, portanto, ser combatida.

O intuito do presente projeto de lei é determinar a 
obrigatoriedade de preservação do sigilo da condição 
de portador do HIV em todas as esferas da vida pública: 
serviços de saúde; estabelecimentos de ensino; locais 
de trabalho; administração pública; segurança pública; 
processos judiciais; e mídia escrita e audiovisual.

Essa medida contribuirá para o livre exercício de 
direitos que, hoje, pelo medo de serem identificadas 
como soropositivas, pessoas que vivem com HIV dei-
xam de buscar. Em não raras vezes, o receio de se 
tornarem vítimas de preconceitos leva essas pessoas 
a abdicar direitos, tais como o de ser atendida nos ser-
viços de saúde ou de recorrer à justiça em casos de 
discriminação nos locais de trabalho ou escola.

Além disso, o projeto aperfeiçoa a lei que insti-
tuiu a notificação compulsória de doenças e agravos 
à saúde, para proporcionar maior segurança quanto 
ao sigilo das informações relativas aos casos notifica-
dos. Não só as autoridades sanitárias que recebem a 
notificação devem estar obrigadas a preservar o sigilo, 
mas também todos os profissionais de saúde e demais 
trabalhadores envolvidos.

Ante a reconhecida necessidade de se assegu-
rarem os direitos individuais das pessoas que vivem 
com HIV, especialmente os direitos que preservem a 
dignidade dessas pessoas e previnam que elas se tor-
nem alvo de discriminação e preconceito, julgamos por 
oportuno apresentar o presente projeto de lei, para cuja 
aprovação contamos com o apoio dos nobres Pares.

Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodri-
gues.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 6.259, DE 30 DE OUTUBRO DE 1975

Dispõe sobre a organização das ações de 
Vigilância Epidemiológica, sobre o Progra-
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ma Nacional de Imunizações, estabelece 
normas relativas à notificação compulsó-
ria de doenças, e dá outras providências. 

O Presidente da República , faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art 1º Consoante as atribuições que lhe foram 
conferidas dentro do Sistema Nacional de Saúde, na 
forma do artigo 1º da Lei nº 6.229, inciso I e seus itens 
a e d , de 17 de julho de 1975, o Ministério da Saúde, 
coordenará as ações relacionadas com o controle das 
doenças transmissíveis, orientando sua execução inclu-
sive quanto à vigilância epidemiológica, à aplicação da 
notificação compulsória, ao programa de imunizações 
e ao atendimento de agravos coletivos à saúde, bem 
como os decorrentes de calamidade pública. 

Parágrafo único. Para o controle de epidemias e na 
ocorrência de casos de agravo à saúde decorrentes de 
calamidades públicas, o Ministério da Saúde, na execução 
das ações de que trata este artigo, coordenará a utilização 
de todos os recursos médicos e hospitalares necessá-
rios, públicos e privados, existentes nas áreas afetadas, 
podendo delegar essa competência às Secretarias de 
Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
....................................................................................

Art 10. A notificação compulsória de casos de 
doenças tem caráter sigiloso, obrigando nesse senti-
do as autoridades sanitárias que a tenham recebido. 

Parágrafo único. A identificação do paciente de 
doenças referidas neste artigo, fora do âmbito médi-
co sanitário, somente poderá efetivar-se, em caráter 
excepcional, em caso de grande risco à comunidade 
a juízo da autoridade sanitária e com conhecimento 
prévio do paciente ou do seu responsável. 
....................................................................................

Art 16. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 30 de outubro de 1975; 154º da Inde-
pendência e 87º da República. – ERNESTO GEISEL, 
José Carlos Seixas, L. G. do Nascimento e Silva 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 31-10-1975

(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão 
terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 381, DE 2013 

Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 
1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), 
para dispor sobre o atendimento do pas-

sageiro com necessidade de assistência 
especial.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 

1986, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

“Art. 232-A. O passageiro com necessidade de 
assistência especial (PNAE) tem direito aos 
mesmos serviços prestados aos usuários em 
geral, porém em condições de atendimento 
prioritário em todas as fases de sua viagem, 
com precedência inclusive em relação aos 
passageiros frequentes, durante a vigência 
do contrato de transporte aéreo, observadas 
as peculiaridades de suas demandas relativa-
mente ao acesso a informações e instruções, 
às instalações aeroportuárias, às aeronaves 
e aos veículos à disposição dos demais pas-
sageiros do transporte aéreo. 
§ 1º Entende-se por PNAE a pessoa com defi-
ciência, a pessoa com idade igual ou superior 
a 60 (sessenta) anos, a gestante e a lactante, 
a pessoa acompanhada por criança de colo, a 
pessoa com mobilidade reduzida ou qualquer 
pessoa que, por alguma condição específica, 
tenha limitação na sua autonomia como pas-
sageiro.
§ 2º O operador aéreo não pode limitar a quan-
tidade de PNAE a bordo. 
§ 3º O operador aéreo deve prover o PNAE de 
informações a respeito dos procedimentos a 
serem adotados em todas as fases do trans-
porte aéreo.”
“Art. 232-B. Pode haver restrições aos serviços 
prestados quando não houver condições para 
garantir a saúde e a segurança do passagei-
ro com necessidade de assistência especial 
(PNAE) ou dos demais passageiros, com base 
nas condições previstas em atos normativos da 
autoridade de aviação civil, no manual geral de 
operações ou nas especificações operativas 
do operador aéreo.
§ 1º O eventual desconforto ou inconveniente 
causado a outros passageiros ou tripulantes 
não constituem justificativa para recusa da 
prestação do serviço de transporte aéreo.
§ 2º Para fins de avaliação das condições a 
que se refere o caput deste artigo, é faculta-
do ao operador aéreo exigir, com antecedên-
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cia mínima de 72 (setenta e duas horas), a 
apresentação de Formulário de Informações 
Médicas (MEDIF) ou outro documento médi-
co com informações sobre as condições de 
saúde do PNAE que apresente condições de 
saúde que possa resultar em risco para si ou 
para os demais passageiros ou necessidade 
de atenção médica extraordinária no caso de 
realização de viagem aérea. 
§ 3º O operador aéreo deve adotar as medi-
das que possibilitem a isenção da exigência 
de apresentação do documento médico ou do 
MEDIF quando as condições que caracterizam 
a pessoa como PNAE forem de caráter per-
manente e estável e os documentos já tiverem 
sido apresentados ao operador aéreo. 
§ 4º O documento médico e o MEDIF devem 
ser avaliados pelo serviço médico do operador 
aéreo, especializado em medicina de aviação, 
com prazo para resposta de 48 (quarenta e 
oito) horas. 
§ 5º A recusa da prestação do serviço de trans-
porte aéreo ao PNAE deve ser justificada por 
escrito no prazo de 10 (dez) dias, exclusiva-
mente com base nas condições previstas no 
caput deste artigo. 
§ 6º Em nenhuma hipótese poderá a recusa 
da prestação do serviço ser comunicada após 
o despacho do passageiro (check-in).
“Art. 302.  .......................................................
 .......................................................................
III –  ................................................................
 .......................................................................
a) recusar a prestação do serviço de transporte 
aéreo a PNAE, em desacordo com o disposto 
neste Código ou com as condições previstas 
em atos normativos da autoridade de aviação 
civil, no manual geral de operações ou nas 
especificações operativas do operador aéreo.
b) deixar de apresentar justificativa ou resposta 
por escrito quanto à recusa na prestação do 
serviço de transporte aéreo ou às solicitações 
de acompanhante nos prazos estabelecidos. 
 ............................................................. ” (NR)

Justificação

O transporte aéreo já deixou, há muito, de ser um 
luxo, constituindo-se atualmente em meio de desloca-
mento ordinário para trajetos de grande distância. Pas-

sagens aéreas compradas com antecedência chegam a 
ser mais baratas que o correspondente bilhete rodoviário.

Por suas características técnicas específicas, o 
transporte aéreo exige cuidados especiais com a saúde 
dos passageiros, uma vez que as aeronaves em voo 
são completamente fechadas ao ambiente externo e 
não podem pousar com facilidade em aeroportos dis-
tintos do destino original da viagem.

É preciso, portanto, que os serviços aéreos es-
tejam preparados para amparar os passageiros com 
necessidade de assistência especial (PNAE), que são 
aqueles têm sua autonomia limitada devido a alguma 
condição específica. Eles devem receber atendimento 
prioritário com relação aos demais passageiros, além 
de acompanhamento permanente e informações e 
instruções sobre cada etapa da viagem.

Uma categoria de passageiros que demanda tra-
tamento especial são os enfermos, especialmente os 
vitimados por doença infecto-contagiosa, pois podem 
representam um risco para os demais passageiros. 
Eles devem comunicar sua condição e apresentar a 
correspondente documentação médica à empresa aé-
rea com antecedência, a fim de que sejam tomadas as 
providências adequadas ao caso. Em situações mais 
graves, a empresa poderá, inclusive, recusar a pres-
tação do serviço de transporte aéreo, considerando o 
quadro do passageiro e as condições da aeronave e 
sua tripulação. 

A fim de evitar possíveis constrangimentos, toda 
essa avaliação deve acontecer com razoável antece-
dência em relação ao voo. Há registros de passageiros 
já embarcados que foram retirados da aeronave pela 
empresa aérea, por suspeita de estarem infectados com 
alguma doença contagiosa. Em geral, situações como 
essa são causadas por desinformação da tripulação e 
falta de preparação por parte da empresa, resultando 
em dano material e moral para o passageiro.

A presente proposição propõe medidas para 
evitar que constrangimentos dessa natureza voltem 
a acontecer, mediante a incorporação ao Código 
Brasileiro de Aviação de normas voltadas para o 
atendimento do passageiro com necessidade de as-
sistência especial. 

A fim de assegurar a continuidade de procedi-
mentos, foram aproveitados dispositivos constantes 
da Resolução nº 280, de 2013, da Agência Nacional 
de Aviação Civil (ANAC), que dispõe sobre a matéria. 
Estabelece-se um procedimento específico para esses 
casos, que visa assegurar que toda a comunicação en-
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tre empresa e passageiro ocorra com antecedência à 
viagem. Para evitar constrangimento aos passageiros, 
veda-se a recusa da prestação do serviço ao passa-
geiro já despachado, ou seja, que já tiver passado pelo 
check-in. O desrespeito a esse procedimento passa a 
ser considerado uma infração administrativa imputável 
à empresa prestadora dos serviços aéreos, sujeita a 
multa a ser aplicada pela autoridade de aviação civil, 
que é a ANAC.

Contamos com o apoio de nossos Pares para 
essa proposição, que contribuirá para a proteção dos 
direitos dos passageiros e para tornar mais seguro o 
transporte aéreo nacional.

Sala das Sessões, – Senador Humberto Costa.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986

Mensagem de veto

Dispõe sobre o Código Brasileiro de Ae-
ronáutica.

 O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I 
Introdução

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

 Art. 1° O Direito Aeronáutico é regulado pelos 
Tratados, Convenções e Atos Internacionais de que 
o Brasil seja parte, por este Código e pela legislação 
complementar.

 § 1° Os Tratados, Convenções e Atos Internacio-
nais, celebrados por delegação do Poder Executivo e 
aprovados pelo Congresso Nacional, vigoram a partir 
da data neles prevista para esse efeito, após o depósito 
ou troca das respectivas ratificações, podendo, median-
te cláusula expressa, autorizar a aplicação provisória 
de suas disposições pelas autoridades aeronáuticas, 
nos limites de suas atribuições, a partir da assinatura 
(artigos 14, 204 a 214).

 § 2° Este Código se aplica a nacionais e estran-
geiros, em todo o Território Nacional, assim como, no 
exterior, até onde for admitida a sua extraterritorialidade.

 § 3° A legislação complementar é formada pela 
regulamentação prevista neste Código, pelas leis es-
peciais, decretos e normas sobre matéria aeronáutica 
(artigo 12).

Art. 2° Para os efeitos deste Código consideram-se 
autoridades aeronáuticas competentes as do Ministé-
rio da Aeronáutica, conforme as atribuições definidas 
nos respectivos regulamentos.

(Às Comissões de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa; e de Constituição, Justiça 
e Cidadania, cabendo à última a decisão ter-
minativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 382, DE 2013

Altera a Lei nº 8.894, de 21 de junho de 
1994, para isentar as operações de crédito 
consignado do Imposto sobre Operações 
de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas 
a Títulos ou Valores Mobiliários.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.894, de 21 de junho de 1994, 

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6º-A:

“Art. 6º-A. É isenta do IOF a operação de crédito 
condicionada a pagamento mediante consig-
nação em folha de pagamento de salário, ven-
cimento, soldo, provento, reforma ou pensão.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A implantação e consolidação do crédito bancá-
rio vinculado à consignação em folha de pagamento 
representaram um importantíssimo instrumento de re-
vitalização da economia, mediante o fortalecimento da 
demanda interna. Foi fundamental para possibilitar ao 
País enfrentar os tempos de crise mundial e continua 
sendo indispensável como gerador de compras – vale 
dizer, de renda – para os produtores e para os proprietá-
rios dos fatores de produção, aí incluída a mão de obra. 
Sem se esquecer, naturalmente, dos impostos carreados 
aos cofres públicos como decorrência do crescimento 
do produto e da maior circulação de bens na economia.

Por outro lado, ao agregar à massa consumido-
ra uma faixa imensa de população antes marginaliza-
da do mercado, o crédito consignado teve a virtude 
de possibilitar acesso aos modernos bens de uso e 
consumo a consumidores de baixa renda, que assim 
tiveram aumento de conforto e de qualidade de vida.

Por se tratar de operação de crédito que goza 
de quase inexistente risco de inadimplência, os juros 
são bem inferiores aos normalmente praticados no 
distorcido mercado financeiro brasileiro. Na verdade, 
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poderiam ser até mais reduzidos, acompanhando com 
mais linearidade a baixa que o Governo vem forçando 
nos juros básicos da economia.

Em resumo, trata-se de uma política e um instru-
mento que devem ser fortalecidos, em face de todos 
os benefícios já demonstrados.

Todavia, ao mesmo tempo em que o Governo 
colhe os elogios pela iniciativa vitoriosa, deixa de con-
tribuir para que ainda maiores sejam os resultados, 
ao ignorar preciosa ferramenta tributária para o caso.

Efetivamente, os efeitos econômicos e sociais do 
empréstimo consignado poderiam ser ainda maiores 
com a desoneração do Imposto sobre Operações de 
Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Va-
lores Mobiliários (IOF) que incide na concessão inicial 
e nas renovações.

É precisamente o que se proíbe com a apresen-
tação deste projeto. O aumento de arrecadação de 
todos os demais tributos pelo simples incremento de 
atividade econômica compensa sobejamente a menor 
arrecadação do IOF – que, aliás, como se sabe, não tem 
a finalidade arrecadatória, mas sim a regulação eco-
nômica como fundamento principal de sua incidência.

Em cumprimento ao disposto no art. 14 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), estima-se a renúncia de 
receita ocasionada por este projeto de lei e de R$ 2,3 
bilhões/ano [dois bilhões e trezentos milhões de reais] 
para o exercício financeiro de 2013.

Em relação ao exercício financeiro de 2014 esti-
ma-se uma renúncia de receita na ordem de R$ 2,52 
bilhões e para 2015 o montante será de R$ 2,8 bilhões.

Salientamos que tais informações estão de acor-
do com a Nota COGET/COEST nº 079/2013, de 2 de 
setembro de 2013, emitida pelo Ministério da Fazen-
da, em solicitação ao Requerimento de Informação nº 
560/2013, de nossa autoria, que solicita àquela Pas-
ta o cálculo do “impacto orçamentário-financeiro da 
isenção do IOF nos créditos consignados de pessoa 
física”, conforme documentação anexa.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.894, DE 21 DE JUNHO DE 1994

Dispõe sobre o Imposto sobre Operações 
de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas 

a Títulos e Valores Mobiliários, e dá outras 
providências. 

....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 
DE 4 DE MAIO DE 2000

Estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal e dá outras providências.

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo 
ou benefício de natureza tributária da qual decorra re-
núncia de receita deverá estar acompanhada de esti-
mativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias 
e a pelo menos uma das seguintes condições:

I – demonstração pelo proponente de que a re-
núncia foi considerada na estimativa de receita da lei 
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afe-
tará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de compen-
sação, no período mencionado no caput, por meio do 
aumento de receita, proveniente da elevação de alí-
quotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição.

§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, 
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação 
de base de cálculo que implique redução discriminada 
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do in-
centivo ou benefício de que trata o caput deste artigo 
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício 
só entrará em vigor quando implementadas as medi-
das referidas no mencionado inciso.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos pre-

vistos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constitui-
ção, na forma do seu § 1º

II – ao cancelamento de débito cujo montante 
seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
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AVISO nO 307/MF 

A Sua Excelência o Senhor 
S enaco:;:- FLEXA Rffi:2IRO 
Primeiro-Secretário do SCU8.00 F~dcral 

ASSlli"J. tO: Requerimento de Informaçãu 

Semo. Pri..o.eiro-Secretáric, 

Brasílía, 10 de setembro de 2013. 

ReIlr;:)-me aD Oficio n" 1.762 (SF), de 12 .03.20n, des.sa ?ri..m.eL-a-Se::;retaria, por 
jntem~_édio co qual f 01 reT'letida cóp_ia do Requermento de InfoJD1ação n CJ 56C/201 3, de al::TOÓi de 
tSenl:or Senado: PAULO PAIM., sobre o «impacto orçar::J.entário -fuulncell-o da isençE.o do IOF nos 
CTédito~ consignados de pessoa 5:;ica". 

A propósi~o . encar:::lln1:o a Vossa Excelência, em resposta à soii citação do ilustre 
Parlarr..emar, -:;.ópia do ~Aemcr3.J.1.do nO l 0 59i20 ! '}-RFB/Gabin, de D4 .09.2.0 J3, elaborado pela 
Secretaria da Receita Fede:--dl de 13:a5i1. 

A tenClVsan:ente, 

Memorando nO 1059/2013 - RFB/Gabín 

Ao Senhor 
OEMFTRJ US I'ERREJRA E CR~Z 
Ass,,:sso r ESpt~ ci::J do MlIl isterio da f" azeilds 

ASSWltO MemQrandO nD l i 06!A..A.P/GM-DF 
e-processo j 33.55. 72382-1/2új J- l ·1 

Brasílía, 04 de setembro de 2013. 

~. propOS lCO d n f';Jemo, i! lI d o ~rn epigr3r~ . q~c trata d G R=qw:nmen lO d e iiitonlHl.çéo 
S 2 013/0560 en vo l-.. endo JmpacLO orçam\! n t3rio-fi r..a nceu·o d <'l iS~i1ç~ o do IOF. nos tem~.os lpe 
m~nc lona. encami nha-sE'. anexa, :;: Nora' Coget/Cot"sl n" 79/20 13. 

ASSiilcdo d/gim/mente 
CARLOS ALBERTO f.'REPAS BARRETO 

~ecre(ã rl O da R:::c c:l::!. Fcde r.::d u u 8i<'.-,::il 
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 
Apoio Governo/PT – SP) – Os projetos que acabam 
de ser lidos serão publicados e remetidos às Comis-
sões competentes.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 
Apoio Governo/PT – SP – Tem a palavra pela ordem 
o Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Para uma 
comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 
Apoio Governo/PT – SP) – O Senador Paulo Paim está 
inscrito para uma comunicação inadiável.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR) – Senador Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 
Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Senador Mo-
zarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR. Pela ordem. Sem revisão do ora-
dor.) – Eu peço a minha inscrição pela Liderança do 
PTB. Acho que houve algum contratempo de chegar 
a minha indicação – e vou cobrá-la agora –, mas que-
ro pedir que seja feita a minha inscrição porque virá 
a autorização.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 
Apoio Governo/PT – SP) – Para uma comunicação 
como Líder, Senador Mozarildo Cavalcanti, pelo PTB.

Como o fui o segundo a chegar com direito a 
uma comunicação inadiável, peço também que eu 
possa ser inscrito. 

O primeiro para comunicação inadiável é o Se-
nador Paulo Paim, e, como orador inscrito, tem a pa-
lavra o nobre Senador Cristovam Buarque, do PDT do 
Distrito Federal. Tem a palavra V. Exª.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS. Sem revisão do orador.) – Senador Suplicy, en-
quanto o Senador Cristovam vai à tribuna...

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 
Apoio Governo/PT – SP) – Pois não, Senador Paulo 
Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – ... permita que eu use 30 segundos para dizer 
que a CCJ teve uma decisão histórica hoje, pela ma-
nhã. É uma luta que travo há 30 anos para acabar com 
o voto secreto, e hoje, pela manhã, por unanimidade, 
a não ser dois votos contrários, ela decidiu a aprecia-
ção da PEC que veio da Câmara, idêntica àquela que 
apresentei aqui, que virá agora ao plenário para acabar 
com o voto secreto em todas as situações.

Parabéns ao Senado da República. Parabéns a 
V. Exª. Parabéns a todos os Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 
Apoio Governo/PT – SP) – Quero – permita-me, Se-
nador Cristovam Buarque – saudar essa decisão. Es-
távamos presentes e diversos Senadores, inclusive o 
Senador Randolfe Rodrigues, que também acho que 
vai pedir para registrar, mas acho que é muito positivo, 
querido Senador Cristovam Buarque, que a CCJ tenha 
por grande maioria votado. Inclusive o Senador Anibal 
Diniz fez uma proposição de muita sensibilidade, e o 
Senador Sérgio Souza, sensível ao apelo, inclusive, 
modificou o seu parecer para que pudéssemos ter a 
votação do voto aberto para toda e qualquer circuns-
tância aqui.

Senador Randolfe Rodrigues, pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 

Governo/PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) – Serei bem breve, Presidente, com a devida 
permissão do orador já na tribuna, meu querido com-
panheiro, Senador Cristovam Buarque, para prestar 
homenagem ao Senador Paulo Paim, que tem travado 
essa luta aqui há muito tempo e fazer justiça à primei-
ra PEC do voto aberto já votada na CCJ, que já está 
nesta Mesa há muito tempo, de autoria do Senador 
Paulo Paim. 

A decisão da CCJ da Casa, nesta manhã, é his-
tórica. Que este Plenário e que esta Mesa sejam coe-
rentes e conscientes com o que vem das ruas, com o 
que vem do clamor do povo brasileiro e com o que tem 
vindo agora, aprovado pelo CCJ. Que o quanto antes, 
se possível neste esforço concentrado desta semana, 
coloque para votação, agora, já, a PEC do Senador 
Paulo Paim e a PEC que foi aprovada nesta manhã na 
Comissão de Constituição e Justiça.

Não tem cabimento mais a existência do voto 
secreto no Congresso Nacional. O voto secreto no 
Congresso Nacional só tem trazido razões para nós, 
Parlamentares, de vergonha. Foi o voto secreto que não 
cassou Natan Donadon; foi o voto secreto que, lamen-
tavelmente, levou à não eleição de dois dos melhores 
juristas do Brasil, Vladimir Aras e Wellington Saraiva. 
O voto secreto só serviu para vergonha do Senado da 
República e do Congresso Nacional.

Que nós possamos sepultar, em definitivo, essa 
vergonha do Parlamento e do Congresso brasileiro 
com votações abertas, como a de hoje de manhã, na 
Comissão de Constituição e Justiça do Senado!

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 
Apoio Governo/PT – SP) – É mais do que justa a ho-
menagem que V. Exª faz ao Senador Paulo Paim, que 
conseguiu, hoje, na sua fala, tocar a todos, inclusive 
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o Senador Sérgio Souza, que havia dado o parecer 
favorável e acabou confirmando.

Tem a palavra o Senador Cristovam Buarque pelo 
tempo regimental, primeiro orador inscrito nesta tarde.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio 
Governo/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) – Senador Suplicy, Senadores 
presentes, Senador Randolfe, Senador Paim, eu que-
ria parabenizá-lo, mas quero ir mais longe, Senador 
Randolfe. Eu queria lhe fazer uma proposta. O senhor 
disse que deve passar o mais rápido possível aqui a 
aprovação do projeto do Senador Paim. Por que não 
fazemos nós aqui um acordo de que vamos comuni-
car nossos votos?

Eu, a partir de hoje, vou abrir o meu voto. Não 
votarei mais secretamente. Obviamente, enquanto for 
secreto, as pessoas podem até desconfiar dos votos 
que a gente está dando, porque a nossa credibilida-
de – dos Parlamentares – hoje é tão baixa na opinião 
pública, que é capaz, Senador Randolfe, de a gente 
dizer que votou “sim” e o povo achar que foi “não”, e 
de a gente dizer que votou “não” e o povo achar que foi 
“sim”. Até que de fato se acabe com o voto secreto. Eu 
não vejo por que, até lá, nós não podemos comunicar 
aqui o voto que a gente dá em cada caso. Eu vou aca-
bar com o voto secreto nas minhas votações. A partir 
de hoje, eu direi qual foi o meu voto. E, se quiserem 
dizer que isso cancela o meu voto porque o voto seria 
obrigatoriamente secreto – eu acho que o secreto não 
é obrigatório, o secreto é um direito –, muito bem, que 
cancelem o voto. 

Eu convido outros Senadores, Senador Paim, a 
fazer o mesmo. Vamos fazer o mesmo? Não esperar 
esse tempo todo, Senador Mozarildo, que ninguém 
sabe quanto tempo vai levar, para se aprovar uma 
coisa óbvia. 

Eu digo isso como uma introdução à minha pre-
ocupação com a reforma política que estamos fazen-
do aqui dentro. 

Senador Suplicy, o povo foi para rua pedindo uma 
máxi, ultra, radical reforma política. Nós estamos fa-
zendo uma que nós próprios assumimos minirreforma. 
Veja bem, o nome que nós demos é de minirreforma. 
O povo quer uma maxirreforma. E nós temos uma mi-
nirreforma que, em algumas coisas, é um retrocesso. 
Nós estamos propondo uma minirreforma que não toca 
nas coisas fundamentais do sistema eleitoral brasileiro, 
porque nós não estamos percebendo a dimensão da 
crise que atravessamos. 

Senador Mozarildo, o povo percebeu que nós 
temos uma dívida com ele. Mas não é uma dívida sua 
nem minha, é uma dívida histórica. Ao longo de déca-

das, nós não fizemos o dever de casa para construir 
a sociedade justa e eficiente que é preciso. 

Conseguimos fazer com que este País fosse rico, 
mas não conseguimos distribuir a renda. Conseguimos 
fazer com que ele fosse rico, mas não melhoramos os 
serviços públicos. Não conseguimos fazer com que 
nossas crianças tenham uma educação de qualida-
de, que o nosso povo tenha uma saúde de qualidade. 

Nós criamos um débito com a população, um pas-
sivo. Esse passivo, por exemplo, que se vê, sobretudo, 
no desvio de dinheiro pela corrupção. Tanto o desvio 
para bolso privado, que é corrupção no comportamento 
dos políticos, como aquele desvio disfarçado, que é a 
aplicação de todo o dinheiro numa obra que não é a 
que o povo quer, que é a corrupção nas prioridades. 

Nós fomos criando um passivo, Senador Taques, 
ao longo de décadas, com o povo brasileiro, e o povo 
despertou e, hoje, além de endividados, nós estamos 
sitiados. O povo, hoje, nos sitia, nos cerca, seja usan-
do essa palavra metaforicamente, pela distância que o 
povo tem em relação a nós, seja fisicamente, com as 
repetidas manifestações que a gente vê serem feitas 
no dia a dia, em cada lugar desse País.

Mas, como se não bastasse, além de endivida-
dos e sitiados, nós estamos desbussolados. Nós não 
estamos com bússolas, Senador Mozarildo. Nós, nós, 
eu sou parte disso. Nós não estamos dizendo com 
clareza qual o rumo que este País deve tomar, até 
porque as nossas propostas ficaram velhas, supera-
das, antiquadas. 

Deixamos de ser aqueles que diziam: “Olha aqui 
o rumo por onde devem seguir alguns, olha aqui o 
rumo por onde devem seguir outros”, e a gente se 
confrontava para ver quem tinha razão. Acabou isso. 
A prova é que não há debates, não há diálogos, não 
há discordâncias quase, a não ser em coisas menores. 

Mas, como se não bastasse, além de endividados, 
sitiados, desbussolados, nós estamos indiferentes. A 
sensação que se tem é de que nós não estamos plena-
mente conscientes da gravidade do momento em que 
a gente vive, de um povo que, hoje, tem consciência 
da dívida que os seus políticos têm com ele, que des-
cobriu o poder de nos sitiar, graças aos instrumentos 
da Internet, que permitem mobilização sem partido, 
sem sindicato, sem líder, sem jornal, sem televisão, e 
um grupo político que, neste momento da história, não 
aponta rumos claros para onde levar o Brasil. É como 
se a gente fosse levando com jeitinhos, com jeitinhos, 
e sem mudanças. 

Pois bem. Uma das maneiras de romper essa indi-
ferença, de quebrar esse sítio em que nós estamos, de 
trazer uma bússola seria uma grande reforma política. 
Mas uma reforma política que pudesse fazer com que 
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o nosso povo fosse à rua e votasse com consciência 
para eleger políticos comprometidos. E isso a gente não 
faz. E, em parte, não faz pelo custo das campanhas 
políticas, e a minirreforma não vai tocar nos custos. É 
uma ilusão dizer que, porque a gente vai diminuir al-
guns panfletos, o custo vai diminuir. 

O custo diminuiria se a gente acabasse com o 
marketing político, se a campanha eleitoral fosse cada 
candidato indo na televisão, olho no olho, falando para 
o povo; se cada campanha eleitoral fossem debates 
entre os candidatos, mas nós preferimos manter um 
processo eleitoral que enriquece os marqueteiros e 
empobrece a consciência daqueles que participam 
da eleição.

Era aí que estaria a maneira de acabar com o 
problema do marketing. Nós deveríamos fazer como o 
Senador Jorge Viana propôs aqui, acabar com contri-
buições de pessoas jurídicas para a campanha. Proi-
bir! Pessoa jurídica não tem de se meter financiando 
esse ou aquele candidato. E mesmo as pessoas físi-
cas deveriam ter um limite de quanto dar para cada 
candidato. A corrupção começa no financiamento das 
campanhas, e nós não podemos definir uma manei-
ra nova de financiar campanha se não reduzirmos os 
custos. A minirreforma não toca nos custos com a ra-
dicalidade necessária e nem muda a maneira como 
essas campanhas serão financiadas. 

Nós deveríamos trazer, sim, para a reforma po-
lítica a possibilidade da cassação de mandatos pelo 
próprio povo, como em tantos lugares do mundo, com 
aquele nome até bonito chamado recall, que significa 
rechamada, chamar de volta para casa aqueles que 
não se comportam bem. Há maneiras de fazer isso, 
tanto para os cargos majoritários, que é mais fácil, 
sobretudo no Executivo, como nos mandatos também 
proporcionais. Há formas de se fazer isso. 

Nós deveríamos ter uma reforma política que fi-
zesse com que a atividade política fosse uma função, 
e não uma profissão, limitando, por exemplo, como 
fizemos e estamos fazendo agora, com os dirigentes 
de times, com os dirigentes de entidades esportivas, 
a reeleição sistemática, muitas vezes. Se vamos fazer 
com eles, por que não fazemos com os sindicatos? Por 
que não fazemos conosco também? Mexer, mudar: 
quem é Senador vira Deputado; quem é Deputado vai 
para casa de vez em quando, descobre que há vida 
fora do Congresso. A gente poderia ter uma dinâmica 
diferente. Acabava com esse arraigamento que a gen-
te termina criando por conta de viciar-se na atividade 
que vira uma profissão em vez de ser uma função a 
serviço do público.

Nós podíamos ter uma reforma política muito 
mais radical do que essa tímida que nós próprios as-
sumimos chamar de minirreforma política. 

Não vai bastar a minirreforma, Senador. Essa 
minirreforma não vai bastar para quebrar o sítio onde 
estamos sitiados...

(Soa a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Go-
verno/PDT – DF) – ... para quebrar o endividamento 
que nós temos com o povo deste País por não termos 
exercido corretamente as nossas atividades, não por 
causa da corrupção, porque nem todos são corrup-
tos, mas por causa de não definirmos as prioridades 
corretas. E aí todos somos culpados por omissão ou 
por incompetência.

Nós, com uma reforma política radical, séria, 
profunda, poderíamos quebrar essa inércia que hoje 
toma conta da atividade pública aqui dentro, enquanto 
lá fora a atividade pública avança nas ruas, comandada 
diretamente pelo povo sem líder, sem líder. Hoje eles 
prescindem de nós para se mobilizar, eles prescindem 
de nossas ideias para defender as suas propostas. Isso 
faz com que fiquemos irrelevantes, sem falar que os 
partidos estão irrelevantes porque perderam nitidez 
tanto ideológica como ética.

Nós precisamos de uma reforma radical, profun-
da. E eu espero que não nos contentemos com essa 
minirreforma que estamos votando agora. Que ela con-
tinue a partir dos muitos projetos de leis que existem 
hoje no Congresso, inclusive meus, os quais eu não 
vou citar, porque não há tempo para falar um por um.

Senador Eduardo Suplicy, era isso que eu tinha 
para falar dentro do tempo, mas o Senador Taques pe-
diu a palavra, e me orgulha dar-lhe um aparte.

O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT – 
MT) – Senador Cristovam, nós estávamos na CCJ até 
agora. E eu vim aqui para aparteá-lo e para concordar 
com V. Exª. V. Exª falou em radical. Nós precisamos de 
mudanças radicais neste momento. A PEC do Senador 
Paulo Paim é uma mudança desta forma; não é mu-
dança para inglês ver, não é uma mudança de faz de 
conta, não é uma nanorreforma eleitoral, não é conver-
sa fiada. É verdade essa PEC do Senador Paulo Paim, 
com que nós todos concordamos, e já nos manifesta-
mos a esse respeito. Agora, nós temos que fazer uma 
reflexão sobre partido político – o senhor tocou neste 
tema. Partido político é muito importante, mas partido 
político não é tudo, não é tudo. A República é maior 
que partido político, os nossos mandatos são maiores 
que o partido político. O equívoco é confundirmos – e 
alguns não confundem, tenha certeza – que partido 
político é maior que a própria República Federativa do 
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Brasil. Eu sou Senador da República. Sou filiado ao 
PDT e tenho orgulho do PDT, apesar desta crise por 
que o PDT está passando, mais do que crise. Nós dois 
aqui estamos avexados...

(Soa a campainha.)

O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT 
– MT) – ... usando um termo do Estado de V. Exª, Per-
nambuco. V. Exª hoje não é só de Pernambuco, é um 
homem do Brasil, é um homem do mundo. Muito bem! 
Nós precisamos pensar isso. Partido político é menor 
que a República, partido político é menor que os nos-
sos mandatos. O povo de Mato Grosso me mandou 
para cá em homenagem a um partido político, sim, 
mas me mandou para cá para que eu seja Senador 
da República, defendendo os interesses republicanos. 
O interesse republicano é o chamado republicanismo. 
O dever fundamental de ser honesto, a honestidade 
cívica, é lutar por princípios previstos na Constituição 
da República. Por isso o art. 53 da Constituição nos dá 
a liberdade de opinião, liberdade de opinião. Está lá no 
caput do art. 53. A fidelidade partidária está no art. 17. 
A Constituição determina que, em sendo o caso, isso 
esteja no regimento interno, no estatuto do partido. O 
mais importante é a República. Para mim, eu sou Se-
nador da República; eu não sou Senador de partido.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio 
Governo/PDT – DF) – Muito bem, Senador. Eu creio 
que talvez seja isso que esteja faltando na reforma. 
Em vez de uma minirreforma política, uma reforma 
republicana, na linha da proposta do Senador Paim 
de acabar o voto secreto.

Mas existem muitas outras coisas que precisa-
mos fazer para que a reforma política seja a reforma 
da construção da República brasileira. Essa que está 
aí não vai ajudar nesta direção de fazer uma República 
que sirva ao povo. Nós estamos fugindo da República.

O Senador Taques falou que a República é maior 
que o partido, mas alguns políticos acham que o partido 
é maior. Eu vou dizer pior: alguns acham que o bolso 
é maior que o partido, e que o partido é maior que a 
República. A gente tem que inverter isso e colocar o 
bolso fora. O bolso não é a finalidade de quem tem...

(Soa a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Go-
verno/PDT – DF) –... vocação pública. Existem muitas 
outras atividades que servem a isso dignamente, como 
a atividade empresarial. Aqui, a República deveria ser 
a nossa chefe, a República deveria ser o nosso co-
mando. É votar em nome da República que faz com 
que o voto aberto seja a maneira mais correta. O voto 
secreto não é republicano.

Por isso, Senador Paim, muito obrigado pelo seu 
projeto, que eu espero que comecemos a praticar des-
de já, antes mesmo da aprovação da reforma.

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 

Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Se-
nador Cristovam Buarque. Estou também de pleno 
acordo que nós precisamos avançar numa reforma 
política à altura da aspiração do povo na rua, incluin-
do hoje as ponderações, as sugestões que V. Exª co-
locou. Parabéns!

Eu gostaria de convidar agora, para uma comu-
nicação inadiável, o Senador Paulo Paim, do PT do 
Rio Grande do Sul.

Mas peço antes, Senador Paulo Paim, licença 
para registrar a visita ao nosso Senado, na tribuna de 
honra, do Prefeito Municipal de Lavínia, em São Pau-
lo, e também do Prefeito Municipal Marcos Higuchi, 
de Valparaíso, que estão acompanhados dos Verea-
dores de Valparaíso Rodrigo Carvalho Pinto, Estevam 
Aparecido Coutinho – que é o Presidente da Câmara 
Municipal – e Nivaldo dos Santos.

Sejam muito bem-vindos ao Senado. Depois os 
senhores poderão dialogar comigo e com os demais 
Senadores.

Tem a palavra o Senador Paulo Paim, que hoje 
alcançou uma vitória muito importante para o Senado 
Federal na CCJ.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
do orador.) – Senador Suplicy, eu não poderia deixar 
de registrar a decisão da CCJ de hoje de manhã. Por 
ampla maioria, decidiu-se acabar com o voto secreto 
em todas as circunstâncias aqui no Parlamento.

Faço uma homenagem ao Senador Anibal Di-
niz – V, Exª também já o fez –, porque ele se dirigiu 
ao Relator Sérgio Souza e pediu-lhe que ouvisse a 
voz de todo o Plenário praticamente e a voz das ruas 
e mudasse o seu relatório. Sérgio Souza atendeu e 
manteve seu relatório original para que, então, a PEC 
fosse aprovada quase que por unanimidade – foram 
dois votos, se bem me lembro, contra o fim do voto 
secreto em todas as situações.

Para mim é uma data histórica. De fato, é uma 
decisão revolucionária, Sr. Presidente. Há 30 anos eu 
insisto nessa tese, e, hoje, parece-me, o sonho vai se 
tornar realidade e a população vai ficar sabendo como 
cada um vota e ponto. É só isto, o fim do voto secreto 
é simplesmente isto: transparência absoluta. Ao votar, 
a população fica sabendo, e ela fará o julgamento a 
cada processo eleitoral para decidir se deve reconduzir 
ou não aquele Parlamentar.
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Se alguém pensava que, com aquela votação na 
Câmara do voto aberto em todas as situações, seria 
criado um constrangimento para o Senado não votar 
nada, o Senado responde à altura: votou, pela terceira 
vez, o fim do voto secreto. É a terceira vez que a CCJ 
vota o fim do voto secreto: votou na PEC 50, de minha 
autoria; votou na PEC 20, de minha autoria, e votou hoje 
na PEC que veio da Câmara – e ainda votou no proje-
to do Senador Alvaro Dias, que já está lá, que acaba 
também com o voto secreto na cassação de mandatos.

Sr. Presidente, eu quero só fazer hoje rápidos 
registros, pois haverá uma reunião da Comissão de 
Direitos Humanos agora, às 14h30.

Primeiro, Sr. Presidente, a minha intenção – vim 
à tribuna, durante dias seguidos, falar sobre as regiões 
do meu Estado, Rio Grande do Sul – é falar hoje sobre 
a região da Serra Gaúcha. Ela é composta por 70 Mu-
nicípios que, por sua vez, integram cinco microrregiões, 
com uma área de 7 mil quilômetros quadrados e com 
uma população em torno de 2 milhões de habitantes.

Há alguns Municípios importantes nessa região 
– e aqui é como se eu abraçasse todos –: Caxias do 
Sul, Gramado, Canela, Vacaria, Nova Petrópolis, Bento 
Gonçalves, Carlos Barbosa, Garibaldi, São Francisco 
de Paula, Antônio Prado, Nova Roma do Sul, Farrou-
pilha, Nova Prata, Veranópolis, Bom Jesus, Flores 
da Cunha, Nova Pádua, São Domingos do Sul, Nova 
Bassano, Paraí, Nova Araçá, Guaporé, Cotiporã, São 
Valentim do Sul, Dois Lajeados, Serafina Corrêa. Es-
ses Municípios têm, em sua grande maioria, influência 
da imigração de italianos e alemães. Isso é visível na 
cultura, no modo de vida, na gastronomia e no próprio 
jeito de vestir e de trabalhar.

Chamo atenção para alguns indicadores impor-
tantes: taxa de analfabetismo de 4,2%; densidade de-
mográfica de 117,8 habitantes por quilômetro quadrado; 
uma expectativa de vida, em média, de 75 anos; um 
PIB de R$20 bilhões, cerca de 10,5% do PIB total do 
Estado. Não é pouca coisa, é uma fatia considerável e 
de suma importância para o desenvolvimento do solo 
gaúcho e do Brasil. Sua atividade agrícola é baseada 
em pequenas propriedades rurais: cerca de 22 mil. Isso 
corresponde a cerca de 50% do PIB local.

Também são destaques a vitivinicultura, o setor 
metal-mecânico, o setor moveleiro e o turismo.

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS) – A região da Serra, Sr. Presidente, é uma das 
mais prósperas, mas as demandas da sociedade, 
das prefeituras e da comunidade são permanentes, 
e isso é bom.

Vejamos: estamos pleiteando um novo aeropor-
to de Caxias do Sul, que deverá ser na cidade de Vila 
Oliva, mas que atende a toda a região. Encontra-se 
saturado o atual aeroporto da cidade. Sr. Presidente, 
hoje, o aeroporto de Caxias registra 900 embarques/
dia, com 40% de demanda reprimida e sem possibili-
dade de ampliação, visto que está localizado em área 
central da cidade. Diante deste quadro, os Municípios, 
em sintonia com o Departamento Aeroportuário do Es-
tado (DAP), entidades empresariais e de trabalhadores, 
vêm realizando um esforço gigantesco.

Encaminhei, nesta semana, um pedido da socie-
dade organizada da Serra...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS) – ... em relação ao aeroporto de Vila Oliva. Sei 
que há uma simpatia por parte da Presidenta Dilma.

Outra demanda é a federalização da Universidade 
de Caxias, uma instituição comunitária regional com 
fins públicos que atende a Serra. E o MEC e o Poder 
Público, estadual e municipal já fazem parte do grupo 
diretivo dessa instituição.

O Conselho Diretor da Fundação da Universidade 
está propondo ao MEC a federalização dessa univer-
sidade, como eu já disse, e a constituição de um novo 
modelo pioneiro público, comunitário, não estatal, com 
a participação efetiva da União na composição orça-
mentária dessa universidade.

Estou encaminhando essa demanda a pedido da 
região ao MEC e à Presidenta Dilma.

Por fim, Sr. Presidente, quero só fazer um registro 
que me foi encaminhado pelo Sindicato de Hotelaria e 
Gastronomia do Rio Grande.

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – Um projeto de minha autoria, que teve a brilhante 
relatoria da Senadora Angela Portela, exige, de uma 
vez por todas, que as cantinas, esse espaço dentro dos 
colégios, as lancherias, só vendam comida saudável; 
e os proprietários de hotelaria e de lancherias pedem 
uma audiência pública sobre o assunto.

Eu já falei com a Relatora, e vamos acertar uma 
audiência pública na Comissão de Educação, onde o 
projeto está ainda tramitando.

Por fim, só quero, aproveitando mais uma vez que 
iniciamos a Semana da Pessoa com Deficiência, dei-
xar registrado aqui um belo pronunciamento feito pelo 
Luciano, meu assessor, que faz uma análise global da 
questão das pessoas com deficiência, não só no Brasil...

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS) –... mas principalmente (Fora do microfone.) na 
América Latina.

Aqui ele divulga, por exemplo, por solicitação da 
Vice-Presidente da Rede Latino-Americana, Regina 
Atalla, a “Declaração da Guatemala: pelo Desenvolvi-
mento e Inclusão das Pessoas com Deficiência e suas 
Famílias – América Latina e Caribe sem barreiras!”

É um belo pronunciamento, Sr. Presidente, que 
deixo, então, registrado nos Anais da Casa.

Era isso, Sr. Presidente. Agradeço a tolerância, 
porque eu mesmo tenho de ir para a Comissão de Di-
reitos Humanos.

Obrigado, Presidente.
Peço que o considere, na íntegra, se possível.

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, inicio hoje uma série de peque-
nos registros sobre as regiões do Rio Grande do Sul 
e suas principais demandas. A ideia é falar um pouco 
sobre os aspectos econômicos, sociais e culturais.

A primeira será a região da Serra gaúcha. Ela é 
composta por 70 municípios, que por sua vez integram 
5 microrregiões. Área 7 mil quilômetros quadrados, com 
uma população em torno 1,7 milhões de habitantes.

Alguns municípios Caxias do Sul, Gramado, Ca-
nela, Vacaria, Nova Petrópolis, Bento Gonçalves, Carlos 
Barbosa, Garibaldi, São Francisco de Paula, Antônio 
Prado, Nova Roma do Sul, Farroupilha, Nova Prata, Ve-
ranópolis, Bom Jesus, Flores da Cunha, Nova Pádua, 
São Domingos do Sul, Nova Bassano , Paraí, Nova 
Araçá, Guaporé, Cotiporã, São Valentim do Sul, Dois 
Lajeados, Serafina Corrêa.

Esses municípios tem, em sua grande maioria, 
forte influência da colonização e imigração de italia-
nos e alemães. E isso é visível na cultura, no modo 
de vida, na gastronomia, no próprio jeito de trabalhar.

Chamo a atenção para alguns indicadores: taxa 
de analfabetismo de 4,26%, densidade demográfica 
de 117,8 habitantes por quilômetros quadrados, uma 
expectativa média de vida de 74,59 anos e um PIB de 
20 bilhões de reais – cerca de 10,5% do PIB total do 
estado. Não é pouca coisa. É uma fatia considerável e 
de suma importância para o desenvolvimento do Rio 
Grande do sul e do Brasil.

Sua atividade agrícola é baseada em pequenas 
propriedades rurais (cerca de 22 mil). Isso correspon-
de a cerca de 50% do PIB local. Também é destaque 
a vitivinicultura, o setor metal-mecânico e moveleiro, 
o turismo.

Sr. Presidente, a região da Serra é uma das mais 
prósperas. Mas, obviamente há demandas da socieda-
de, das prefeituras, que visam melhorar toda a infra-
estrutura existente. E isso é legítimo. É bom que eles 
façam suas reivindicações.

Vejamos: o aeroporto de Caxias do Sul, que aten-
de toda a região, encontra-se saturado, registrando 
900 embarques/dia, com 40% da demanda reprimida 
e sem possibilidade de ampliação, visto que está loca-
lizado em área central da cidade. Diante deste quadro, 
os municípios, em sintonia com o Departamento Aero-
portuário do Estado (DAP), entidades empresariais e 
de trabalhadores vem realizando esforços para cons-
trução de um novo aeroporto. Estou a encaminhando 
essa demanda para a presidenta Dilma Rousseff.

Outra demanda é a federalização da Universidade 
de Caxias do Sul, que é uma instituição comunitária 
regional com fins públicos, na qual o MEC e o Poder 
Público Estadual e Municipal fazem parte diretiva des-
sa instituição.

O Conselho Diretor da Fundação da Universida-
de está propondo ao MEC o seguinte: a federalização 
dessa Universidade, como eu já disse aqui...

A constituição de um novo modelo, pioneiro, públi-
co-comunitário não estatal, com a participação efetiva 
da União na composição orçamentária da Universida-
de. Estou encaminhando essa demanda ao MEC e a 
presidenta Dilma Rousseff.

Era o que tinha a dizer,
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 

RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, nessa semana de acessibilida-
de, iniciada no dia 16, gostaria de continuar minhas 
reflexões sobre o tema.

Deste modo venho a esta Tribuna para um regis-
tro que julgo da maior importância.

No último mês de julho falei sobre a “Reunião 
de alto nível sobre deficiência e desenvolvimento” 
que tem como tema “O caminho a seguir: a agenda 
de desenvolvimento e a inclusão da pessoa com de-
ficiência pós-2015”.

Na oportunidade será debatida a realidade que 
esperamos para o milênio e os temas que queremos 
ver contemplados no debate. Eles deverão fazer parte 
das políticas de desenvolvimento e sustentabilidade, 
norteando as reflexões indispensáveis para uma so-
ciedade mais humana.

Como preparação para essa reunião em escala 
mundial, foram feitas, em âmbito regional, duas reu-
niões.

Uma aconteceu em maio e outra em agosto de 
2013, nas cidades de Salvador e da Guatemala, res-
pectivamente.
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Dessa última, resultou um documento denomina-
do Declaração da Guatemala que deverá ser lido pela 
presidente da Rede Latino-Americana de Organizações 
Não Governamentais de Pessoas com Deficiência e 
suas Famílias (RIADIS), Ana Lúcia Arellano.

Por solicitação da vice-presidente dessa mesma 
organização, Regina Atala, estamos divulgando a de-
claração, que passo a ler agora:

“Declaração da Guatemala
Pelo desenvolvimento e inclusão das pessoas 
com deficiência e suas famílias.
América Latina e Caribe sem barreiras!!
Na Cidade da Guatemala, em 16 de Agosto 
de 2013, a Rede Latino-Americana de Orga-
nizações Não Governamentais de Pessoas 
com Deficiência e suas Famílias (RIADIS), 
organizações da sociedade civil das pessoas 
com deficiência da América Latina e as Or-
ganizações de Pessoas com Deficiência da 
Guatemala, durante o seminário “Alianças...
Estratégicas, Política Pública Participativa e 
Deficiência”, organizado em coordenação com 
o Conselho Nacional para Atenção das Pesso-
as com Deficiência da Guatemala (CONADI), 
decidem se manifestar sobre os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM) e Agen-
da de Desenvolvimento pós-2015, emitindo a 
presente declaração.
Considerando:
1º. Que a RIADIS, composta por 46 organi-
zações nacionais com objetivo de promover, 
difundir e proteger os direitos humanos das 
pessoas com deficiência e suas famílias, atra-
vés dos valores da não discriminação, da in-
clusão social e do desenvolvimento inclusivo 
e sustentável, é um movimento regional, que 
representa os interesses da vida de mais de 
noventa milhões de pessoas com deficiência 
e suas famílias na América Latina e no Caribe;
2º. Que a RIADIS, como parte do movimento 
mundial de pessoas com deficiência e suas 
famílias, atuou ativamente para que os Gover-
nos dos Estados Partes das Nações Unidas 
tomassem conhecimento, analisassem, discu-
tissem e promovessem transversalmente – a 
partir do modelo social e de direitos humanos 
– a questão da deficiência nas Estratégias de 
Desenvolvimento Pós-2015 como um esforço 
mais eficaz para combater a pobreza global, 
para o qual a RIADIS tem sido parte de uma 
série de consultas em nível global e regional, 
a destacarem-se, aquelas que aconteceram 

em São Paulo e Salvador da Bahia, Brasil, 
em abril e maio deste ano, respectivamente;
3º. Que os ODM não deram atenção suficiente 
para a situação das pessoas com deficiência, 
considerando que esta população representa 
cerca de um bilhão de pessoas no mundo, 
segundo o mais recente Relatório Mundial da 
OMS / BM, dos quais 80% vivem em países 
considerados pobres, em situação de pobreza 
e extrema pobreza.
Que embora alguns países latino-americanos 
já tenham manifestado oficialmente ter alcan-
çado os ODM, a exclusão das pessoas com 
deficiência persiste em todas as metas esta-
belecidas;
4º. Que a pobreza nega às pessoas com de-
ficiência o pleno gozo de seus direitos huma-
nos básicos e liberdades fundamentais, que 
se manifesta não só na falta de recursos eco-
nômicos, mas também na indisponibilidade de 
serviços públicos e, em muitos casos, quando 
esses serviços existem, são inacessíveis e não 
inclusivos, mostrando atitudes de discrimina-
ção que colocam as pessoas com deficiência 
em situação de desvantagem no seu desen-
volvimento integral;
5°. Que a Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Fa-
cultativo (CDPD) foi assinada e ratificada por 
quase todos os países da América Latina e 
do Caribe, mas que o compromisso firmado 
ainda não está refletido em ações efetivas de 
implementação progressiva pela maioria dos 
Estados que ratificaram o tratado;
6°. Que, apesar dos compromissos assumidos 
com os ODM e a Convenção, muitos países 
NÃO tratam de maneira efetiva em sua legis-
lação e nas políticas públicas as questões 
relacionadas à capacidade jurídica, institu-
cionalização arbitrária, promoção de serviços 
comunitários inclusivos e serviços de apoio à 
autonomia pessoal para garantir uma vida in-
dependente às pessoas com deficiência. As-
sim, a exclusão social, a discriminação, a falta 
de acesso a bens e serviços é uma realidade 
social enfrentada na vida diária das pessoas 
com deficiência na região.
Portanto, com o intuito de colaborar com as 
discussões da Reunião de Alto Nível que acon-
tecerá em 23 de setembro de 2013, na sede 
da ONU em Nova York, sobre a realização e 
revisão dos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio e outras metas de desenvolvimento 
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internacionalmente acordadas para pessoas 
com deficiência, demandamos:
1. Que a estratégia de desenvolvimento pós-
2015 inclua a realidade, necessidades, de-
mandas e propostas para assegurar transver-
salmente a inclusão social plena e efetiva das 
pessoas com deficiência, de acordo com os 
princípios e objetivos da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 
Protocolo Facultativo, em especial os artigos 
4.3, sobre a participação; Art. 5, sobre a não 
discriminação; Art. 12, sobre a capacidade le-
gal e reconhecimento da capacidade jurídica; 
Art. 19, vida independente; e Art. 32, que trata 
da cooperação internacional para o desenvol-
vimento inclusivo.
2. Que o direito à vida independente e inclu-
são na comunidade seja tomado como um 
dos objetivos específicos na estratégia de de-
senvolvimento pós 2015, garantindo por parte 
dos Estados o direito à não institucionalização 
arbitrária, ao acesso aos mesmos bens e servi-
ços que são oferecidos para todas as pessoas, 
como também a serviços de apoio necessários 
para promover a autonomia e independência, 
em conformidade com o artigo 19 da CDPD.
Por uma sociedade que respeite a diversi-
dade humana como um atributo da natureza 
humana, por um desenvolvimento inclusivo 
e sustentável, onde não se exclua ninguém, 
porque cada um e todos são necessários em 
nossa bandeira de justiça social e participação 
cidadã: “Nada sobre nós sem nós.”
Assinam,
Comissão para Reunião de Alto Nível da ONU 
da RIADIS
Junta Diretiva da RIADIS CONADI Guatemala”

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 

RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, registro reunião que tive com a 
diretoria do Sindicato de Hotelaria e Gastronomia de 
Porto Alegre (SindPoA) sobre o PLS 406/2005.

A proposta, de nossa autoria, visa incentivar a 
alimentação saudável nas escolas de educação bá-
sica, combater a obesidade infantil e outras doenças 
relacionadas à dieta.

O projeto proíbe cantinas de escolas de venderem 
bebidas com baixo teor nutricional ou alimentos com 
quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, 
de gordura trans ou sódio.

A idéia dos empresários é que seja adotada a 
mesma legislação do Rio Grande do Sul, de autoria 

do deputado Miki Breier (PSB), que veda propaganda 
de balas, chicletes e refrigerantes nas escolas.

Esse assunto que me foi trazido pelo Sindicato 
de Hotelaria e Gastronomia de Porto Alegre é opor-
tuno. Para tanto, pretendo realizar um audiência para 
tratar a questão.

Sr. Presidente, por fim, aproveito, e registro a 
preocupação dos aposentados e pensionistas do Rio 
Grande do Sul, em especial os de Caxias do Sul, que 
me entregaram um abaixo-assinado com uma série de 
reivindicações, entre elas o fim do fator previdenciário, 
e reajustes reais para os aposentados e pensionistas 
que ganham acima de 1 salário-mínimo.

Os aposentados clamam pela aprovação do PL 
4434/08, já aprovado aqui no Senado, por unanimida-
de, no ano de 2008, e atualmente, tramitando na Câ-
mara dos Deputados. Essa proposta tem por objetivo 
recompor o valor das aposentadorias. A idéia é que 
os benefícios voltem a ter valores iguais àqueles do 
período inicial das aposentadorias.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 

Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Se-
nador Paulo Paim.

A solicitação de V. Exª será atendida.
Tem a palavra o Senador Flexa Ribeiro, em per-

muta com a Senadora Vanessa Grazziotin.
Senador Flexa Ribeiro, do PSDB do Pará, tem a 

palavra V. Exª, como orador inscrito.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB 

– PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Presidente Senador Eduardo Suplicy, Srs. 
Senadores, venho à tribuna hoje para fazer um alerta 
da maior importância para o Brasil, para a Amazônia 
e, em especial, para o meu Estado do Pará.

Na semana passada, o Vice-Governador do Es-
tado do Pará, Dr. Helenilson Pontes, esteve em Brasília 
e participou de uma reunião juntamente com o Secre-
tário de Meio Ambiente do Estado do Pará, José Cola-
res, e com o Presidente do Ibama, Dr. Volney Zanardi 
Júnior. Numa conversa que tivemos, naquela ocasião, 
ele passou uma informação que o Dr. Volney disse a 
ele nessa audiência, de que o Ibama – que é o órgão 
ambiental federal – não incluirá condicionantes sociais 
nas licenças dos grandes empreendimentos energéticos 
e minerais no Pará. Ora, se não vai incluir para o Pará, 
é evidente que também não incluirá para a Amazônia 
como um todo e também não incluirá para o Brasil.

O vice-governador solicitou essa reunião jus-
tamente para compreender a visão do Governo Fe-
deral, através do seu órgão licenciador, sobre esses 
grandes projetos na Amazônia e, repito, em especial, 
no Pará. No entanto, o Presidente do Ibama disse ao 
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Dr. Helenilson Pontes – abro aspas – “que não é no 
licenciamento o lugar para assegurar condicionantes 
sociais; que o licenciamento desses grandes projetos 
não contemplará condicionantes sociais, a exemplo 
do que aconteceu em Belo Monte” – fecho aspas. Es-
sas palavras, segundo o Vice-Governador Helenilson 
Pontes, Senador Raupp, foram ditas pelo Presidente 
do Ibama.

Então, imagine um projeto do seu Estado de Ron-
dônia ou, Senador Figueiró, do seu Estado de Mato 
Grosso do Sul, sem que o órgão licenciador inclua no 
licenciamento ambiental as condicionantes sociais, ou 
seja, ações mitigadoras do impacto sobre a população 
na região e no Estado, como fez para Belo Monte. Em 
outras palavras, o Ibama está largando, neste caso, o 
povo do Pará à sua própria sorte.

Pior: na reunião, o Presidente Volney deixou claro 
que, para que o nosso Estado conquiste avanços so-
ciais em conjunto com os grandes projetos, é preciso 
fazer pressão política no Palácio do Planalto. Infeliz-
mente, isso é um retrocesso completo. Hoje, Belo Monte 
está sendo implementada e as conquistas sociais que 
advêm desse projeto são lentas e só ocorrem – repi-
to – porque estão relacionadas, no licenciamento, na 
forma de condicionantes. Se não estivessem lá como 
condicionantes do licenciamento ambiental, elas não 
estariam sendo executadas. E, neste momento, elas 
estão sendo executadas ainda em uma velocidade mui-
to reduzida. Temos sempre que estar cobrando essa 
implementação das condicionantes sociais, porque o 
foco principal é na geração de energia, e não no aten-
dimento da população. Se depender da boa vontade 
do Governo Federal ou das empresas contratadas ou 
do consórcio empreendedor para tocar os grandes 
projetos, isso simplesmente não vai ocorrer. Por isso, 
tal posicionamento do Ibama é uma completa inver-
são de valores.

Como disse o Vice-Governador, esta é uma forma 
de ver a Amazônia contra a qual, nós, liderados pelo Go-
vernador Simão Jatene, estamos lutando – essa visão 
de que a Amazônia é simples almoxarifado de recursos 
naturais. Não aceitamos isso em hipótese nenhuma. 
Nós achávamos que já tínhamos virado essa página, 
mas, pelo que percebemos, o Ibama ainda trabalha 
com a hipótese de fazer licenciamentos na Amazônia 
sem contemplar investimentos sociais.

Isso é um completo desrespeito. Afinal, existem 
projetos em estudo em andamento na nossa região, 
como é o caso da hidrelétrica de Marabá, por exemplo, 
que vai ser construída em uma região que precisa de 
importantes investimentos sociais. Esse projeto pre-
cisa de condicionantes sociais para a população que 
certamente será atingida, assim como precisamos 

que esteja clara a construção de eclusas, para evitar 
o erro que ocorreu em Tucuruí e, assim, não prejudi-
car a navegação e a implantação da hidrovia do To-
cantins. Esse mesmo erro de não construir as eclusas 
já aconteceu em Lajeado e no Estreito, duas outras 
barragens no Tocantins.

Com investimento de cerca de R$12 bilhões, a 
futura Hidrelétrica de Marabá será mais do que uma 
geradora de energia e causará impactos no meio am-
biente, mas também, claro, impactos socioeconômicos. 
Alguns dados foram apresentados durante a segunda 
reunião da Comissão Municipal de Estudo da Hidre-
létrica de Marabá, ocorrida em junho deste ano na 
Câmara Municipal de Marabá. Os números estão no 
Estudo de Impacto Ambiental, o EIA-RIMA realizado. 
O estudo mostrou que há 2.239 imóveis rurais na área 
de influência da Hidrelétrica de Marabá, onde vivem 
4.459 pessoas. Nas áreas urbanas, serão afetados 
1.319 imóveis, onde residem cerca de 3.429 indivídu-
os. Essas pessoas vivem em condições precárias de 
saneamento, de saúde, de educação, de infraestrutura. 
E, por maior que seja o esforço do Governador Simão 
Jatene em atender às demandas, Senador Suplicy, 
ocorrerá, quando essas obras da Hidrelétrica de Ma-
rabá iniciarem, um fluxo de pessoas que vão solicitar 
do Governo do Estado mais saúde, mais educação, 
mais infraestrutura, mais segurança, e o Governador 
vai ficar sem recurso para isso se não estiverem nas 
condicionantes para o licenciamento da obra.

Foram identificadas, no estudo de campo entre 
2009 e 2011, 542 pessoas que trabalham como bar-
queiros e 268 que atuam como barraqueiros. Segundo 
a engenheira da empresa responsável pelo EIA-RIMA, 
Drª Ana Cristina Ablas, economista, da CNEC Worleys 
Parson, empresa que realizou o EIA-RIMA, para com-
pensar ou mitigar os impactos que ocorrerão foram 
propostos 14 planos, 37 programas e 72 projetos nos 
meios físicos (solo), biótico (fauna e flora) e socioeco-
nômico, onde ocorrerá o maior número de impactos.

E como então podemos aceitar que o Governo 
Federal diga que não vai ter condicionante social no 
licenciamento? Lembro que o licenciamento é o único 
documento que pode incluir previsão de condicionantes 
sociais. E que o único órgão licenciador é o Ibama. É 
nessa instância, portanto, que o Governo Federal pode 
defender os brasileiros e prever avanços sociais para 
a implementação dos grandes projetos.

E, agora, o Ibama vai simplesmente lavar as 
mãos? É evidente que o Ibama não poderia tomar uma 
posição dessas sem que esteja assim orientado pela 
Ministra do Meio Ambiente. Portanto, a pergunta correta 
é: o Governo Federal vai simplesmente lavar as mãos?
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Isso é um absurdo que não esperávamos. Sig-
nifica que o Governo Federal passa a considerar que 
o ser humano, a sociedade, não é parte integrante do 
meio ambiente. O Governo sinaliza que pode licen-
ciar qualquer empreendimento, desde que mitigue ou 
compense os impactos na fauna e na flora, no regime 
hidrológico, etc. Agora, os impactos sociais – a crimi-
nalidade, as doenças, a necessidade de escola para 
atender a população que migra ao local, como eu disse 
– não interessam ao Governo? “Deixa para lá. Eles que 
se virem.” Esse deve ser o pensamento do Governo 
Federal em relação aos brasileiros que habitam essa 
região do meu Estado do Pará.

Normalmente, esses projetos de energia e mi-
neração ocorrem em regiões pouco habitadas e com 
uma estrutura precária de serviços públicos.

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB 
– PA) – Os projetos não acontecem em grandes me-
trópoles, eles acontecem em regiões distantes, onde 
o Estado tem que estar cada vez mais presente para 
dar conta do fluxo migratório que essas regiões rece-
bem de pessoas.

São grandes projetos que, inclusive, não vão 
sequer gerar ICMS para o Pará, ou seja, receita. São 
investimentos que gerarão ICMS nos Estados que 
consumirão a energia, porque o ICMS da energia é 
pago não no Estado que a gera, mas no Estado que a 
consome. No caso da mineração, também não geram 
ICMS, por serem predominantemente exportadores.

Então, enquanto não conseguimos mudar a legis-
lação no Congresso Nacional, apesar de todo nosso 
esforço, a única forma que temos de conquistar avan-
ços sociais com esses grandes projetos é obrigar que 
as condicionantes sociais sejam cumpridas e incluídas 
no licenciamento da obra. E, agora, o Governo diz que 
não vai colocar condicionante social nas licenças des-
ses projetos?

Isso é um absurdo.

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – E vamos nos movimentar para mostrar ao País o 
quanto é equivocada a postura do Ibama e do Governo 
Federal. Não podemos permitir que o Governo adote 
uma postura em que, no final das contas, as pessoas 
sejam deixadas de lado durante a implementação de 
projetos em nossa região. E o Pará, adianto para vo-
cês do Governo Federal, não vai deixar isso acontecer.

O Governador Simão Jatene vai liderar um mo-
vimento e entendimentos junto ao Governo Federal 

para que isso não aconteça com o próximo projeto a 
ser implementado no Pará, como será a Hidrelétrica 
de Marabá e outro que já está sendo também estuda-
do, o Complexo Energético do Tapajós. Essas regiões 
precisam – e devem ter do Governo Federal – de um 
entendimento da inclusão no seu licenciamento das 
condicionantes sociais para mitigar o impacto que esta 
região e o Estado receberão pela...

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – ... implantação desse grande projeto.

Quero aqui alertar a todos os paraenses princi-
palmente, para que nós possamos juntos, todos juntos, 
Bancada Federal no Congresso, independentemente 
de coloração partidária, trabalhar no sentido de exigir 
e cobrar do Governo Federal que as condicionantes 
sociais estejam incluídas no licenciamento ambiental, 
primeiramente na Hidrelétrica de Marabá e, por ex-
tensão, em todo e qualquer projeto, mineral ou ener-
gético, que seja executado não só no Pará, mas em 
todo o Brasil.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 

Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Se-
nador Flexa Ribeiro.

Gostaria de saudar, em nossa galeria do Senado, 
os alunos e professores do curso de Direito da Univer-
sidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Sejam 
muito bem-vindos.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 
Apoio Governo/PT – SP) – Senadora Ana Amélia, pelo 
Rio Grande do Sul.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu queria re-
forçar a saudação aos meus conterrâneos caxienses: 
sejam muito bem-vindos.

Quero, também, pedir a V. Exª que me inscreva 
para falar pela Liderança do Partido Progressista.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 
Apoio Governo/PT – SP) – Muito bem. V. Exª está ins-
crita para falar como Líder. O Senador Valdir Raupp 
falará para uma comunicação inadiável.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 
RO) – Sim, para uma comunicação inadiável. Obriga-
do, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 
Apoio Governo/PT – SP) – V. Exª está inscrita.

Então, agora, tem a palavra, como Líder do PTB, 
o Senador Mozarildo Cavalcanti.
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Também gostaria de registrar a presença dos 
vereadores de Serra Negra: Paulão da Farmácia, que 
é do PT; Neida, do PSDB; Roberto Almeida, do PTB e 
Marquezin, também do PTB. Sejam muito bem-vindos.

Senador Mozarildo Cavalcanti tem a palavra.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 

e Força/PTB – RR. Pela Liderança. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Eduardo Suplicy, 
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da 
TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, quero hoje 
comentar uma decisão de ontem do Tribunal Superior 
Eleitoral que, por votação apertada de quatro a três, 
resolveu decidir, depois de 25 anos que vem aplican-
do esse recurso, que o recurso extraordinário contra 
expedição de diploma é inconstitucional. Quer dizer, 
primeiro, dois dos três Ministros do Supremo – que jul-
ga a constitucionalidade – votaram contra essa tese; 
segundo, comenta-se que, na verdade, a absolvição e 
o não reconhecimento do Recurso Contra Expedição 
de Diploma (RCED) objetivam também livrar do proces-
so alguns governadores, entre os quais, na cabeça da 
fila, o governador do meu Estado, com um relatório do 
Ministério Público contundente, colocando uma série 
– não uma ou duas, não; uma série –, uma penca de 
irregularidades por ele cometidas durante a sua ree-
leição, que ele perdeu no primeiro turno e ganhou no 
segundo turno, por apenas mil e poucos votos; e fez 
uma verdadeira farra. 

No entanto, o que acontece se por acaso esse 
entendimento do TSE prevalecer para ele também? 
É o que tenho dito: o povo vai descrer mais ainda da 
Justiça; e o povo vai descrer também que corrupção 
dê em alguma coisa neste País.

Então eu queria registrar, de maneira lamentável, 
essa decisão de ontem. Não entro no mérito da ques-
tão do Deputado, mas estou entrando no mérito de o 
Tribunal Superior Eleitoral ter considerado inconstitucio-
nal esse recurso que ele já vem julgando há 25 anos, 
desde a promulgação da Constituição. É, no mínimo, 
alguma coisa assustadora.

Quero dizer, Senador Suplicy, que tenho o maior 
respeito pela Justiça, não só como Senador, como 
cidadão, mas até também porque tenho um envolvi-
mento afetivo. Tenho dois filhos que são juízes. Até me 
constranjo de fazer aqui uma crítica, mas acho que é 
também o nosso papel comentar e não decepcionar, 
principalmente, a expectativa, nesse caso, da popula-
ção, dos eleitores do meu Estado e de outros Estados. 
Porque, agora, se o TSE resolve mudar o entendimen-
to, ou seja, dos três votos do Supremo, dois Ministros 
votaram contra, quer dizer, contra considerar incons-
titucional, pelo TSE, o RCED – Recurso Contra Expe-
dição de Diploma, pergunta-se: adotada essa tese, vai 

se liberar um monte de outros Parlamentares, gover-
nadores, e, repito, tendo à frente, na fila, o governador 
do meu Estado? Esse processo está aí desde 2011, 
e chega, agora, em 2013, na segunda metade do ter-
ceiro ano do mandato do governador, ele poderá ser, 
em tese, beneficiado por uma decisão que teve uma 
votação, repito, apertada, como essa, de quatro a três.

Espero que o TSE reveja essa decisão porque 
realmente, fazendo uma similitude, é o que está acon-
tecendo no Supremo: cinco Ministros consideram que 
não cabem embargos infringentes; cinco consideram 
que cabem. Não está na Constituição e, no entanto, 
hoje à tarde, o sexto Ministro vai desempatar, o último 
Ministro vai desempatar. E aí, vejam bem, se ele rejei-
tar os embargos infringentes, haverá aquela especula-
ção, por meio principalmente dos advogados, de que 
se cerceou a defesa ampla e total dos mensaleiros, 
do chamado mensalão. Se, porventura, aceitar os em-
bargos infringentes, o que vai acontecer? O que fica 
na cabeça da população é que os poderosos sempre 
arranjam um jeito de retardar, de empurrar com a bar-
riga as questões na Justiça.

Espero, e quero aqui fazer um apelo, até pelo 
respeito, repito, que tenho pela Justiça brasileira, que 
o Tribunal Superior Eleitoral não acate essa decisão 
de ontem como uma jurisprudência. Pelo contrário, que 
reveja essa questão; o julgamento de ontem foi o de 
ontem, mas há uma fila de pessoas para serem julga-
das. No caso do meu Estado, o governador já tem o 
parecer do Ministério Público pela sua cassação. Será, 
no mínimo, constrangedor mesmo que ele se livre por 
uma questão preliminar.

(Soa a campainha.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e 
Força/PTB – RR) –Aliás, ele já se livrou de um processo 
por uma questão preliminar, porque ele foi processado 
num outro recurso, porque tinha usado a rádio do go-
verno para fazer campanha a seu favor e contra seu 
adversário. Como o radialista não foi ouvido, prevale-
ceu a tese – também por um voto – de que tinha que 
arquivar o processo porque estava nulo desde o início.

Agora, ele poderá se livrar – se o entendimento 
permanecer –, porque o recurso dele passou a ser 
considerado inconstitucional.

Tenho fé e respeito pela justiça. Portanto, quero 
apelar ao TSE que realmente reforme essa decisão 
e não mude, depois de 25 anos, o entendimento da-
quele Tribunal.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco 
Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos ao 
Senador Mozarildo Cavalcanti.
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Tem a palavra agora, como orador inscrito, o Se-
nador Ruben Figueiró, do PSDB do Mato Grosso do Sul.

Peço à Senadora Vanessa Grazziotin a gentile-
za de presidir a sessão, uma vez que serei o próximo 
orador.

O Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pela Srª Vanessa 
Grazziotin.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (PSDB – MS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Senadora Vanessa Grazziotin, Srs. Se-
nadores, Srªs Senadoras, é bem possível que neste 
instante o Supremo Tribunal Federal já tenha decidido, 
por maioria de votos, a questão dos embargos infrin-
gentes. Mas, se não o fez ainda, desejo significar aqui 
a minha posição a respeito.

Sou daqueles que considera os embargos infrin-
gentes letra morta. Não vejo razões para acatá-los no 
âmbito do Processo Penal nº 470, mais conhecido por 
mensalão. Na verdade, acredito que seja este o mo-
mento para suprimir esta figura jurídica das altas cortes, 
revisando inclusive os conceitos de privilégios de foro.

Não sou jurista, mas tenho experiência em matéria 
constitucional, pois fui deputado constituinte e traba-
lhei para que pudéssemos ter uma carta constitucional 
que colocasse o Brasil no caminho do fortalecimento 
de sua democracia ainda hoje incipiente.

Sei que, diferentemente da Constituição de 1967, 
que dava competência para regular, em seu regimento 
interno, o processo e o julgamento dos feitos de sua 
competência originária, incluindo claramente os em-
bargos infringentes, no caso de existirem no mínimo 4 
votos divergentes entre os membros da Suprema Cor-
te, a Carta de 1988 não repetiu explicitamente essa 
competência, permitindo, conforme o entendimento de 
alguns, a aplicação dos infringentes mais pela ausên-
cia do que pela presença.

Ora, mesmo assim, sabemos que se trata de regra 
de ouro dos mandamentos jurídicos a de que um regi-
mento interno não pode suplantar uma lei. E, no caso 
dos embargos infringentes, há lei sobre o tema – a Lei 
nº 8.038, de 1990 – que, com seu silêncio eloquente 
sobre a questão, diz muito mais sobre o assunto do 
que sonha a nossa vã filosofia.

Portanto, Srªs e Srs. Senadores, não se trata de 
uma lacuna legal, mas de uma constatação explícita 
que demonstra que das decisões tomadas pelo con-
junto dos julgadores não podem mais caber os em-
bargos infringentes.

No caso do mensalão, vejo que não há muito que 
se discutir. Mas quis o destino que o Supremo chegas-
se a um impasse nessa questão, estabelecendo um 

verdadeiro Fla-Flu nos momentos finais do segundo 
e derradeiro tempo. Espero que não haja prorrogação. 
Mas, quem somos nós para adivinhar o que vai acon-
tecer ou está acontecendo nessas horas?

Há também a questão levantada com muita pro-
priedade pela Ministra Cármen Lúcia, no sentido de 
que, no Superior Tribunal de Justiça, não se aceitam 
mais os infringentes, o que criaria uma contradição 
em todos os termos, se o STF os aceitasse a partir 
de agora.

Mesmo assim, Srªs e Srs. Senadores, o debate 
está posto. Está posto por causa essencialmente das 
famosas tecnicidades jurídicas. Não há, no que tange 
à essência filosófica da questão, qualquer base para 
sustentar o argumento de que os réus do mensalão 
estejam sendo julgados e condenados num regime 
de exceção.

Depois de tantos anos, de tantos trâmites, de tan-
tas idas e vindas, logicamente que está mais do que 
claro para a sociedade brasileira que o rito democráti-
co foi seguido, o processo foi rigorosamente analisado 
e estudado, os magistrados e advogados de defesa 
tiveram todo o direito de expor suas divergências e 
concordâncias, enfim, não há mais o que se protelar.

Mesmo assim, uma batalha cruenta de bastidores 
segue em frente. A população brasileira está perplexa.

Neste fim de semana, estive na minha cidade, 
Campo Grande, no meu Mato Grosso do Sul, e fiquei 
impressionado com a tensão gerada pela espera do 
voto do decano Ministro Celso de Mello. Há um misto 
de frustração antecipatória no ar.

As pessoas nos interpelam e não falam de outro 
assunto. Há um temor por parte dos cidadãos de que 
o debate técnico sobreponha o debate político.

E qual é o debate político? Digo aqui: o brasileiro 
não suporta mais conviver com sucessivos escândalos 
de corrupção, dos quais os responsáveis conseguem 
escapar pelas frinchas das leis, pagando advogados 
caros, utilizando subterfúgios estranhos de difícil en-
tendimento da maior parte da população.

Nesse sentido, Sra Presidente, o simbolismo do 
mensalão é o de que, neste caso emblemático, es-
tará se promovendo um divisor de águas na nossa 
história republicana por meio da condenação de seus 
responsáveis.

A condenação da chamada cúpula do mensalão 
será uma lição pedagógica a mostrar que o crime não 
compensa, que roubar tem consequências e que a 
cultura da impunidade sofreu assim um grande golpe.

Essa é a grande questão de mérito de todo esse 
processo. A sociedade deseja superar esse drama e 
ter a sensação, clara e irrefutável, de que as elites po-
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líticas brasileiras não poderão mais, a partir de agora, 
proteger-se nas salvaguardas tácitas das leis.

Nesta questão dos embargos infringentes, emi-
nente Senador Osvaldo Sobrinho, do meu querido 
Estado do Mato Grosso do Sul, existem coisas muito 
mais importantes do que meros conceitos interpreta-
tivos da nossa legislação. 

Do ponto de vista histórico, temos que nos lem-
brar também de que essa figura jurídica, uma herança 
do Brasil Colonial, não tem guarida em praticamente 
nenhum tribunal importante do Planeta.

Pesquisem os advogados brasileiros e me res-
pondam: quais são os países em que se pode encon-
trar uma figura como os embargos infringentes em 
se tratando de altas cortes de julgamento? Creio que 
poucas pessoas poderão responder – interpretando, 
inclusive erroneamente – à questão. 

Nesse sentido, Sras e Srs. Senadores, causa 
apreensão o teor do julgamento de todo o processo do 
mensalão. As consequências políticas são diferentes 
das consequências legais. Esperamos que qualquer 
frustração da sociedade se transforme, posteriormente, 
em amadurecimento de nossas instituições.

Sei que estou sendo otimista. Não se constrói um 
País sem olhar para a frente, sendo realista, enfren-
tando suas mazelas com a determinação e humildade.

O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – V. Exª me concede...

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB 
– MS) – Antes de concluir, concedo, com muito prazer, 
aparte ao eminente representante de meu Estado de 
Mato Grosso, saudoso, para mim, o Estado de Mato 
Grosso, Senador Osvaldo Sobrinho.

(Interrupção do som.)

O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – ...de vê-lo na tribuna. Lembro, há mais 
de 30 anos, quando o vi na tribuna...

(Soa a campainha.)

O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – ...da Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso, como Deputado Estadual e Líder do Gover-
no Garcia Neto. Vejo que o seu comportamento, o seu 
palavreado, as suas convicções, a sua fala não mudou 
nada, em termos de convicção, nesses 40 anos, 30 e 
poucos anos em que o conheço. Parabenizo-o por isso. 
Feliz o Estado de Mato Grosso do Sul, Estado que na 
verdade é onde eu cresci, que tem um Senador como 
V. Exª, homem que já estava com a vida completa, já 
havia passado por todos os caminhos da vida, saiu 
do Tribunal de Contas... Deus dá àquele Estado a fe-
licidade de trazer V. Exª para ser o seu representante 
aqui no Senado da República. Tenho certeza de que o 

Pacto Federativo está garantido com relação ao Mato 
Grosso do Sul. 

(Interrupção do som.)

O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – ...a vontade de ver as coisas aconte-
cerem. Realmente, o Brasil vive momentos difíceis, 
as instituições têm que saber para que vieram, a po-
pulação tem que saber para que existe o Estado e o 
eleitor tem que saber quem está julgando, como está 
julgando e como estão legislando para essa população. 
Qualquer medida errada que se tomar – ou medida 
que se tomar fora do lugar do devido contexto social 
e histórico – evidentemente poderá afetar as institui-
ções. Portanto, a decisão de hoje, do Supremo Tribu-
nal Federal, ao terminar o julgamento desse episódio 
chamado mensalão, evidentemente será emblemática 
para a população brasileira e para a história. Há fatos 
que marcam a história do país e de qualquer nação. 
Esse marcará. Portanto, seja qual for a situação, será 
uma data indelével na história de todos nós. Fico feliz 
de ver V. Exª aqui, assumindo a tribuna para trazer um 
assunto no qual todos os brasileiros estão antenados 
e de saber que V. Exª fala com convicção, fala com ra-
zão e fala com sabedoria. 

(Soa a campainha.)

O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – Tenho muito orgulho de ser seu amigo, 
de ser seu conterrâneo e, acima de tudo, de ter a opor-
tunidade de aqui, mais uma vez, ver a sua sabedoria, 
a sua instrução e, acima de tudo, essa inteligência à 
disposição do Brasil e principalmente do Mato Grosso 
do Sul. Parabenizo-o por isso.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB 
– MS) – Muito obrigado, eminente Senador Osvaldo 
Sobrinho.

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

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – 
MS) – Com o maior prazer, Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – É uma breve palavra também, Senador 
Ruben Figueiró. Eu acho que é importante a manifes-
tação do seu ponto de vista, mas eu gostaria de, neste 
caso, democrática e respeitosamente, dizer que estou 
de acordo com o grande jurista Prof. José Afonso da 
Silva, que, ainda esta semana, na Folha de S.Paulo,...

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – ...observou por que o Supremo Tribunal 
Federal deve aceitar os embargos infringentes para 
garantir o melhor direito de defesa. Ele inclusive disse 
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que considera o Ministro Celso de Mello um grande 
Ministro, sério e competente, e que sua história tende 
à aceitação dos embargos, pois sempre defendeu as 
garantias do acusado, mas ainda teremos que esperar 
o seu voto, que terá extraordinária importância para a 
história do Brasil. É sempre muito importante se ga-
rantir o pleno direito de defesa que está, conforme a 
explicação do Prof. José Afonso da Silva, assegurado 
constitucionalmente. Meus cumprimentos a V. Exª pe-
los argumentos que aqui apresenta. 

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB 
– MS) – Muito obrigado.

Dizia ao eminente Osvaldo Sobrinho...

(Soa a campainha.)

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB 
– MS) – Vou concluir, Srª Presidente.

Eu posso dizer a V. Exª, Senador Osvaldo Sobri-
nho, que recebi com ardor no meu coração as palavras 
de V. Exª, referindo-se ao nosso passado de lutas no 
Estado de Mato Grosso do Sul, quando, juntos, ser-
víamos aos governos democráticos de José Fragelli 
e de Garcia Neto. 

Eu conheço o procedimento de V. Exª e os ser-
viços que têm prestado a Mato Grosso, não só como 
Vice-Governador do Estado, membro do Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, e agora, já 
pela segunda vez, prestando relevantes serviços ao 
Brasil nesta Casa. 

Muito grato pelas manifestações e pelo apoio às 
minhas ideias que V. Exª acaba de proferir com tanta 
cortesia e gentileza.

Ao Senador Suplicy ...

(Soa a campainha.)

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB 
– MS) – Quero dizer a V. Exª que contraditando a opi-
nião desse eminente jurista está também um outro 
grande jurista jurisconsulto do Estado de São Paulo, 
o Professor Ives Gandra Martins, que também com 
profundidade jurídica manifesta a sua opinião absolu-
tamente adversa àquela do eminente jurista com que 
V. Exª honrou-me agora ao expor o seu ponto de vista. 

De qualquer forma nós estamos procurando a 
justiça nesse regime e espero que seja realmente re-
publicano, como todos nós aqui desta Casa deseja-
mos. Sou muito grato à manifestação e ao aparte de V. 
Exª, que enriquecem o meu modesto pronunciamento. 

Srª Presidente, muito grato pela atenção.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co Apoio Governo/PCdoB – AM) – Antes de chamar 
o próximo orador inscrito, que é o Senador Eduardo 
Suplicy, enquanto S. Exª se dirige à tribuna em que fa-
lará no período de comunicação inadiável, eu gostaria 

rapidamente de mostrar, Senadora Ana Amélia e Srs. 
Senadores, o Jornal do Senado.

Desde ontem está vindo no rodapé uma cam-
panha da Bancada Feminina do Senado Federal e 
da Câmara dos Deputados cujo tema é “Mulher, tome 
partido”. E diz que a política brasileira precisa de mais 
mulheres e que uma autêntica democracia requer maior 
participação das mulheres na política. Embora alcancem 
mais da metade da população, as mulheres ainda estão 
em minoria nos cargos eletivos dos poderes. “Filie-se 
a um partido até 5 de outubro e participe das próxi-
mas eleições”. Ou seja, chamando as mulheres para 
se filiar a qualquer partido de sua preferência. Está no 
ar também na TV Câmara, na TV Senado e na TV de 
várias câmaras municipais e assembleias legislativas. 

Então, eu cumprimento, primeiro agradecendo 
à direção, ao Presidente Renan Calheiros, à Mesa 
Diretora e cumprimento o corpo de comunicação do 
Senado Federal, que é da mais extrema competência. 

Senador, com a palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-

verno/PT – SP. Para uma comunicação inadiável. Sem 
revisão do orador.) – Srª Presidenta, Senadora Vanes-
sa Grazziotin, V. Exª há pouco presidiu uma sessão 
importante da Comissão Mista Parlamentar de Inqué-
rito, que ouviu a Presidenta da Petrobras, Maria das 
Graças Foster, que, com muita competência, mostrou 
a sua trajetória, conhecimento, em profundidade, de 
toda a vida da Petrobras. Inclusive teve a oportunidade 
de nos esclarecer a respeito dos episódios de relativos 
ao processo ao processo de leilão, de licitação que 
vai ocorrer, do Campo da Libra, no próximo dia 21 de 
outubro, e também sobre as preocupações mais do 
que legítimas de todos nós, brasileiros, com respeito 
ao episódio em que foi constatada espionagem por 
parte da agência nacional de segurança dos Estados 
Unidos no que diz respeito aos diálogos da Presidenta 
Dilma Rousseff com seus assessores, mas também 
ali na própria Petrobras.

Eu quero, nesta oportunidade, elogiar a decisão 
e a maneira como foi anunciada a decisão da Presi-
denta Dilma Rousseff no seu pronunciamento, ou no 
pronunciamento da Secretaria de Comunicação Social 
da Presidência da República Federativa do Brasil, que 
aqui passo a ler e comentar:

A Presidenta Dilma Rousseff recebeu ontem, 
16 de setembro, telefonema do Presidente Ba-
rack Obama, dando continuidade ao encontro 
mantido em São Petersburgo à margem do 
G-20 e aos contatos entre o Ministro Luiz Al-
berto Figueiredo Machado e a Assessora de 
Segurança Nacional Susan Rice.
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Quero confirmar a informação de que hoje, às 
6h30min da tarde, os membros da Comissão de Rela-
ções Exteriores, por requerimento do Senador Jarbas 
Vasconcelos, do próprio Presidente Ricardo Ferraço, 
da Senadora Ana Amélia e de todos os Senadores, 
Pedro Simon, todos nós concordamos que seria bom 
realizarmos uma visita ao Ministro Luiz Alberto Figuei-
redo Machado para um diálogo ali no Itamaraty. Pos-
teriormente ele comparecerá à nossa Comissão de 
Relações Exteriores para dialogarmos sobre esses 
temas, dentre outros.

Prossegue o comunicado da Presidência da Re-
pública:

O governo brasileiro tem presente a importân-
cia e a diversidade do relacionamento bilateral, 
fundado no respeito e na confiança mútua. Te-
mos trabalhado conjuntamente para promover 
o crescimento econômico e fomentar a geração 
de emprego e renda. Nossas relações compre-
endem a cooperação em áreas tão diversas 
como ciência e tecnologia, educação, energia, 
comércio e finanças, envolvendo governos, 
empresas e cidadãos dos dois países.
As práticas ilegais de interceptação das co-
municações e dados de cidadãos, empresas 
e membros do governo brasileiro constituem 
fato grave, atentatório à soberania nacional e 
aos direitos individuais, e incompatível com a 
convivência democrática entre países amigos.

Aqui está uma forma muito assertiva de dizer que 
o Governo brasileiro obviamente não concorda com os 
procedimentos da agência nacional de segurança do 
governo dos Estados Unidos.

E prossegue a nota:

Tendo em conta a proximidade da programada 
visita de Estado a Washington – e na ausência 
de tempestiva apuração do ocorrido, com as 
correspondentes explicações e o compromis-
so de cessar as atividades de interceptação -, 
não estão dadas as condições para a realiza-
ção da visita na data anteriormente acordada.
Dessa forma, os dois presidentes [a Presidenta 
Dilma em conversa com o Presidente Barack 
Obama] decidiram adiar a visita de Estado, 
pois os resultados desta visita não devem ficar 
condicionados a um tema cuja solução satis-
fatória para o Brasil ainda não foi alcançada. 
[De fato, não o foi.]
O governo brasileiro confia em que, uma vez 
resolvida a questão de maneira adequada, 
a visita de Estado ocorra no mais breve pra-
zo possível, impulsionando a construção de 

nossa parceria estratégica a patamares ainda 
mais altos.

Quero, portanto, cumprimentar a Presidenta Dil-
ma Rousseff pela maneira como procedeu neste caso, 
com muita altivez, como era de se esperar. Não se 
trata de um gesto simplesmente de marketing, como 
sugeriram alguns membros da oposição. Eu acho que 
a Presidenta Dilma Rousseff, ao dizer aos Estados 
Unidos que eles agiram de maneira inadequada, dá 
um passo no sentido de corrigir isso para em breve 
termos um relacionamento positivo, construtivo, com a 
presidência dos Estados Unidos, inclusive para tratar 
de assuntos relativos à paz mundial, à concretização 
e à realização de justiça no Planeta Terra.

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Aliás, com respeito ao episódio da 
intervenção militar que estava por ser realizada na Sí-
ria, felizmente, por um entendimento de Rússia, China, 
Síria, Estados Unidos e outros países, acabou sendo 
positivamente adiada, com a disposição do governo 
sírio de mostrar as suas armas – e logo destruí-las – 
para uma missão internacional da ONU.

Muito obrigado, Srª Presidenta Vanessa Gra-
zziotin. 

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco 
Apoio Governo/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta 
V. Exª, Senador Suplicy, pelo pronunciamento e pela 
posição adotada hoje também na audiência pública 
com a...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Pela ordem, Srª Presidente. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Pela ordem, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco 
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Senador Inácio, Sena-
dor Jucá, pela ordem. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – O Senador Inácio, pela idade, tem precedência. 

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Aqui, há uma inversão: os mais jovens tomam a dian-
teira.

Srª Presidente, eu quero fazer um registro que, 
para mim, é muito triste. 

Hoje, faleceu a Maria Lúcia Rocha Dummar, aos 
96 anos. A Maria Lúcia Rocha Dummar era filha de 
uma figura extraordinária do nosso Estado: Demócri-
to Rocha, um dentista que foi jornalista e poeta, que 
fundou o jornal O Povo, um jornal libertário na década 
de 20, aquele período muito conturbado da vida políti-
ca brasileira. Ele se posicionou claramente em defesa 
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do progresso e do desenvolvimento. Dona Lúcia, sua 
filha, deu sequência a esse esforço, depois com seu 
marido e com seu filho, também Demócrito Rocha, já 
falecido. Hoje, na sequência, sua filha, Luciana Dum-
mar comanda as empresas do grupo jornalístico do 
jornal O Povo. 

Dei entrada a um requerimento, já subscrito tam-
bém pelo Senador Pimentel – e, com certeza, o Senador 
Eunício, daqui a pouco, poderá subscrevê-lo também 
conosco –, porque todos nós temos um apreço muito 
grande por D. Lúcia. Ela era uma figura acolhedora no 
seu sítio em Messejana, onde recebia a todos, sempre 
num diálogo muito fraterno. Então, é com muito pesar 
que fazemos o registro do seu falecimento. Ela nos dei-
xa, mas também entrega ao povo do Ceará um grande 
legado de gente de qualidade, preparada, capacitada 
para informar o povo cearense. 

Portanto, faço esse registro, lamentando, mas con-
siderando que é nossa obrigação e nosso dever fazer 
essa homenagem à D. Lúcia, pela sua história de vida.

Muito obrigado. 
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco 

Apoio Governo/PCdoB – AM) – Cumprimentamos V. 
Exª, Senador Inácio Arruda.

A Mesa comunica que o seu requerimento, que 
também está subscrito pelo Senador José Pimentel 
e, possivelmente, como V. Exª anuncia, pelo Senador 
Eunício Oliveira, será encaminhado na forma que de-
termina o Regimento da Casa.

Sobre a mesa requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.104, DE 2013

Requeiro, nos termos regimentais, inserção em 
ata de voto de pesar e apresentação de condolências à 
família pelo falecimento de Maria Lúcia Rocha Dummar.

Justificação

É com grande pesar que registramos o falecimen-
to de Lúcia Dummar, matriarca da família Dummar, 
nascida no dia 6 de maio de 1917, “dona Lúcia”, como 
era carinhosamente chamada por amigos e familiares, 
ficou viúva aos 38 anos e com seis filhos pequenos.

Formada pela Escola Normal em 1936, a jovem 
Lúcia assumiu um cargo importante e inovador, a con-
vite do educador Filgueiras Lima, que estava implan-
tando o jardim da infância no colégio Lourenço Filho.

A professora desenvolveu um método participati-
vo para estimular a imaginação dos alunos, através da 
contação de histórias e da musicalização. Mas veio a II 
Guerra Mundial, e ela teve de assumir outros encargos. 
Era Lúcia, fluente em inglês e francês, quem traduzia 
as notícias que vinham pelo telégrafo.

Esposa de João Dummar, figura inesquecível da 
radiodifusão e da cultura cearenses, filha do poeta, 
dentista e jornalista Demócrito Rocha, fundador do 
jornal O Povo, mãe de seis filhos, dentre eles Demó-
crito Dummar, que presidiu o Grupo de Comunicação 
O Povo por 45 anos, e avó de Luciana Dummar, atual 
presidente do Grupo.

Dona Maria Lúcia Rocha Dummar representava, 
em suas próprias palavras, “a memória viva do jornal O 
Povo”. Mas era muito mais que isso: em seus 96 anos 
de vida, e como figura central dessa importante famí-
lia das comunicações cearenses, Dona Lúcia, com a 
sensibilidade e a inteligência que a caracterizavam, foi 
testemunha e personagem de proa dos mais impor-
tantes acontecimentos da história do Ceará e do Bra-
sil nas últimas décadas. Sua figura generosa e gentil 
permanecerá na lembrança de todos 

Sala das Sessões, 2013. – Senador Inácio Ar-
ruda.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco 
Apoio Governo/PCdoB – AM) – A Presidência enca-
minhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 

RR) – Srª Presidenta, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco 

Apoio Governo/PCdoB – AM) – Pois não, Senador Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 

RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu pedi a 
palavra pela ordem para fazer dois registros rápidos.

O primeiro é para saudar, na data de hoje, o 
início do funcionamento de mais um jornal diário na 
nossa capital, Boa Vista, no nosso Estado de Rorai-
ma. A partir de hoje, começa a circular O Jornal de 
Roraima, que, para nós é, sem dúvida nenhuma, um 
instrumento a mais de divulgação, de transparência, 
de suporte à democracia.

Portanto, eu quero aqui parabenizar todos aque-
les que fazem O Jornal de Roraima: todo o seu corpo 
técnico, jornalistas, técnicos, fotógrafos, enfim, todos 
aqueles que vão colaborar para que nós tenhamos 
um instrumento de transparência e de divulgação da 
verdade dos fatos no nosso Estado.

Outro registro é que amanhã se inicia em Boa 
Vista, em Roraima, no Parque Anauá, a Feira do Em-
preendedor, um projeto extremamente importante para 
nós de Roraima, porque busca incentivar o empre-
endedorismo, a atuação de empresários, o início de 
procedimentos no sentido de gerar empregos e gerar, 
enfim, o crescimento da nossa economia.

O Estado de Roraima é um Estado de Fronteira e 
é um Estado que necessita criar atividades produtivas. 
Sem dúvida nenhuma, o Sebrae está de parabéns, junto 
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com a Prefeitura de Boa Vista, o Governo do Estado e 
outros setores, ao promover essa feira que, sem dúvida 
nenhuma, neste ano será a maior de todos os anos.

Quero parabenizar a superintendente do Sebrae, 
Luciana Surita, toda a equipe técnica do Sebrae e di-
zer que nós estaremos lá, na sexta-feira, participando 
com os empresários e os empreendedores desta ação 
que, sem dúvida nenhuma, demonstra um pouco do 
potencial e da capacidade do trabalhador e do empre-
endedor do Estado de Roraima.

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

Apoio Governo/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimen-
ta V. Exª e também esse novo meio de comunicação 
com que o Estado de Roraima é brindado. Parabéns, 
Senador Jucá!

Dando continuidade à relação de oradores inscri-
tos, eu convido agora, como orador inscrito, o Senador 
Osvaldo Sobrinho.

V. Exª está inscrito.
O Senador aceita? (Pausa.)
Eu agradeceria muito, então. Eu falo no seu tempo 

e, depois, V. Exª fala. A direção dos trabalhos vai para 
a nossa 2ª Secretária.

A Srª Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pela Srª Angela 
Portela, 2ª Secretária.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 
Governo/PT – RR) – Com a palavra a Senadora Va-
nessa Grazziotin, em permuta com o Senador Osval-
do Sobrinho.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada Senadora 
Angela Portela, Srs. Senadores, Senadoras, compa-
nheiros e companheiras.

Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao Se-
nador Sobrinho por ter permutado o tempo comigo, eu 
sou a próxima inscrita. É que nós temos uma reunião 
importante acontecendo neste momento, um debate 
que gira em torno da Medida Provisória do Mais Mé-
dicos, e eu tenho que estar lá.

E fiz questão, Srª Presidenta, de vir a esta tribu-
na hoje para falar acerca de uma nota que foi escrita 
pela Bancada do nosso Partido, o PCdoB, bancada da 
Câmara dos Deputados e que também tem o apoia-
mento da Bancada do Senado, do Líder Inácio Arru-
da, assim como o meu apoiamento. É uma nota que a 
respeito das tentativas insistentes de precarização do 
trabalho no Brasil. E essa nota decorre do debate que 
vem acontecendo na Câmara dos Deputados acerca 
de um Projeto de Lei que trata sobre a terceirização 

da mão de obra, ou seja, do trabalho no Brasil. Hoje 
deve estar ocorrendo ainda, desde o período da ma-
nhã, uma plenária, uma sessão geral no plenário da 
Câmara dos Deputados, cujo objetivo é exatamente 
debater o Projeto de Lei da terceirização.

E já há algumas semanas as centrais sindicais, 
os sindicatos de trabalhadores do setor privado e do 
setor público têm estado com frequência em Brasília 
na Câmara dos Deputados, principalmente para tra-
tar desse assunto. E eu passo, agora, Srª Presidenta 
Senadora Angela, a ler o que diz a nota assinada pela 
Bancada do PCdoB:

Os governos de Lula e Dilma, com o apoio do 
Congresso Nacional, conseguiram trilhar um 
caminho diferenciado para o enfrentamento 
dos efeitos da crise internacional de 2008 em 
nosso País. Lá fora, nas maiores economias, 
as saídas para a crise estiveram pautadas 
na diminuição do emprego e dos salários e 
na [...] [terceirização também] dos serviços 
públicos. Aqui, a crise vem sendo superada 
com redução de impostos, mais crédito, maio-
res investimentos em infraestrutura, medidas 
para ampliar a competitividade da economia 
e da empresa nacional e, principalmente, sem 
cortes nos direitos trabalhistas, mais direitos 
sociais, combate à pobreza e valorização dos 
empregos e dos salários
O conteúdo do projeto de terceirização (PL 
4.330/2004) não está de acordo com essa di-
reção adotada em nosso País. [Repito, desde 
o governo Lula e agora, com o Governo da 
Presidenta Dilma.]
A Bancada do PCdoB considera que o proje-
to de terceirização é uma iniciativa pela pre-
carização do trabalho e não serve ao país. 
Se é certo que há necessidade de uma nova 
regulamentação das terceirizações no Brasil, 
também é certo que esse projeto retira direitos 
dos trabalhadores, não melhora as condições 
dos atuais terceirizados, não assegura maior 
estabilidade jurídica para as empresas, nem 
garante ganhos de produtividade para a eco-
nomia nacional. [...]
Somos contra porque o trabalhador terceiri-
zado tem menor garantia do que os demais 
assalariados. No Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), um enorme quantitativo de processos 
envolve a responsabilidade subsidiária da em-
presa contratante por encargos trabalhistas 
gerados quando prestadores de serviço não 
pagam as verbas trabalhistas devidas. O pro-
jeto não equaciona esse problema e, inclusive, 
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suprime a exigência de um capital social para 
a empresa de terceirização condizente com o 
quantitativo de trabalhadores envolvidos.
Somos contra porque, como afirma o [Tribu-
nal Superior do Trabalho], em um documento 
assinado pela maioria de seus ministros, esse 
projeto vai deslocar para um conjunto de micro 
e pequenas empresas, optantes do Simples, 
uma imensa massa de [...] [empregados] hoje 
vinculados a empresas de maior porte. Como 
resultado, teremos mais uma injustificada re-
núncia fiscal para a previdência social.
Somos contra porque, além da precarização 
das condições de trabalho, a terceirização pul-
veriza a ação sindical, transferindo empregados 
direto para empresas prestadoras de serviços. 
Rompe com a identidade de classe dos traba-
lhadores e desmobiliza os movimentos pelos 
direitos trabalhistas. [E segue.]
O projeto de terceirização está longe de equa-
cionar esse conjunto de problemas, na verda-
de, apenas os agravará.
Nesses últimos dez anos, o povo brasileiro pôde 
conviver e associar o crescimento econômico e 
a cidadania gerada pela diminuição da miséria, 
com mais empregos, salários e direitos dos tra-
balhadores, maior capacidade de consumo das 
famílias. A precarização do trabalho que esse 
projeto irá promover está na direção contrária 
dos avanços sociais e econômicos de que a 
sociedade brasileira precisa para construir um 
projeto de desenvolvimento com valorização do 
trabalho, como defende o nosso Partido.
Por essas razões, a Bancada do Partido Co-
munista do Brasil conclama [...] [os demais 
Parlamentares, nesse caso da Câmara] a dizer 
não a esse projeto e exorta os trabalhadores 
e as suas entidades a manterem a luta contra 
a sua aprovação.

E aí, Srª Presidente, a nota é mais extensa do 
que as partes que eu li. Portanto eu solicito, Presidenta 
Angela Portela, que seja incluída a totalidade da nota 
nos Anais desta Casa, porque nesses minutos que 
me restam eu gostaria de falar um pouco a respeito 
do resultado e do conteúdo das audiências públicas, 
das audiências que nós realizamos, audiências orga-
nizadas pela CPI da Espionagem, em conjunto com 
a Comissão de Assuntos Econômicos e de Relações 
Exteriores – a Comissão de Assuntos Econômicos, di-
rigida de forma muito competente pelo Senador Lind-
bergh, e a Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, dirigida pelo Senador, também competente, 
da mesma forma, Ricardo Ferraço.

Eu me refiro aos debates que travamos no dia 
de ontem e de hoje com a Presidente da Agência Na-
cional de Petróleo e com a Presidente da Petrobras, 
respectivamente Magda Chambriard e Graça Foster. 
Ontem, debatemos com a ANP e hoje debatemos com 
a Presidente da Petrobras. O teor dos requerimentos 
aprovados para a realização desses debates era a 
preocupação que girava em torno da possibilidade 
de essas interceptações, de essas invasões, ou seja, 
de a espionagem norte-americana, estadunidense, 
ter atingido diretamente a Petrobras e até que ponto 
isso poderia influenciar no próximo e importantíssimo 
leilão de Libra que deverá ocorrer no mês de outubro.

Eu aqui quero falar, Presidenta Angela, da impres-
são com que eu saí depois da realização dessas duas 
audiências. Creio que todas as informações repassadas, 
seja pela ANP ou pela Petrobras, dão a nítida, a clara 
impressão de que, por mais que tivesse havido essas 
interceptações, essas tentativas de espionagem, é quase 
impossível que a totalidade dos dados fosse acessada.

Em relação à ANP, diferentemente de como a 
empresa publicou, o bloco que vai a leilão é um úni-
co bloco. Portanto, não há a possibilidade de acessar 
dados privilegiados sobre qual área seria melhor em 
relação às outras. Não há, porque a área é uma área 
única, é um bloco único de Libra que irá a leilão.

Em segundo lugar, todas as informações em re-
lação à área são públicas...

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – ... e disponibilizadas pela 
ANP (Agência Nacional do Petróleo), bastando a quem 
quiser acessar os dados inscrever-se, cadastrar-se e 
pagar as taxas devidas à ANP. Então, essas são as 
justificativas, porque dificilmente uma invasão na ANP 
poderia prejudicar ou comprometer a competição que 
deverá ocorrer em relação ao leilão.

Quanto à Petrobras, a Presidenta Graça Foster 
mostrou, com detalhes, como se dá a proteção da tec-
nologia da informação quanto aos dados da Petrobras. 
São aplicados em torno de R$4 bilhões por ano em 
segurança da informação, Senador Valdir Raupp – V. 
Exª estava lá. Então, é um investimento significativo.

Outro componente é que dados também são apre-
sentados por camadas e que a posição da Petrobras 
em relação ao leilão não está disponibilizada em ne-
nhum desses computadores, ou seja, o conhecimento...

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – ... sobre como a Petrobras 
se apresentará perante o leilão é tão somente da Pre-
sidenta e da Diretoria de Exploração, o que fez com 
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que tivéssemos a segurança, podemos assim dizer, em 
relação à concorrência, em relação à imparcialidade 
de como deverá ocorrer o leilão.

Agora, eu só quero registrar, Presidenta Angela, 
que, além dessa questão, foi muito forte o debate acer-
ca do leilão em si, das questões políticas em torno do 
leilão, dos questionamentos...

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – ... que são fundamentais, 
no meu entendimento, para que possamos ter a se-
gurança de que, do ponto de vista dos interesses na-
cionais, esse leilão que deverá ocorrer também seja 
importante. Então, o debate girou não só em torno da 
espionagem ocorrida na Petrobras, mas também em 
torno da questão política sobre o leilão.

Por fim, como vários Parlamentares fizeram e têm 
feito aqui desde ontem, eu também quero cumprimen-
tar a Presidenta Dilma pela decisão acertada de não 
ir aos Estados Unidos neste momento. Que isto sirva 
como um recado muito forte para o governo america-
no: ao lado dos Estados Unidos, no mundo, existem 
outros países fortes que também prezam pela sobe-
rania, pela liberdade e pela integralidade de todos os 
cidadãos e cidadãs.

Muito obrigada, Srª Presidenta.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRª SE-
NADORA VANESSA GRAZZIOTIN EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, 
do Regimento Interno.)
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SOrTI os contra pCJrq ue o projeto perrTl ite que seja térceiri.z:ad a 

a e:xecuçao de todas as atividades da empresa. Nao há 

lilTlrtes, nem nCl quantitativo de trabalhadores, neno quanto ao 

tipCJ de atividade exercida. Hoje, podem ser terceiri.z:adCls 

apenas CJ trabalhCJ temporário, serviços de vigilância, 

cCJnservaçaCl e lilTlpeza, e serviços especializados IigadCJs às 

atividades meio das empresas. Se C) projetCJ for aprC)vado, 

toda a TCJrça de trabalho das erTlpresas pCJderá ser 

terceiri.z:ada e ainda será perrTlitida a terceiri.z:açao do serviço 

te r coe i ri.z:a do. 

SOrTIC>s Cc)íltra pCJrque a flexibilidade que se busca nesse 

lTlc>delo prolTlCJve apenas empregos precários e 

rTlaiOí rotati-vidade, reduçaC) salarial e lT1enos 

transitórios, 

benefíciCJs 

sociais para ClS traba Ihadores. os 

terceirizados já saCI média dC) 

saláriC)s 

salário 

dos 

dos 

trabalhadClres substituídos. Há urna piora sensível das 

condiçoes de saúde e segurança no trabalho desse.s 

erTlpregados, C) que. enseja a noaiCJr incidência de acidentes 

de. trabalho e de doenças proTissjonais entre estes 

trabalhadores. A terceiri.z:açao proíTlove tratamento desigual e 

discriminatório entre = trabalhadCJr terceiri.z:ado e CJ 

trabalhador contratado diretamente par~xercício de idêr-.tica 

função . 

SOn-lOS contra porque o trabalhador terceiri.z:ado telTl menCJr 

garantia do que os demais assalariados. No Tribunal Superior 

do Trabalho TST, um enornoe quantitativo de processos 

en-volve a responsabilidade subsidiária da empresa 

cc>ntratante PC) r encargos trabalhistas gerados quando 

prestadores de serviço não pagano as verbas trabalhistas 

devidas. O projeto nao equaciona esse prCJblenoa e , inclusive , 

suprime a exigência de urn capital social para a enõpresa de 

terceirizaçao condizente corn o quantitativo de trabalhadores 

envolvidos . 

SClrnos contra porque , corno afirma o 'ST, em UITl documento 

assinado pela rTlaioria de seus mi nistros , esse prCJjeto vai 

deslocar para um conjunto de rTlicrCJ e pequenas errlpresas , 

optantes do Sin<ples, U rrla írnensa massa de enopregos hoje 

vincujados a 

tererTlos 

enopresas de rnaior 

UrTla injustificada 

porte. Corno resultado, 

ren LI ncia fi scal para a 

pr~vidêncja social. 

So n-lOS c=ntra 

de trabalho, 

porque, alénr da 

a terceiri.z:aç.§o 

t.ransferindo empregad=s diret.os 

de serviços. ROrT1pe COnl a 

trabalhadc:>res e desrllobiliza os 

'trabalhistas. 

p reca ri za ça o 

pulveriza a 

das cOíldiçoe.s 

aça= sindical, 

para erTlpresas 

identidade de 

p restadC)ras 

classe dos 

rTlC)vi rT1entCL..=' pelc>s direitos 
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A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 
Governo/PT – RR) – Muito obrigada, Senadora Vanes-
sa. V. Exª será atendida na forma do Regimento.

Agora, com a palavra, como Líder, Senador Acir 
Gurgacz. Em seguida, como orador inscrito, Senador 
Osvaldo Sobrinho; e, depois, Senador Valdir Raupp, 
para uma comunicação inadiável.

Primeiramente, Senador Acir Gurgacz; em se-
guida, V. Exª.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Desculpe-me, não tinha visto V. Exª.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e 
Força/PTB – MT. Fora do microfone.) – Por favor.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Como Líder. Sem revisão do orador) – Srª 
Presidenta; Srªs e Srs. Senadores, trago nesta tarde, 
mais uma vez, para debate e discussão, a questão de 
nossas rodovias no Estado de Rondônia.

Nós iniciamos um trabalho, há muito tempo, para o 
asfaltamento da BR-429, rodovia importante que liga o 
centro do Estado, Presidente Médici, a Costa Marques, 
divisa com a Bolívia. A rodovia passa por vários Muni-

cípios, todos eles com uma grande produção agrícola, 
pecuária, ou seja, uma área importantíssima para a 
economia do nosso Estado de Rondônia.

Em 2009, iniciou-se o asfaltamento dessa rodovia, 
que, eu diria, é a segunda mais importante do Estado 
de Rondônia – nós temos a 364, a 429 e a 425. Só 
que o DNIT iniciou essa obra de asfaltamento da 429 
sem a licitação e sem o projeto das pontes, ou seja, 
quase 20, entre pontes e pontilhões, não fizeram par-
te do processo licitatório. Fez-se a obra, iniciou-se o 
asfaltamento – quase pronto, faltando alguns trechos 
–, e não fizeram o projeto das pontes. Não há pontes! 
Só temos a rodovia. Também faltam as travessias ur-
banas da cidade de São Miguel do Guaporé.

Foi um trabalho enorme da Bancada Federal, em 
especial o do Senador Raupp, que, ao lado da Deputa-
da Marinha, fez um grande esforço para levar recursos 
para essa obra, mas, na hora de sua execução, ocor-
reu uma falha enorme do DNIT, pois não há o projeto 
das pontes nem a execução das travessias urbanas 
da cidade de São Miguel do Guaporé.
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Foram refeitos os projetos das pontes; foi refeita 
a licitação; dia 4 de maio, se não me falha a memória, 
foi concluído o processo licitatório; e até agora não 
iniciaram as obras. Dia 4 de maio! Ou seja, aquilo que 
vimos acontecer na BR-364, onde houve licitação, ho-
mologação, ordem de serviço, e não iniciaram – tive-
mos nós que fazer uma pressão um pouco mais forte 
para que eles iniciassem o trabalho –, agora acontece 
da mesma forma na 429.

Nesta semana, a população de São Miguel re-
solveu trancar a BR, trancar a estrada, interromper o 
trânsito de São Miguel a Presidente Médici e de São 
Miguel a Costa Marques, em função da falta da estada 
da empreiteira para iniciar essa obra, que é da maior 
importância.

Portanto, quero colocar aqui, Srªs e Srs. Sena-
dores, a nossa preocupação. Entendo que é legítimo o 
descontentamento da população de São Miguel, assim 
como nós estamos indignados também, pela falta de 
ação do DNIT, pela falta de ação das empresas que 
ganharam licitação. Eles ganham a licitação, Senador, 
e não executam a obra; ficam com o processo embaixo 
do braço, esperando acontecer. Isso aconteceu na 364, 
está acontecendo de novo na 429 e também na 425.

Aliás, em que pese a atuação do General Fraxe 
e de toda a sua equipe, está ocorrendo um problema 
técnico no DNIT. Há pouco, tivemos uma grave que 
paralisou o serviço do DNIT. Houve um esforço con-
centrado, e começaram a andar os trabalhos, interna-
mente, do DNIT. Agora, parou a greve, e os técnicos 
voltaram. Voltaram, mas não para trabalhar; voltaram 
para paralisar, de uma vez, o DNIT. E o DNIT está 
completamente paralisado.

É uma situação delicada para todos. Nós preci-
samos das estradas...

(Soa a campainha.)

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – ... e as coisas não acontecem.

Ouço, com prazer, o Senador Raupp.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco Maioria/PMDB – RO) 

– Nobre Senador Acir Gurgacz, V. Exª aborda um tema 
palpitante no Estado de Rondônia, que são as nossas 
rodovias, as nossas BRs. Nesse caso da 429, 95% ou 
mais do serviço já foram feitos, mas, infelizmente, esses 
5% que não foram feitos estão denegrindo a imagem 
do DNIT e das empresas, grandes empresas, como 
a Mendes Júnior e a Fidens, que prestam serviço no 
Brasil inteiro. Houve falha, V. Exª tem razão. Houve fa-
lha do DNIT, houve falha das empresas, e estão ten-
tando corrigir. As empresas estão se propondo a con-
cluir, em 60 dias, a travessia de São Miguel e alguns 
pequenos trechos que ainda faltam na 429. Vai ficar 

o encabeçamento das pontes. As pontes já foram lici-
tadas também. Agora, a empresa que vai construir as 
pontes está com acampamento em São Miguel, e o 
prazo é de um ano e meio para concluir as pontes. Aí 
100% da BR-429 ficam concluídos. A BR-425 – como 
V. Exª sabe – está em processo de contratação, de 
ordem de serviço, que deve acontecer em breve, mas 
demorou muito. A greve do DNIT, que V. Exª coloca, 
foi um impeditivo muito grande para avançarmos um 
pouco mais, e perdemos, no mínimo, uns 60 dias de 
verão – para nós, lá no norte, é significativo, é muito 
importante o verão. Então, espero que, agora, com 
essa pressão aqui da nossa Bancada, da Comissão 
de Infraestrutura, da população que fechou a BR e já 
deu o recado – ficou um dia e meio a BR fechada...

(Soa a campainha.)

O Sr. Valdir Raupp (Bloco Maioria/PMDB – RO) 
– ... eles acordem e resolvam o problema de uma vez 
por todas. Parabéns a V. Exª. Obrigado pelo tempo.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Muito obrigado pelo aparte.

O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – V. Exª me concede um aparte?

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Com o maior prazer, Senador.

O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – Meu Senador, na verdade, nós três somos 
de uma região em que o tempo determina as coisas. 
Se na Amazônia, na pré-Amazônia, não trabalhavam 
na seca; nas águas, também não o fazem. A verda-
de é que estamos ali numa situação de dificuldades 
há dezenas e dezenas de anos, e o governo até hoje 
não entendeu – os governos de uma forma geral; não 
este – que, se não aproveitar a seca, nas águas não o 
faz. Mato Grosso é um dos Estados mais prejudicados 
nessa situação toda, porque dependemos da BR-163, 
que, há mais de dois anos, deveria ter sido termina-
da. Mais de 20 empreiteiras pegaram aquela concor-
rência, e até agora estamos ilhados em Mato Grosso. 
Quem produz em Mato Grosso e Rondônia produz em 
qualquer parte do mundo, porque as dificuldades são 
maiores lá que em qualquer parte. Estamos longe de 
tudo, e, portanto, as nossas dificuldades são maiores 
que as dos outros.

(Soa a campainha.)

O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – Sabemos fazer tudo no nosso Estado, 
mas não sabemos resolver a ineficiência dos órgãos 
públicos. Sabemos plantar, sabemos colher; da portei-
ra para dentro se faz tudo. Os empresários produzem 
o que podem dentro da sua capacidade técnica, mas 
as condições logísticas nos atrapalham a fazer o me-
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lhor. Nós também estamos sofrendo em Mato Grosso, 
principalmente em Mato Grosso do norte, todas as cir-
cunstâncias devido à falta de planejamento, à falta de 
tomar decisão na hora certa e à falta de se colocarem 
os recursos necessários na hora certa para as obras 
importantes e prioritárias para o Brasil. Congratulo-
-me com V. Exª por esse pronunciamento, que tenho 
certeza de que enobrece o seu Estado e o seu povo.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Muito obrigado, Senador, pelo seu aparte.

Peço mais dois minutos, Srª Presidente, para 
concluir.

Quero me solidarizar com a população que mora 
ao longo da BR-429, principalmente a população de 
São Miguel do Guaporé, que hoje de manhã trancou 
a BR, esperando uma solução definitiva do DNIT para 
o início dessas obras tão importantes, obras para as 
quais já há dinheiro no Orçamento, e que já foram li-
citadas. Foi contratada a empresa, mas a obra ainda 
não começou.

Então, solidarizo-me com a população de São 
Miguel. Nós estaremos lá junto com vocês para que 
possamos ajudar a resolver essa questão.

Nós temos nos reunido, aqui em Brasília, no Mi-
nistério dos Transportes, no DNIT, na Casa Civil, para 
resolver esse problema. Aliás, essa questão do DNIT 
é uma situação realmente bastante delicada. Não é só 
o Estado de Rondônia que sofre, mas também outros 
Estados da Federação – Minas Gerais é o Estado que 
mais está sofrendo neste momento –, com a falta de 
ação no DNIT.

(Soa a campainha.)

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Acabou a greve, Senador Raupp, mas o 
problema no DNIT piorou, porque os técnicos voltaram 
para o serviço não para trabalhar, mas para paralisar 
de vez todos os procedimentos, todas as obras que 
estão em andamento e que dependem de uma ação 
interna do DNIT.

Portanto, fica aqui o nosso apelo ao Ministro dos 
Transportes, ao Ministério do Planejamento, à Casa Ci-
vil para que achem uma solução urgente para a ques-
tão dos servidores do DNIT a fim de que possamos 
retomar as obras, pois dinheiro não falta: o PAC está 
com suas verbas garantidas, e as ordens de serviço 
das obras já foram feitas. O que falta realmente é o 
entrosamento interno do DNIT, e esperamos que isso 
aconteça o mais rápido possível.

Muito obrigado, Srª Presidenta, pela atenção e 
pelo tempo.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 
Governo/PT – RR) – Muito obrigada.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Pela ordem, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 
Governo/PT – RR) – Pois não, Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria 
me inscrever para falar, após a Ordem do Dia, pela 
Liderança da Minoria.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 
Governo/PT – RR) – Pois não, Senador. V. Exª está 
inscrito.

Com a palavra, agora, o Senador Osvaldo So-
brinho.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e 
Força/PTB – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores da República, depois de quase quatro anos, 
retorno a esta Casa para uma nova interinidade, no 
cumprimento da desafiadora atribuição constitucional 
de substituir o Senador Jayme Campos, de cuja com-
petência e espírito público notável, em favor de Mato 
Grosso e do Brasil, os senhores e as senhoras são 
honrosas testemunhas.

O privilégio de retornar ao Senado da Repúbli-
ca, de retomar o generoso convívio com algumas das 
mais respeitáveis e ilustres personalidades do Brasil, 
me impõe, como contrapartida, a responsabilidade de 
representar o meu querido Estado de Mato Grosso 
com a humildade dos sensatos, mas, também, com o 
empenho dos determinados.

Senador bissexto, porém titular efetivo de uma já 
longa vida pública exclusivamente comprometida com 
a construção permanente de um Mato Grosso sem-
pre mais próspero e socialmente mais justo, honra-me 
representá-lo, ainda que por breve tempo, na enrique-
cedora companhia dos ilustres Senadores Blairo Maggi 
e Pedro Taques, nas pessoas dos quais cumprimento 
todos os ilustres pares com assento nesta Casa.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores da Re-
pública, como alguns das senhoras e dos senhores, 
destaco e sempre reverencio o Senador Cristovam 
Buarque. Tenho nele um exemplo de vida de educa-
dor, que também sou. Comecei minha vida ainda em 
idade precoce, tirando o meu sustento do trabalho em 
sala de aula, e elegi, como prioridade em minha vida, 
o trabalho na educação.

Tive a oportunidade de, no meu Estado, começar 
como professor primário, indo até professor universitá-
rio; fui delegado de Educação e Cultura do Estado, se-
cretário de Educação do Estado, presidente do Fundo 
Estadual de Educação e, depois, tive a honrosa missão 
também de ser Deputado estadual, Deputado Fede-
ral constituinte, em 1986, aqui, no Congresso Nacio-
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nal, vice-governador, governador em exercício e, nos 
últimos anos, suplente do Senador Jayme Campos, 
cargo que, pela segunda vez, assumo no Senado da 
República do Brasil.

Todo esse nosso trabalho, toda essa energia 
de jovem foi desencadeada nas frentes de trabalho 
da ocupação do norte-mato-grossense para que pu-
déssemos, naquele momento, contribuir com aquelas 
pessoas que lá chegavam para fazer a grande riqueza 
do Estado de Mato Grosso.

Em todos esses cargos que ocupamos, sempre 
colocamos, acima de tudo, o nosso espírito criativo, a 
nossa vontade de querer desenvolver e a vontade de 
ver o Mato Grosso e o Brasil melhores.

Aquela mesma fé, quase quixotesca, que há qua-
tro décadas me movia, com um punhado de anônimos 
heróis ensandecidos de esperança, a instalar escolas 
precaríssimas no chão bruto da pré-Amazônia, é aque-
la mesma fé que hoje me traz ao Congresso Nacional, 
como representante do Mato Grosso na Câmara Alta, 
ou seja, no Congresso Nacional, no Senado da Repú-
blica, para proclamar, no meu Estado, uma semente 
fértil para produzir aqui não só uma educação melhor 
para este País, mas também para ver irrigados com 
patriotismo as lutas e o trabalho do povo que espera 
as nossas ações aqui no Congresso Nacional e no 
Senado da República principalmente.

Quero dizer aos senhores que trago comigo os 
princípios do trabalhismo libertário e da fé na demo-
cracia representativa e na justiça social, fundamentos 
do Partido Trabalhista Brasileiro, ao qual eu pertenço 
há mais de 26 anos.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, onde on-
tem plantávamos escolas de madeira bruta, logo ocu-
padas por ruidosos enxames de “curumins alourados”, 
filhos dos destemidos colonos sulinos, alfabetizados 
por abnegados professores recrutados dentre os pró-
prios pioneiros mais letrados, hoje florescem núcleos 
urbanos modernos, dotados, inclusive, de ensino uni-
versitário de qualidade, do qual nós tivemos a opor-
tunidade de, como Secretário de Educação do Esta-
do, ainda na década de 90, começar desde o ensino 
primário até o ensino universitário, criando, inclusive, 
duas universidades.

Uma universidade estadual nasceu do Institu-
to de Ciências e Letras de Cáceres e, logicamente, 
transformou-se depois em universidade estadual que 
hoje abriga mais de 20 mil alunos, com mais de dez 
campi e vários centros universitários que atendem a 
toda a população de interior mato-grossense. Também 
tivemos a oportunidade de instalar naquele Estado 
naquela época a Educação à Distância (EAD), que 
começou pela cidade de Colíder e hoje praticamente 

está espalhado por todo o imenso Brasil, na certeza 
de que se está fazendo também uma educação de 
boa qualidade.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, onde on-
tem plantávamos escolas de madeira bruta, logo ocu-
padas por aquele povo que veio do Sul, hoje se vê 
cidades importantes, lindas, como poderia citar aqui 
Nova Mutum, Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde e 
Primavera do Leste; cidades todas elas com todos os 
equipamentos técnicos necessários para dar ao cida-
dão que para lá foi as condições necessárias de vida, 
inclusive com alta demanda de mão de obra especia-
lizada e ali chegando grandes indústrias para instalar 
a riqueza no meu Estado de Mato Grosso.

Por tudo isso é que nos sentimos orgulhosos de 
aqui representar aquele povo generoso de Mato Gros-
so que não tem medido esforços para fazer o melhor 
pela riqueza daquele Estado e, consequentemente, 
contribuir para a riqueza do Brasil como tem feito nos 
últimos tempos com relação a sua riqueza produzida.

Portanto, quero dizer que o espaço hoje des-
bravado por aquelas frentes pioneiras abriga cidades 
importantíssimas. Hoje, nós temos lá indústria de alta 
tecnologia, trazendo grandes empresas multinacionais 
e nacionais também que fazem, indiscutivelmente, o 
desenvolvimento daquela região.

Contudo, se a geografia humana e o panorama 
econômico e social, configurados nas últimas décadas, 
projetam polos ainda mais recentes, como Lucas do Rio 
Verde, dentre também outras cidades com melhor índi-
ce de qualidade de desenvolvimento humano do País, 
a copiosa produção rural expõe, a cada safra recorde, 
a ausência de governo efetivo, a gritante omissão do 
poder público, que onera e sacrifica uma das regiões 
mais promissoras do Brasil.

Com graves e crônicos gargalos logísticos que 
se expõem, a cada chuva, em extensos e vergonho-
sos encalhes, nos quais atola boa parte dos lucros dos 
produtores, toda essa magnífica fronteira agrícola, que 
muito além do “nortão” se espalha pelos “cerradões” e 
Cerrados de transição, amarga a falta de investimen-
to público em transportes e em armazenagem, duas 
áreas decisivas para o meu Estado.

Não por acaso, a edição de agosto da revis-
ta Globo Rural mostrou, em sua matéria principal, o 
descompasso entre a “supersafrinha” de milho, que 
virou “safrona”, e o binômio do atraso: infraestrutura 
de transportes precária e falta de armazéns.

Explorando o bom humor, o título de capa da re-
vista perguntava – abro aspas: “Quem manda ser tão 
competente?” – fecho aspas, ao lembrar que a super-
safra virou problema, pois Mato Grosso não tem como 
guardá-la, nem como escoá-la. Com amarga ironia, é 
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possível imaginar o que o Governo parece querer di-
zer ao produtor rural do “nortão”: “Bem feito. Por que 
é que vocês produziram tanto? Quem mandou serem 
tão competentes?”

A propósito, aliás, cito aqui o Presidente do Sindi-
cato Rural de Sinop, Leonildo Bares – abro aspas: “Infe-
lizmente, a produção trava após a saída das fazendas, 
devido à logística extremamente deficitária, caótica e 
cara” – fecho aspas –, diz ele na mesma reportagem.

Contudo, Srª Presidente, Srs. Senadores, esse 
Mato Grosso, cuja representação nesta Casa reassumo 
hoje, revigora-se na tenacidade esclarecida dos novos 
bandeirantes da revolução tecnológica que produz pro-
teínas para o mundo e sedimenta metrópoles regionais 
como Rondonópolis, Barra do Garças, Sinop, Cáceres 
e Alta Floresta. E a isso junta o magnífico privilégio de 
ser o único Estado brasileiro a abrigar partes expres-
sivas de três dos mais importantes ecossistemas do 
Planeta: Amazônia, Pantanal e Cerrados.

Mas é no seu patrimônio humano, na sagração de 
consanguinidades de diferentes etnias, raças e nacio-
nalidades que plasmam uma brasilidade miscigenada 
nesse pedaço privilegiado do Brasil Central, é nesse 
amálgama generoso que está a mais esplêndida ri-
queza de Mato Grosso.

Patrimônio tanto maior quando se sabe que Mato 
Grosso abriga 38 povos indígenas, que formam um dos 
maiores e mais ricos acervos de culturas étnicas e de 
diferentes línguas vivas em todo o mundo.

Toda essa extraordinária diversidade humana e 
cultural, mais as virtudes e contradições do vertigino-
so processo de desenvolvimento socioeconômico, se 
expressam e se materializam na quase tricentenária 
Cuiabá.

Hoje recebendo obras marcantes de infraes-
trutura que a preparam como uma das subsedes da 
Copa de 2014, Cuiabá tem lastro histórico e têmpera 
cultural para incorporar as grandes transformações 
urbanístico-arquitetônicas sem perder a essência de 
sua identidade. Antes, reforçando e consolidando, a 
sua vocação histórica de cidade referência de um pro-
cesso civilizatório que, instalado por Paschoal Moreira 
Cabral, em 1719, está hoje em pleno curso, conduzido 
pelos novos bandeirantes que retiram do solo, em es-
cala cada vez maior, as proteínas que matam a fome 
do mundo e ajudam a alimentar a todos.

Srª Presidente, Srs. Senadores...

(Soa a campainha.)

O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – ... 
por este momento extraordinário, agradeço a Deus, 
à minha família, aos amigos e, especialmente, àque-
les heróis anônimos “enlouquecidos de esperança”, a 

que me referi, companheiros na difícil e empolgante 
jornada pela educação pública plantada nas primeiras 
clareiras em rústicos barracos erigidos a templos da 
multiplicação dos saber.

Juntos, sempre recusamos os atalhos fáceis e 
falsos ao percorrer as sendas e as trilhas tortuosas, 
extenuantes, para implantar, naqueles tempos pionei-
ros, uma rede de ensino público capaz de mitigar pela 
educação, em futuro então distante, não só os danos 
ambientais, mas, principalmente, os ônus sociais e hu-
manos cobrados, inclusive em vidas, pela ocupação 
desordenada do “nortão” mato-grossense.

O futuro, que, então, era quase miragem de um 
túnel do tempo, já é presente generoso nos campos 
férteis de Mato Grosso, e, sobretudo, nas mentes fe-
cundas e independentes de mato-grossenses de ori-
gem e adoção inoculadas, irremediavelmente, pelo 
vírus do conhecimento.

Pelo caminho que hoje me traz de volta, emocio-
nado, a esta Casa, tive, ainda, o privilégio de conduzir, 
sob a liderança e a inspiração do então Governador 
e hoje Senador...

(Soa a campainha.)

O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – ... 
licenciado Jayme Veríssimo Campos, o reduzido e qui-
xotesco exército que formulou e instalou a Universidade 
Estadual de Mato Grosso (Unemat), híbrido fértil do 
Instituto de Ensino Superior de Cáceres, e hoje uma 
instituição de vanguarda, com mais de 20 mil alunos.

Concluo, portanto, Srª Presidente, Srs. Senadores, 
com a renovação de meu compromisso com o Brasil, 
com esta Casa e com a correta representação do meu 
Estado, evocando, como reverência e inspiração, a 
monumental figura do Marechal Rondon, esse “Gênio 
da Raça” que Mato Grosso deu ao mundo como uma 
das maiores expressões de humanismo e de grandeza 
espiritual do século passado.

Quero dizer aos senhores e às senhoras que me 
sinto imensamente honrado de aqui estar presente 
para falar hoje à Nação brasileira, mas também me 
consterno, aqui, nesse momento, e serei rápido, Srª 
Presidente, ao anunciar que Mato Grosso perdeu três 
grandes pessoas, cidadãos que, na verdade, contribu-
íram muito com a sua história.

Primeiro, quero citar o nosso Desembargador 
Salvador Pompeu de Barros, juiz competente, por 
muito tempo, que veio a falecer nessa última semana; 
homem que deixou um vácuo muito grande no Poder 
Judiciário, pela sua cultura, pelo seu trabalho, pela 
sua lida e pela sua decência e essência naquilo que 
falava e que fazia.
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Também perdemos, lastimavelmente, o Prof. Ed-
son Miranda, fundador da Universidade Federal de Mato 
Grosso, professor catedrático daquela universidade, 
que também exerceu várias assessorias, inclusive 
sendo assessor ainda de vários Ministros deste País e 
trabalhando aqui em Brasília. Ele dedicou a sua vida a 
educar gerações, e, lastimavelmente, no dia de ontem, 
vimos a sua vida ser ceifada lá em Mato Grosso, mas 
deixou exemplos claros, não só para a sua família, mas 
para todas as gerações que passaram por ele, exem-
plos de dignidade, de seriedade, de responsabilidade, 
de verdadeiro mestre e pai.

Quero também trazer os meus sentimentos à fa-
mília do meu irmão e amigo Eneas Rosa Moraes, que, 
hoje, perdeu sua mãe, com 99 anos de idade, na cidade 
de Poconé. Ela foi, indiscutivelmente, um baluarte da 
cultura mato-grossense, aos seus filhos dedicou a sua 
vida, e também à sua cidade, e, hoje, a vemos sendo 
sepultada no cemitério em Cuiabá.

A essas três famílias, que perdem essas três 
pessoas da melhor qualidade, quero, aqui, em nome 
do povo que represento, deixar o nosso sentimento, o 
nosso carinho, na certeza de que eles voltarão à sua 
vida normal, porque sabem que é um ato, evidente-
mente, que não podemos evitar. Mas todos os três 
que aqui citei, tanto o Prof. Edson Miranda, como o Dr. 
Salvador Pompeo de Barros e a Srª Mina Figueiredo 
Moraes, deixaram – todos eles – serviços prestados 
à comunidade, à sociedade e às gerações que pas-
saram por eles.

A todos deixo aqui os nossos sentimentos na 
certeza de que poderemos fazer o melhor para hon-
rar essas três pessoas que muitos serviços ao Brasil 
prestaram.

Muito obrigado, Srª Presidente. Obrigado, Srs. 
Senadores que nos ouvem neste momento.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 
Governo/PT – RR) – Parabéns, Senador Osvaldo So-
brinho, pelo seu pronunciamento.

Concedo a palavra, para uma comunicação inadi-
ável, ao Senador Valdir Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 
RO. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
como sabem V. Exªs, aprovamos, aqui, neste plená-
rio, na última segunda-feira, a reforma eleitoral. Para 
alguns mais céticos, pode não parecer grande coisa, 
mas certamente as novas disposições para as eleições 
representam um avanço significativo.

Foram mais de cem emendas, Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, e de Senadores experientes, 
como todos aqui o são, Senadoras, Senadores, mui-
tas delas acatadas e que vieram aperfeiçoar o texto.

Na condição de relator da matéria, tive a opor-
tunidade de me aprofundar nos temas constantes do 
projeto em exame. Pude ouvir um lado e outro, re-
fletir, e ponderar as opiniões para tentar encontrar o 
melhor caminho, o aperfeiçoamento das regras para 
que tenhamos eleições mais equilibradas. Posso di-
zer, com satisfação, que conseguimos consenso em 
grande parte da matéria que foi aprovada aqui no 
Senado Federal. 

Notadamente no que diz respeito ao custo das 
campanhas, que vinha se tornando proibitivo no País, 
acho que fizemos bons avanços, já que as campanhas 
no Brasil estavam entre as mais caras do mundo. E 
o grande objetivo desta reforma é baixar o custo das 
campanhas eleitorais. 

Limitamos a contratação de cabos eleitorais, 
condicionando-a ao número de eleitores. Limitamos, 
também, os gastos com alimentação, àqueles que 
prestam serviços à campanha e as despesas com o 
aluguel de veículos. Proibimos enquetes informais e 
o “envelopamento” de carros, reduzindo a dimensão 
máxima de adesivos para 50 por 40 centímetros.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, era uma 
verdadeira concorrência! Cada um queria envelopar 
mais carros; cada um queria colocar mais cavalete no 
meio da rua; cada candidato queria colocar mais pla-
cas na rua; e isso encarecia muito a campanha. Tudo 
isso foi eliminado nessa reforma. 

Com essas medidas, tenho certeza, consegui-
mos avançar para conter o excesso de gastos – que 
dava vantagem indevida aos candidatos mais ricos, 
com consequente abuso de poder econômico – de-
mocratizando ainda mais as campanhas eleitorais.

Aperfeiçoamos também a legislação no que diz 
respeito ao Fundo Partidário.

Outro aperfeiçoamento que considero relevante 
é que deixam de ser consideradas propagandas ante-
cipadas: a discussão de políticas pública em eventos 
partidários, as prévias pelas redes sociais e a opinião 
pessoal sobre questões políticas na internet. Como 
cautela, acolhemos a ideia de que o autor das decla-
rações responderá civil e criminalmente por eventuais 
ofensas e agressões e a Justiça Eleitoral poderá de-
terminar a retirada do comentário ofensivo da internet.

Com essas e outras inovações, o projeto segue 
para a Câmara dos Deputados, mas somente valerá 
para as eleições do próximo ano se for efetivamente 
sancionado até o próximo dia 5 de outubro, o que re-
quererá esforço especial daquela Casa. 

Eu faço um apelo às Srªs e aos Srs. Deputados 
Federais, que possam aprovar essa reforma até o fi-
nal do mês de setembro, para que possa valer para 
as eleições de 2014.
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Depois vamos nos aprofundar numa reforma mais 
ampla, mas aí numa reforma política, com mudança 
das regras de candidatos para as próximas eleições.

Evidentemente, sabemos que ainda falta tratar-
mos de questões importantes para a melhoria da le-
gislação eleitoral brasileira. Refiro-me, Srª Presidente, 
ao exame de temas como o fim das coligações nas 
eleições proporcionais; o fim da reeleição,...

(Soa a campainha.)

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 
RO) – (...) com aumento dos mandatos dos cargos do 
Executivo para cinco ou seis anos; e o financiamento 
de campanhas, entre outros.

Sobre esses temas, é conhecida a posição do 
nosso Partido, o PMDB, já aprovada em convenção, 
a qual naturalmente eu abraço com entusiasmo. Medi-
das como o financiamento exclusivamente público ou 
no máximo público e para as pessoas físicas, o fim da 
reeleição, com a instituição do mandato de cinco ou 
seis anos para presidente, governadores e prefeitos, e 
o fim das coligações nas eleições proporcionais certa-
mente contribuirão muito para o aperfeiçoamento das 
nossas eleições, na direção daquilo que a população 
certamente deseja, com mais ética e maior democra-
tização da vida nacional.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sou favo-
rável também à redução do mandato dos Senadores. 
Se for para...

(Soa a campainha.)

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 
RO) – (...) fazermos eleições gerais em todos os níveis, 
que reduzamos também o mandato dos Senadores.

Para o avanço do País, o Congresso Nacional 
deve se debruçar sobre a matéria, debatê-la e aprová-
-la o quanto antes. É o que pede e espera a sociedade 
brasileira.

Era isso, Srª Presidente. Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp, a Srª 
Angela Portela, 2ª Secretária, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana 
Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS) – Cumprimento o Senador Valdir Raupp 
pelo pronunciamento. De fato, a questão da reforma 
eleitoral, talvez a sociedade desejasse mais ousadia 
de nossa parte em relação a esse assunto.

Convido para fazer uso da palavra, como orador 
inscrito, o Senador Anibal Diniz.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srs. 

Senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio 
Senado, gostaria inicialmente de mandar um recado 
para os moradores de Mâncio Lima e de Cruzeiro do 
Sul, onde tive a honra de estar com o Governador Tião 
Viana no último final de semana e participar da inau-
guração de um abatedouro de suínos e também de um 
minifrigorífico de filetagem e venda de peixes – ali em 
Mâncio Lima. Em Cruzeiro do Sul, participamos da Feira 
Agropecuária do Juruá, evento que deu oportunidade 
às milhares de pessoas que lá estiveram de ver como 
são grandes a criatividade e a inventividade do povo do 
Juruá. Foi mostrada nessa exposição, por exemplo, a 
fabricação da bajola, embarcação típica da Amazônia, 
que só é feita lá naquela região. E outras atividades, 
como a marcenaria, a indústria moveleira daquela re-
gião, uma indústria muito forte, muito imponente, que 
revela uma criatividade excepcional daquele povo. 

Então, vai o meu abraço a todos os que parti-
cipam do setor produtivo e que têm contribuído para 
elevar a economia do Vale do Juruá, uma economia 
muito importante no nosso Estado do Acre. 

Eu gostaria ainda de mencionar que, ontem, es-
tivemos no Ministério das Minas e Energia tratando 
de um assunto da máxima importância para o Acre 
também, assunto que diz respeito ao esforço do Go-
verno do Estado para que, nos Municípios isolados, 
possamos utilizar energia produzida a partir do etanol, 
da mandioca ou macaxeira. 

Nós temos quatro Municípios isolados no Acre 
para os quais não é possível viajar por estrada – não 
há estrada –, só pelo rio, durante o inverno, ou em ae-
ronaves, em pequenos aviões, durante o verão. Para 
possibilitar a chegada do óleo diesel e garantir o forne-
cimento de energia nesses Municípios, são necessárias 
uma infraestrutura e uma logística muito grandes, e 
isso é feito a um custo extremo – eu já mostrei aqui no 
Senado que, só para os Municípios de Feijó, Tarauacá 
e Cruzeiro do Sul, no ano de 2012, foram consumidos 
R$166 milhões para levar o combustível para garantir 
a energia, o que é algo absolutamente irracional. 

Os Municípios isolados do Acre ficam além de 
Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, são os Municípios 
de Jordão, Santa Rosa, Taumaturgo e Porto Walter. 
Nesses Municípios, é quase irracional imaginar a che-
gada de óleo combustível para fazer funcionar as usi-
nas termoelétricas. Portanto, para esses Municípios, o 
Governo do Estado está estudando, a passos largos, 
com ajuda da Embrapa e de outros pesquisadores, 
a possibilidade da produção de etanol da macaxeira, 
que é a mandioca, de forma que se possa utilizar a 
mão de obra local na produção e baratear o custo do 
combustível, tendo, assim, uma energia limpa. 
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A energia termoelétrica é uma energia suja, dis-
pendiosa e que não condiz com a Amazônia. O ideal 
mesmo era que investíssemos tudo que fosse neces-
sário para nós termos energia limpa na Amazona. Por 
isso, todo nosso esforço no sentido de que a Eletrobras 
e o Ministério de Minas e Energia aceitem a possibili-
dade de utilizar o etanol da mandioca nos Municípios 
isolados. São comunidades pequenas, cidades peque-
nas que poderiam, assim, ser um ponto de partida, um 
exemplo para o Brasil.

Isso tudo se soma àquele esforço que estamos 
desenvolvendo para que o Linhão da Eletrobras pos-
sa ser estendido de Sena Madureira até Cruzeiro do 
Sul, uma batalha que também estamos desenvolvendo 
há muito tempo. Já houve dois leilões desertos, e nós 
esperamos que a Aneel, a EPE e o Ministério das Mi-
nas e Energia cheguem a um entendimento para que 
essa licitação aconteça e essa obra possa ser inicia-
da o mais depressa possível em benefício do povo 
daquela região.

Para concluir, Srª Presidente, Srs. Senadores, eu 
gostaria de fazer também uma referência do quanto 
foi importante a reunião da Comissão de Constituição 
e Justiça na manhã de hoje, quando pudemos apre-
ciar o relatório do Senador Sérgio Souza acerca do 
voto aberto para todos os assuntos no Senado Fede-
ral. Foi uma reunião muito rica, com muitas opiniões, 
com muitos pontos divergentes, em que se chegou a 
um entendimento final a partir do relatório original do 
Senador Sérgio Souza. 

A partir de agora, vindo essa matéria ao Plená-
rio do Senado e provavelmente por ele sendo apro-
vada, teremos votações abertas para todos os temas 
no Senado Federal, e também na Câmara Federal. É 
certo que a Câmara dos Deputados aprovou essa pro-
posição a toque de caixa, depois de não ter cassado 
o mandato de Donadon, mas também devemos reco-
nhecer que, independentemente das circunstâncias 
em que essa matéria tenha sido aprovada na Câmara 
dos Deputados, é uma necessidade do Senado e da 
Câmara Federal que nós tenhamos votações abertas 
para todos os temas. 

Então, nesse sentido, eu quero fazer um reconhe-
cimento ao Senador Sérgio Souza, que, prontamente, 
atendendo ao apelo do conjunto dos Senadores, reviu 
o seu segundo relatório, voltando ao relatório original, 
acatando aquilo que foi aprovado na Câmara para que 
tenhamos definitivamente o voto plenamente aberto em 
todos os assuntos pelos quais temos de tomar decisão 
aqui, no Senado Federal.

E vale ressaltar que já existe uma matéria anti-
ga do Senador Paim, propondo essa mesma iniciativa 
de voto aberto para todas as questões. Essa matéria, 

mesmo tendo o pedido de urgência já aprovado aqui, 
em plenário, nunca entra em pauta, nunca entra em 
pauta; e hoje nós temos de reconhecer que, pelo gesto 
da Câmara dos Deputados de ter aprovado esta ma-
téria na Câmara e ela já ter sido também apreciada 
pela Comissão de Constituição e Justiça, ritualmente 
ela está à frente hoje da matéria do Senador Paim.

Então, independentemente da autoria – eu acho 
que, quando estamos votando algo que vai fazer bem 
para a democracia, para esta Casa e para a socieda-
de, porque todo mundo vai poder acompanhar de perto 
como se posicionam os Deputados e Senadores da-
qui para frente –, independentemente de quem seja o 
autor, eu acho que é algo bom para este Parlamento.

Por isso, felicito a decisão madura hoje da Co-
missão de Constituição e Justiça de ter se posicio-
nado favoravelmente ao relatório do Senador Sérgio 
Souza, que me pede um aparte e eu o concedo com 
muita honra.

O Sr. Sérgio Souza (Bloco Maioria/PMDB – PR) 
– Caro Senador Anibal Diniz, V. Exª acompanhou os 
debates, desde o início da reunião da Comissão de 
Constituição e Justiça – era o Item nº 1 – e fez várias 
ponderações, no sentido de que a proposta, da for-
ma como veio da Câmara dos Deputados, era a mais 
importante e era nesse sentido que nós deveríamos 
avançar, no âmbito do Congresso Nacional. Esse foi o 
meu relatório apresentado na quarta-feira da semana 
passada. Naquele momento, eu senti que não have-
ria consenso no Senado e que corria um risco muito 
grande e nós não conseguirmos os votos necessários 
para esta proposta de emenda à Constituição, que é 
muito importante. Por isso, a intenção de dividi-la em 
duas propostas: aquela que haveria consenso em se 
encaminhar...

(Soa a campainha.)

O Sr. Sérgio Souza (Bloco Maioria/PMDB – PR) 
– (...) e as demais caminharem em uma proposta au-
tônoma. No entanto hoje a posição da Comissão de 
Constituição e Justiça foi totalmente diferente da sema-
na passada, pelas movimentações todas da sociedade 
junto aos seus representantes do Senado Federal, mas 
também pelo advento da votação de ontem à noite no 
Congresso Nacional, onde por apenas um voto não foi 
derrubado o veto do fim da multa do FGTS. Isso fez 
com que eu revisse o meu posicionamento no sentido 
de dividir em duas propostas e manter uma única pro-
posta coerente que vem agora ao plenário do Senado 
Federal. Ou seja, nós propomos e mantemos a deci-
são que veio da Câmara de não ter mais voto secreto 
no âmbito da Constituição Federal para o Congresso 
Nacional. Muito obrigado.
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O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Senadora Ana Amélia, se possível...

(Interrupção do som.)

Senador Sérgio Souza, o aparte de V. Exª chega 
em momento oportuno. Na realidade a votação dos 
vetos ocorrida ontem no Congresso Nacional foi ape-
nas um elemento definidor, digamos assim, foi a gota 
d’água num copo que já estava transbordante.

O que salta aos olhos de todos nós que integra-
mos o Senado Federal é que é muito ruim quando 
todos ficam sob suspeita, porque quando ocorre uma 
votação secreta e o resultado não agrada à socieda-
de logicamente todos ficam sob suspeita, porque que 
garantia a sociedade tem de que um Senador ou De-
putado Federal votou de uma forma ou votou de outra?

Por isso a melhor forma que nós temos de simpli-
ficar essa situação tanto para a sociedade quanto para 
nós, Parlamentares, é definir de uma vez por todas o 
voto transparente, o voto aberto para todas as decisões, 
mesmo aquelas mais espinhosas. Por exemplo, a es-
colha de uma autoridade, que é atribuição específica 
do Senado Federal, um Ministro do Supremo Tribunal 
Federal. Havia, por exemplo, o receio, mas se um Se-
nador vota abertamente contrário à indicação de um 
Ministro do Supremo Tribunal Federal e ele vem a ser 
escolhido, ele pode vir a causar algum tipo de situação, 
de retaliação a esse Senador?

O Senador Paim deu a resposta à altura. Em pri-
meiro lugar, nós devemos agir absolutamente na linha, 
para ter que ser julgados por um Ministro do Supremo 
Tribunal Federal. E depois, nós temos que assumir as 
nossas responsabilidades. É o preço com que nós te-
mos que arcar pelas nossas responsabilidades.

Agora mesmo, está em pleno curso no Supremo 
Tribunal Federal o voto do Ministro Celso de Mello. É 
um voto extremamente polêmico de um assunto que 
divide o Supremo Tribunal Federal ao meio, com cinco 
votos a favor e cinco votos contra, cabendo um voto 
de Minerva, um voto extremamente pressionado pela 
sociedade, pressionado pelos meios de comunicação, 
pressionado pelos formadores de opinião. Mas ele tem 
que expressar a sua decisão: se vai ser a favor dos em-
bargos infringentes ou se vai ser contra. E publicamente! 
Então é um osso do ofício que todos têm que assumir.

Da minha parte acho que ficou de bom tamanho 
a gente ter aprovado hoje, na Comissão de Constitui-
ção e Justiça, o relatório original do Senador Sérgio 
Souza, no sentido de que, a partir de agora, todas as 
votações na Câmara e no Senado sejam abertas, para 
que os eleitores acompanhem exatamente como pen-
sam e como votam os seus representantes.

Muito obrigado.

A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Senador Anibal, cumprimento-o pela sua 
posição. Esposo, da mesma forma, essa manifesta-
ção de V. Exa. Tenho manifestação logo em seguida a 
respeito disso.

Faço uma permuta. Eu sou a próxima oradora 
inscrita pela Liderança do Partido Progressista e faço 
uma permuta com o Senador Aloysio Nunes Ferreira, 
que seria posterior a mais dois oradores. Faço permuta 
porque falarei após a Ordem do Dia.

Então, com a palavra, o Senador Aloysio Nunes 
Ferreira, pela Liderança do PSDB. 

Eu gostaria apenas, Senador, de informar que 
daqui a pouco vamos receber – para não interromper 
o seu pronunciamento, porque sei que o assunto é mo-
mentoso – 40 estudantes da Faculdade de Direito de 
Caxias do Sul, do campus de Vale dos Vinhedos, na 
bela região de Bento Gonçalves. O Prefeito Guilherme 
Pasin, que é do meu Partido, acompanha essa comitiva 
de estudantes universitários que vão assistir a V. Exa.

Com a palavra, o Senador Aloysio Nunes Ferrei-
ra, pela Liderança do PSDB.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP. Pela Liderança. Com revisão do ora-
dor.) – Eles serão bem-vindos, Senadora.

Agradeço, Senadora Ana Amélia, mais uma vez 
a demonstração de gentileza e de generosidade de 
sua parte.

Venho à tribuna hoje, meus caros colegas, para 
comentar perante o Senado uma entrevista absolu-
tamente desconcertante: a entrevista do Sr. Ministro 
do Trabalho Manoel Dias concedida hoje ao jornal O 
Globo. Esdrúxula, incompreensível.

Todos nós sabemos que o Ministro foi alvo de 
denúncias, e ele diz nessa entrevista que não vai pe-
dir demissão porque tem apoio de 99% do Partido. E 
mais, se a Presidente Dilma ousar demiti-lo, ele sairá 
atirando e tomará providências, no dizer dele, abro 
aspas, “impublicáveis”.

Pergunto: por que o Ministro não publica o que é 
impublicável? Não é sua função como Ministro, como 
gestor público?

Repito algo que disse a respeito do Ministro Ma-
noel Dias: não tenho nenhuma prova do envolvimento 
direto dele nesses assuntos escabrosos. Mais ainda: 
tem o Ministro uma biografia absolutamente exemplar 
no que diz respeito à sua posição pelas liberdades 
públicas no período difícil da ditadura militar, tendo 
pago um preço alto pela sua coragem e pelo seu de-
sassombro. 

Com o PDT minhas relações são as melhores 
possíveis. A última conversa política que o Governador 
Brizola teve em São Paulo foi com o então candidato 
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José Serra e comigo, na companhia de Manoel Dias, 
de Carlos Luppi e de Paulinho, para tratarmos do apoio 
do PDT à candidatura de Serra no segundo turno, em 
2002. E esse apoio foi incondicional. Nada foi exigido 
em troca. O PDT ocupou cargos no nosso governo, 
como ocupa hoje, e não podemos imputar aos seus 
militantes nenhum tipo de conduta que possa nos en-
vergonhar do ponto de vista da ética pública.

Agora, o Ministro do Trabalho está sendo acusa-
do pelo conjunto da obra, por coisas que ocorreram no 
seu Ministério ao longo dos anos, que teriam sido ou 
patrocinadas ou pelo menos toleradas por correligio-
nários seus e até mesmo por ele, antes que a coisa 
viesse a público mediante uma investigação, em boa 
hora, aliás, levada a efeito pela Polícia Federal. 

O Ministro diz o seguinte: “Tenho o apoio da Pre-
sidente Dilma e do partido. E se me tirarem vou tomar 
providências impublicáveis”. Que providências são es-
sas? A quem o Ministro está ameaçando? Será que 
ele está pedindo uma espécie de delação premiada 
às avessas? Numa delação premiada, todos sabemos, 
alguém que é acusado de determinado crime, de deter-
minado ilícito diz o que sabe, aponta os seus cúmplices 
em troca da complacência do julgador. Talvez ele esteja 
trocando o seu silêncio pela permanência no cargo. 

A quem ele está ameaçando? Seguramente não 
a nós, do PSDB. Não, porque, em todos os momentos 
em que nos governos do PSDB houve casos proble-
máticos suspeitos em relação a convênios, as provi-
dências foram tomadas imediatamente e a situação 
irregular foi sustada para sempre.

Mas, ao imputar a responsabilidade por convê-
nios assinados...

(Soa a campainha.)

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – ... ao imputar a governadores de 
Estado, de vários partidos, a responsabilidade por con-
vênios assinados no âmbito de secretarias de Estado 
ou de órgãos da administração direta inferiores à secre-
taria de Estado, ele está consagrando a tese de que os 
Presidentes da República, no caso Lula e Dilma, são 
também responsáveis pelas falcatruas ocorridas e com-
provadas no Ministério do Trabalho, ao longo desses 
últimos anos. É essa a tese que ele está sustentando. 
No fundo, ele está trazendo a Presidente Dilma para a 
rinha. É um episódio absolutamente desconcertante. 

O que fará a Presidente Dilma diante disso não 
sei. Sinceramente nunca vi nada semelhante. Não sei 
o que ela fará. Agora, esse episódio expõe a fragili-
dade política da Presidente Dilma Rousseff. Ela está 
hoje na posição de refém do Sr. Ministro do Trabalho. 
É disso que se trata. 

E, além de expor essa fragilidade política inelu-
dível, que se confirma a cada minuto que o Ministro 
Sr. Manoel Dias continua no cargo depois de ter dado 
essa entrevista, confirma, também, o estado de degra-
dação política a que o Governo do nosso País chegou, 
mercê dessa colcha de retalhos, desse ajuntamento 
mal feito de interesses contraditórios e nem sempre 
republicanos que recebe o nome, sobre o governo pe-
tista, de presidencialismo de coalizão.

Eu lamento, Srª Presidente. O Senador Cristovam 
me pediu um aparte, mas eu estou falando pela lide-
rança e nessa condição não tenho possibilidade regi-
mental de dar o aparte que apreciaria muito receber 
de S. Exª. É uma impossibilidade regimental.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Obrigada, Senador Aloysio Nunes Ferreira.

O Presidente Renan está vindo e certamente 
começaremos a Ordem do Dia.

Quero aproveitar para saudar, agora sim... 
Quero agradecer à Drª Cláudia Lyra, Secretária-

-Geral da Mesa, por ter facilitado o acesso dos universi-
tários do curso de Direito. Muito obrigada, Drª Cláudia, 
pela gentileza. Eles já foram liberados para assistir aqui 
pelo menos a uma parte da sessão. Daqui a alguns 
minutos começará a Ordem do Dia, quando o Senado 
delibera as matérias.

Quero fazer uma saudação especial aos estu-
dantes do Campus do Vale dos Vinhedos, na região 
de Bento Gonçalves, e ao Prefeito, meu querido ami-
go Guilherme Pasin, o jovem Prefeito, de 30 anos, de 
Bento Gonçalves. Desejo-lhes boas-vindas em nome 
do Senado Federal.

Eu queria convidar para fazer uso da palavra...
Drª Cláudia Lyra, começará a Ordem do Dia ou 

ainda se permite outro orador inscrito?
Convido para fazer uso da palavra o Senador 

Benedito de Lira, Senador Inácio Arruda e Senador 
Sérgio Souza, que está inscrito para falar.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB 
– PR) – Agora?

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS) – V. Exª está inscrito antes que comece 
a Ordem do Dia.

V. Exª tem dez minutos, Senador Sérgio Souza.
O Senador Sérgio Souza é do PMDB do Paraná.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB 

– PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
venho à tribuna desta Casa nesta tarde, quase noite 
de hoje, depois de uma votação bastante debatida na 
Comissão de Constituição e Justiça, onde, no período 
da manhã, na qualidade de Relator da Proposta de 
Emenda Constitucional nº 43, que extirpa, do âmbito 
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do Congresso Nacional, os votos secretos previstos 
na Constituição Federal, aprovamos o relatório dessa 
Proposta de Emenda Constitucional cujo parecer vem 
agora ao Plenário para ser avaliado por todos os Se-
nadores, não somente por aqueles que têm assento 
na Comissão de Constituição e Justiça. Acredito que 
é um grande avanço em favor da sociedade brasileira, 
um avanço em favor da democracia. 

Concedo um aparte ao nobre colega, Senador Cás-
sio Cunha Lima, representante do Nordeste brasileiro.

O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco Minoria/PSDB-
-PB) – Senador Sérgio, uma palavra muito rápida, ape-
nas para consignar, perante a Casa, perante a Nação 
e a imprensa, o trabalho que V. Exª fez, na condição de 
Relator da matéria, procurando não expressar apenas 
– o que seria por si só legítimo – o seu pensamento 
individual. V. Exª caminhou no sentido de construir um 
consenso do pensamento médio que se externava no 
plenário e, contrariando até mesmo suas convicções 
pessoais, apresentou um relatório que pudesse aten-
der a esse sentimento médio do Plenário do Senado. 
Ocorre que, hoje pela manhã – e lá estive durante 
toda a reunião –, o sentimento médio da Comissão 
de Constituição e Justiça foi outro.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB-
-PR) – Diferente da última quarta-feira.

O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco Minoria/PS-
DB-PB) – E diferente da última quarta-feira. Portanto, 
é preciso que a Casa saiba reconhecer o esforço, o 
denodo, o empenho, a dedicação, sobretudo a habili-
dade que V. Exª teve na construção desse sentimento 
consensual, para que não lhe seja imputada, de for-
ma injusta, qualquer incoerência na forma de pensar, 
muito menos na de agir. Portanto, como membro da 
oposição, conhecendo de perto, como colega aqui de 
bancada – convivemos quase que diariamente –, faço 
questão de trazer esse depoimento de reconhecimento 
ao trabalho desenvolvido por V. Exª, sempre com muito 
esmero, sempre com muito zelo e cuidado.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB-
-PR) – Obrigado, Senador Cássio Cunha Lima, nobre 
representante do PSDB da Paraíba.

Mas, Sr. Presidente Renan Calheiros, venho à 
tribuna para um assunto que considero extremamen-
te importante para o futuro das relações diplomáticas 
no mundo, para o fortalecimento da Organização das 
Nações Unidas e, sobretudo, para o processo de paz 
no Oriente Médio: a situação de guerra civil na Síria. 
Este é o tema que me traz à tribuna na tarde de hoje.

Merece registro, inicialmente, a nota publicada, 
no dia 14 de setembro de 2013, pelo Ministério das 
Relações Exteriores sobre a adesão da Síria à Con-
venção sobre a Proibição de Armas Químicas (CPAQ).

Diz a nota:

O Governo brasileiro acolheu, com satisfação, 
a decisão do Governo da República Árabe da 
Síria de aderir à Convenção sobre a Proibição 
de Armas Químicas (CPAQ) e aplicá-la imedia-
tamente. Como um dos signatários originais da 
Convenção, o Brasil espera que a acessão da 
Síria à CPAQ impulsione a universalização des-
se instrumento e leve à consecução do objetivo 
de um mundo livre de todas as armas químicas.
O Brasil saúda também o acordo alcançado 
pelos Estados Unidos e pela Rússia acerca da 
eliminação das armas químicas sírias.
O Governo brasileiro confia em que tais me-
didas contribuirão significativamente para em-
prestar novo vigor à busca de urna solução 
negociada e para atender às legítimas aspi-
rações da sociedade síria. Nesse sentido, o 
Brasil reitera seu inequívoco apoio ao Repre-
sentante Especial da ONU e da Liga Árabe, 
Lakhdar Brahimi, e à realização de uma nova 
conferência internacional sobre a Síria, para 
cujo êxito continua pronto a contribuir.

Este é um assunto que merece a atenção de todos 
nós, brasileiros e cidadãos em torno do globo terrestre.

Ressalto minha enorme satisfação com a nota do 
Ministério das Relações Exteriores por entender que 
a posição brasileira sobre a questão síria esteve cor-
reta desde o início deste conflito e assim se mantém.

Além disso, alegra-me ainda mais constatar que 
a evolução recente dos fatos, conforme aponta o Ita-
maraty, poderá contribuir de forma decisiva para uma 
solução efetiva do impasse.

Ao longo das últimas semanas, o mundo vinha 
acompanhando com grande ansiedade a eminência 
de um ataque militar dos Estados Unidos da América 
à Síria, em resposta à suposta utilização de armas 
químicas pelo governo de Bashar al Assad contra os 
seus opositores sírios. 

O Presidente sírio sempre negou a autoria do 
ataque, acusando seus inimigos de terem realizado 
a ação exatamente para provocar a reação daqueles 
países que haviam estabelecido o uso de armamentos 
químicos como o limite para uma intervenção.

Nesta semana, depois de muitas acusações e 
negativas da parte de todos os envolvidos, lamenta-
velmente foi confirmado pela ONU o uso de gás sarin 
no ataque do último dia 21 de agosto, nos arredores 
de Damasco, na Síria.

O gás sarin é um líquido sem cor e sem cheiro 
que ataca o sistema nervoso das vítimas. O composto 
é classificado como arma de destruição em massa e 
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tem o uso proibido pela Convenção sobre Armas Quí-
micas, de 1993, da ONU.

O Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-
-moon, ao ler o relatório da entidade, chamou o uso 
de armas químicas no país de “crime de guerra” e o 
classificou como o maior ataque desse tipo em 15 anos. 
Disse ainda que: “Esse foi o uso mais significativo de 
armas químicas contra civis desde que Saddam Hus-
sein usou seu arsenal em Halabja, em 1988”.

O líder sul-coreano não apontou os responsáveis 
pelo ataque. Afirmou apenas que outros devem decidir 
se aprofundam o assunto para determinar a respon-
sabilidade do ataque.

Srªs e Srs. Senadores, mesmo que não seja pos-
sível identificar os verdadeiros culpados – e acredito eu 
que isso deva ser impossível -, a conclusão da ONU é a 
de que realmente foram utilizados armamentos químicos 
no conflito sírio, o que confirma uma prática monstruosa 
e abominável, com a qual o Brasil não pode transigir, e 
assim tem-se manifestado a diplomacia nacional.

Na realidade, o Itamaraty corretamente vem aler-
tando para o absurdo de todos os ataques contra a 
população síria, de parte a parte, inclusive aqueles 
praticados com armas convencionais, cujo resultado 
já superou mais de 100 mil mortos. 

Daí porque é correta a avaliação de que deve 
ser interrompido o fornecimento de armas por outros 
países para qualquer dos lados envolvidos no conflito 
sírio, sob pena de nunca conseguirmos um cessar-fogo 
essencial para a busca de qualquer solução negociada.

Pelo mesmo motivo, por entender que não auxilia 
no fim do conflito, também concordo com a posição 
daqueles que não vislumbram uma intervenção militar, 
ainda que em resposta ao nefasto uso...

(Interrupção do som.)

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB-
-PR) – ... de armamentos químicos, uma saída para 
este impasse.

Sr. Presidente, apenas mais dois minutos para 
concluir. (Fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB-AL) – Com a palavra V. Exª, Senador 
Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB-
-PR) – Obrigado, Sr. Presidente.

Até porque, Srªs e Srs. Senadores, temo que 
qualquer ataque realizado contra a Síria possa resul-
tar em mais mortes de civis e inocentes, o que, segu-
ramente, não é a vontade de ninguém. Isto sem falar 
nas retaliações a partir de armas convencionais que 
o governo de Assad poderá impor aos seus oposito-

res. Novamente podemos estar diante do crescimento 
inaceitável do assassinato de vítimas civis e inocentes.

Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
louvo, de forma entusiástica, a proposta de solução do 
impasse apresentada pelo governo da Rússia, para 
que o governo sírio coloque sob controle internacional 
o seu arsenal de armas químicas. 

Igualmente exalto, com grande satisfação, a atitu-
de elevada do governo dos Estados Unidos da América 
em concordar com a proposta, que, de pronto, evitou 
a temida intervenção militar.

Srªs e Srs. Senadores, creio que, depois de mais 
de dois anos de guerra civil na Síria, enfim, temos ra-
zões para ter esperanças no início do fim deste abo-
minável conflito.

E termino, Sr. Presidente, dizendo que o Brasil 
pode e deve assumir um papel mais ativo e trabalhar 
para o fim do conflito. Afinal, somos um País que aco-
lheu inúmeros imigrantes da Síria, o que, de alguma 
forma, nos credencia a buscar um debate em busca 
da paz para o povo daquele país.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, agrade-
cendo a todos pela atenção e desejando a todos uma 
boa tarde!

SEGUE, NA ÍNTEGRA, CONCLUSÃO DO 
PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR 
SÉRGIO SOUZA.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB – 
PR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Saúdo o traba-
lho dos dois chanceleres, Sergei Lavrov, pela Rússia, 
e John Kerry, pelos EUA que conseguiram construir 
um entendimento que poderá servir à paz mundial.

Estou seguro que ganharemos todos se for pos-
sível por em prática o acordo estabelecido, até porque, 
aparentemente a opinião pública de todas as principais 
nações envolvidas é majoritariamente contrária a uma 
nova guerra naquela região.

Espero que os Presidentes Barack Obama e Via-
dimir Putin possam entrar para história como líderes 
que conduziram, de forma diplomática, a Síria para 
uma situação duradoura de paz. Até porque, um deles 
já fez história, tanto por se eleger o primeiro presidente 
afrodescendente dos EUA, quanto por ter ganhado o 
Prêmio Nobel da Paz em 2009.

Os primeiros resultados do acordo já são visíveis e 
significativos afinal, a Síria se tornou um membro pleno 
do tratado global contra armas químicas na última quinta-
-feira. O país era uma das sete nações que não aderiram 
à Convenção de Armas Químicas de 1997, que obriga 
os membros a destruir completamente seus estoques.
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Srªs e Srs Senadores, creio que depois de mais de 
2 anos de guerra civil na Síria, enfim, temos razões para 
ter esperanças no início do fim deste abominável conflito.

Refirmo minha satisfação em relação às posturas 
dos governos dos EUA e da Rússia, e o aparente apoio 
sírio, em torno de um acordo, e espero que o governo 
da Síria possa dar um passo efetivo em busca da paz 
contribuindo verdadeiramente para o cumprimento do 
que será determinado.

Por fim, creio que o Brasil pode e deve assumir 
papel mais ativo e trabalhar para o fim do conflito. Afi-
nal, somos um país que acolheu inúmeros imigrantes 
da Síria, o que de alguma forma nos credencia a bus-
car um debate em busca da paz para o povo daquele 
país. Devemos estar prontos e disponíveis para servir, 
inclusive com envio de pessoal, como promotores e 
facilitadores de uma solução negociada, de forma di-
plomática, e necessariamente conduzida pela ONU.

Era o que tinha a dizer!

Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, a 
Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB-AL) – Antes de começarmos a Ordem 
do Dia, vou conceder a palavra à Senadora Ana Amé-
lia, pela Liderança do PP, por cinco minutos.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP-RS) – 
Após a Ordem do Dia, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB-AL) – V. Exª já está inscrita após a Or-
dem do Dia.

Senador Humberto Costa, com a palavra V. Exª.
Logo em seguida daremos início à Ordem do Dia.
Eu faço um apelo a todos os Senadores que estão 

em outras dependências da Casa para que, por favor, 
venham ao plenário, pois teremos hoje, novamente, 
uma longa pauta de votação.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-

no/PT-PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Se-
nadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da 
Rádio Senado, eu venho à tribuna na tarde de hoje, 
mais uma vez, para prestar contas a todos os que 
acompanham os trabalhos, aqui, no Congresso Nacio-
nal, acerca desse debate tão importante, tão atual, que 
é o do incremento dos recursos para a área da saúde.

Temos defendido aqui a necessidade de termos o 
incremento de recursos para a saúde no que diz respei-
to à responsabilidade do Governo Federal. Daqui temos 
reclamado que o Orçamento Geral da União possa con-
tribuir para que nós tenhamos mais recursos para fazer 
com que o nosso Sistema Único de Saúde possa avançar.

Já falei várias vezes de como o Brasil, em com-
paração com outros países, está atrás nos gastos 
com a saúde pública, e o importante é que o gover-
no tem plena consciência disso, concorda com essa 
avaliação e deseja, de fato, ampliar os recursos para 
a área da saúde.

Temos trabalhado na busca de uma equação 
equilibrada, que possa garantir mais recursos para 
a saúde e que, ao mesmo tempo, não rompa com o 
compromisso do governo Dilma de estimular, de pre-
servar e de garantir o equilíbrio fiscal do nosso País.

Tivemos a oportunidade, aqui, de abraçar a cau-
sa do movimento Saúde+10, que reuniu mais de dois 
milhões de assinaturas para fundamentar um pedido 
ao Congresso Nacional de mais verbas para o SUS; e 
aqui não faltou, da parte de nenhum Senador, o apoio 
para que essa discussão se fizesse e nós pudésse-
mos encontrar caminhos para viabilizar esse debate.

Durante vários dias, estive à procura de repre-
sentantes do Governo Federal para que pudéssemos 
nos sentar à mesa e debater a possibilidade de uma 
negociação que viabilizasse dentro das possibilidades 
do governo esse incremento de recursos para a saúde.

Hoje, nós tivemos uma reunião extremamente pro-
dutiva, comandada pelo Vice-Presidente da República, 
Sr. Michel Temer, o que já dá uma demonstração da 
importância que a Presidente Dilma está dando a esse 
tema. Nós contamos com as presenças da Ministra do 
Planejamento, Miriam Belchior; da Ministra das Rela-
ções Institucionais, Ideli Salvatti; e também do Ministro 
da Saúde, Alexandre Padilha, líderes na Câmara e no 
Senado. Fizemos lá um debate muito proveitoso. Acre-
dito que vamos ter condições de construir um caminho 
que seja adequado para estabelecermos esse equilíbrio.

Amanhã, teremos aqui essa sessão temática, cujo 
tema é exatamente o financiamento da saúde. Espero 
que possamos, quem sabe amanhã, já ter uma ideia 
de por onde vamos caminhar no sentido de encontrar 
um ponto de equilíbrio, com as disponibilidades que o 
Governo tem, mas também com as demandas que o 
Sistema Único de Saúde tem.

É muito importante que esse incremento de re-
cursos aconteça porque todas as estatísticas demons-
tram a importância do Sistema Único na consecução 
de uma política que tem melhorado consideravelmente 
os indicadores brasileiros. Vejam que, desde a década 
de 90, pouco depois da criação do Sistema Único de 
Saúde, houve uma redução expressiva na mortalidade 
infantil neste País, redução essa que se vem aprofun-
dando ao longo dos últimos 20 anos. Houve uma re-
dução de 40% na taxa de mortalidade infantil nesses 
últimos dez anos, o que, realmente, representa muito. 
O Brasil já conseguiu atingir os Objetivos do Milênio 
em relação a esse importante indicador.
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Temos agora o Programa Mais Médicos, que tam-
bém procura atender a uma demanda da sociedade, 
que é a ampliação do acesso especialmente à área da 
atenção básica, que envolve coisas simples, elemen-
tares: a realização de um pré-natal; a realização de um 
parto domiciliar; o acompanhamento do crescimento e 
do ganho de peso das crianças; a vacinação; o diag-
nóstico de doenças como a hipertensão e o diabetes 
e o acompanhamento dessas doenças; as ações de 
promoção de orientação para a prevenção de doenças. 
Portanto, isso algo que é essencial e crucial para nós 
melhorarmos os indicadores de saúde no nosso País. E 
isso só é viável se nós tivermos também mais recursos.

Agora, quero me ater a uma questão importante, 
dirigindo-nos a todos os Senadores, aos Parlamenta-
res e também aos gestores deste País. Certamente, 
essa proposta que vier a ser apresentada não deverá 
ser aquela que nós gostaríamos que fosse. Porém, 
provavelmente, será aquilo que é possível neste mo-
mento, o que indica que a nossa luta deve continuar, 
e vai continuar também neste momento.

Porém, para que nós adquiramos a legitimidade 
para lutar, cada vez mais, por recursos para a área da 
saúde, deve ser um papel importante dos gestores a 
busca de uma melhor qualidade do gasto, a busca do 
enfrentamento dos eventuais ralos e perdas de recur-
sos dentro de uma má aplicação. Precisamos, cada 
vez mais, trabalhar fazendo mais com menos recursos.

E, como tal, nós acreditamos que, se assim agir-
mos, se o Sistema Único de Saúde souber, agora, que 
terá, com toda a certeza, um incremento de recursos 
que espero ser substantivo, se conseguir trabalhar no 
sentido de melhorar a gestão, de evitar os ralos, de fazer 
com que a população confie e acredite que o dinhei-
ro que ela paga está sendo bem aplicado no Sistema 
de Saúde, tenho a certeza de que, mais em frente, a 
população brasileira não se negará a dar aquilo que 
efetivamente é necessário para a implantação de um 
sistema tão importante quanto o SUS.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) –Ouço o Senador Mozarildo.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, antes de V. Exª começar a Ordem do Dia, quero 
reiterar o pedido que fizemos ontem para a votação 
dos dois requerimentos, o que não foi possível pela 
reunião do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimentos 
que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO No 1.105, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 218, III, e, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, inserção em ata de 
voto de pesar pelo falecimento de Salvador Pompeu 
de Barros Filho, eminente magistrado falecido no dia 
15 último, na cidade de Cuiabá, com apresentação de 
condolências à família. Requeiro, igualmente, que con-
dolências sejam também apresentadas ao Governo do 
Estado de Mato Grosso, onde o desembargador falecido 
ativamente contribuiu para o aprimoramento das institui-
ções jurídicas, e ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 
entidade por ele presidida, no período de 1993 a 1995.

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2013. – 
Senador Osvaldo Sobrinho.

REQUERIMENTO Nº 1.106, DE 2013

Nos termos do artigo 221, inciso I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeiro a apresentação 
de VOTO DE PESAR aos familiares de Luiz Gushiken, 
falecido na última sexta-feira, 13 de setembro de 2013, 
no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, bem como 
apresentação de condolências a sua esposa Beth, e 
aos filhos Guilherme, Artur e Helena Gushiken.

Justificação

Luiz Gushiken nasceu, em 1950, na pequena ci-
dade de Osvaldo Cruz, interior de São Paulo. É o pri-
mogênito de uma família de sete filhos. Aos 12 anos 
começou a trabalhar como ajudante em uma pequena 
fábrica local. Desse oficio provinha parte da renda familiar 
necessária a ajudar a criação dos irmãos mais novos.

Em 1968, Gushiken mudou-se para São Paulo. Es-
tudou Administração na Fundação Getúlio Vargas, pela 
manhã, e, à noite, Filosofia na Universidade de São Paulo.

Aos 19 anos, passou a integrar os quadros do 
Banespa. Foi quando integrou a diretoria do Sindicato 
dos Bancários de São Paulo.

A década de 80 fez de Gushiken um personagem 
emblemático. Ele estava na vanguarda de todas as lu-
tas pelas quais vale à pena dedicar a vida: atuante nas 
principais atividades sindicais do País e, foi um dos 
fundadores e construtores do PT e da CUT.

Em 1985, aos 35 anos, Luiz tornou-se presidente 
do Sindicato dos Bancários de São Paulo e coman-
dou a primeira grande greve nacional da categoria. 
Tornou-se Deputado Federal em 1986 e integrou a 
tão sonhada Assembléia Nacional Constituinte. Em 
1989, como presidente do PT Nacional, foi coorde-
nador da campanha presidencial de Lula e, em 1990, 
foi reeleito Deputado Federal. Seu último mandato 
parlamentar foi em 1994, quando foi reeleito para a 
Câmara dos Deputados.

Foi coordenador adjunto da vitoriosa campanha 
presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. Tornou-se 
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Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social 
e, posteriormente, do Núcleo de Assuntos Estratégicos 
da Presidência da República.

Luiz Gushiken travou sua primeira luta pela saúde, 
na década de 70. No último mês de maio deste ano de 
2013, passou por nova cirurgia, na luta contra o câncer.

No último sábado, dia 14 de setembro, no Cemitério 
do Cristo Redentor, centenas de dirigentes do PT, da CUT, 
parlamentares, a presidenta Dilma Rousseff, acompanhada 
de muitos de seus ministros, o ex-presidente Lula, o pre-
feito de São Paulo, Fernando Haddad, amigos e parentes 
acompanharam a esposa Beth e seus filhos Guilherme, 
Artur e Helena no velório e enterro de Luiz Gushiken.

Gostaria de apresentar meu voto de profundo 
pesar e condolência a todos os familiares e amigos 
de Luiz Gushiken, um homem corajoso e de fortes 
convicções políticas

Sala das Sessões, de setembro de 2013. – Se-
nador Humberto Costa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência encaminhará os 
votos solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.107, DE 2013 
Requerimento de Informação nº 49, de 2013 
(Da Comissão de Serviços de Infraestrutura)

Solicita informações ao Senhor Ministro da 
Fazenda sobre o impacto fiscal relativo à 
desoneração prevista pelo PLS nº 167/2013, 
de autoria do Senador Wilder Morais.

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 
solicitadas, ao Senhor Ministro da Fazenda, informa-
ções sobre o impacto fiscal relativo às desonerações 
previstas pelo PLS nº 167/2013, de autoria do Sena-
dor Wilder Morais, em apreciação nesta Comissão de 
Serviços de Infraestrutura.

Justificação

No que tange à renúncia de receita proposta pelo 
PLS em análise, destaca-se o disposto no art. 14 da 
Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal, de 4 de maio de 2000:

“Art. 14. A concessão ou ampliação de incen-
tivo ou benefício de natureza tributária da qual 
decorra renúncia de receita deverá estar acom-
panhada de estimativa do impacto orçamentá-
rio-financeiro no exercício em que deva iniciar 
sua vigência e nos dois seguintes, atender ao 
disposto na lei de diretrizes orçamentárias e 
a pelo menos uma das seguintes condições:
I – demonstração pelo proponente de que a 
renúncia foi considerada na estimativa de re-
ceita da lei orçamentária, na forma do art. 12, 
e de que não afetará as metas de resultados 
fiscais previstas no anexo próprio da lei de di-
retrizes orçamentárias;
II – estar acompanhada de medidas de compen-
sação, no período mencionado no caput, por meio 
do aumento de receita, proveniente da elevação 
de alíquotas, ampliação da base de cálculo, ma-
joração ou criação de tributo ou contribuição.”

No que tange a esse aspecto, entendemos ser ne-
cessária a adequação do Projeto de Lei ora analisado 
no que diz respeito à estimativa da renúncia de receita.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2013. – Senador 
Blairo Maggi.
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Comissão de 'SerVlCos de Infraestrutura - C\ 
R,EQUER,\lI\EN'O DA Co!l.\Ssji.o DE SIõ~V\ÇOS ÓE·INfRA.ES.Rij-TU~ N":Lj9 .de.20.13 · 

ASSINAM o P~'7S.~J".A~IJ· .FlEUNIAO. DE · II/Oi~/Z!!1.~. CJ~(AS) SENHORES(AS) SENADORES(ÀS) 
PRESIDENTE: _-\=_~~':L._-",~,""",&:,~'--'&1J;!=<",---,-~ _______ _ 
RELA'OR: 

(Ã }.1l!.jo poro decisão.) 
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O requerimento que acaba de 
ser lido será despachado à Mesa para decisão, nos 
termos do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Ontem, exatamente como V. 
Exª coloca, nós havíamos combinado para apreciar-
mos os requerimentos do Senador Mozarildo Caval-
canti logo após a Ordem do Dia. Como nós tivemos de 
encerrar a Ordem do Dia e, em seguida, começamos 
a sessão do Congresso Nacional, nós deixamos de 
apreciar os dois requerimentos do Senador Mozarildo 
Cavalcanti. Proponho à Casa que nós façamos essas 
apreciações agora.

Em votação o requerimento, nos termos do art. 
349 do Regimento Interno, que pede urgência para o 
Projeto de Lei do Senado nº 15, do Senador Moza-
rildo. (Requerimento nº 1.095, de 2013)

Os Senadores que concordam permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Submeto à deliberação da Casa o requerimento 

que pede urgência para o Projeto de Lei do Sena-
do nº 380, combinado ontem com os Srs. Senadores, 
também do Senador Mozaridlo Cavalcanti. (Requeri-
mento nº 1.096, de 2013)

Os Senadores que aprovam o requerimento per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Com referência à deliberação 
sobre os Vetos Presidenciais nºs 26 a 32, de 2013, 
na sessão conjunta do Congresso Nacional realizada 

na data de ontem, por meio da sistemática de cédula, 
em cumprimento ao disposto no Regimento Comum, 
com a redação dada pela Resolução do Congresso 
Nacional nº 1, de 2013, a Presidência esclarece que, 
conforme a Ata de Apuração, que vai à publicação, 
foram mantidos os seguintes vetos:

– Veto nº 26, de 2013: Benefício Garantia-Safra 
para a safra 2011/2012; Direito de sucessão para 
a exploração de serviço de táxi;
– Veto nº 27, de 2013: Fim da Contribuição Social 
de 10% sobre os depósitos do FGTS, no caso 
de dispensa imotivada do empregado;
– Veto nº 28, de 2013: Servidores da Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE incluídos com os que desenvolvem ativi-
dades de Estado;
– Veto nº 29, de 2013: Lei Anticorrupção; Valor 
da multa à pessoa jurídica que pratica ilícitos 
contra a administração pública; Comprovação 
da culpa ou dolo das pessoas jurídicas; Grau de 
contribuição do servidor público no delito;
– Veto nº 30, de 2013: Condição de perito oficial 
dos papiloscopistas;
– Veto nº 31, de 2013: Anistia aos trabalhadores 
grevistas dos Correios; e
– Veto nº 32, de 2013: Cria o Estatuto da Juven-
tude e o Sistema Nacional da Juventude.

Será feita a devida comunicação à Senhora Pre-
sidente da República e à Câmara dos Deputados.

É a seguinte a Ata:
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CÉDULA ÚNiCA DE VOTAÇÃO UTILIZADA NA SESSÃO CONJL;r;TA REALIZADA 

AOS DEZESSETE DIAS DO MÊs DE SETEMBRO DE 2013. 

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dojs mil c treze. na Coordenação de 

Informática Legislativa e Parlamentar - Colc:cp da Secretaria de TecnoLogia da Informaç~o

Prodasen, salas Itapema e Gual'ulhos~ 8S 22 horas e 20 minutos, presentes os Senhores 

Deputados João Campos (PSDB/GO), Sibá Machado (PT/AC), Fernnndo Mm1'Oni (PT/RS), 

e a Scubora Deputada Carmen Zanotto (PPS/SC), membros indicados pelas Lideranças de 

seus Partidos para integra r a comissão designada pela PTesiclênciaJ para acompanhar a 

apuração dos votos oferecidos, pOl> meio de cédula única, que é parte integrante da presente 

ata, aos -Vetos Prcsidenciais nO~ 26 8 32 de 2013, Itens 1 a 7 da palita. respectivamente, na 

sessão conjunta do Congresso Nacional convocada pflrB as dezenove horas do ctia dezesScete 

de setembm do corrente ano, iniciou-se a apuraç.3:c dos votas. Os membros da comÍssf!:o 

apuradora procederam à abertura, uma a uma. das três urníiS do Senado fiederal . Em seguida, 

foram con·tadas e numeradas as céduIas, cujo numero, 73, correspondeu ao total de 

assinaturas das listas de presença respectivas, tendo sido as cédulas divididas em lotes de 

dez e acondicionadas em envelopes próprios: também numerados com etiquetas. Ato 

contfnuo, foram transcritas todas as cédulas de votação do Senado Federal u tilizando~se o 

sistema de dupla digitação, seguido de conferência de cada cédula, tendo sido sanadas todas 

as dúvidas quanto ã validade das cédulEls. Dando seguimento aos trabalhos) os membros da 

comissão abriram, uma a uma, as dez umas da Câmara cios Deputados;, contando e 

ntuneJ·ando as cédulas~ que totaJizaram 457. Foram contab:íliz~d1:ts 458 assinaturas nas Hstas 

de presença, em razão. de a Urna 3, lctri:ls E e F, conter 44 cédulas enquanto a Lis ta de 
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lotes de dczc acondicionadas em envelopes pl"óprios, também numerados com etiqueta.s. Foi 

utilizado o sistcrna qc dupla digitação, seguido de conferência de cada cédula,_.tendo sido 

sanadas, SCIU exceção, todas as dúvidas quanto à valíàllde das cédlllas ~ Finalizado o processo 

dc .digitação, foram emitidos os relat61'ios com os seguintes resultados: os Itens 2,3 e 5 da 

pauta, c01Tespondentes aos Vetos n°S 27, 28 e 30 de 2013, foram ma.nthlo.s 110 Senado 

Federal, nos terrnos ·do § 4° do art 66 da Constituição Federal, dispensando sua apuração na 

Câmara dos Deputados, em obec1J~ncia ao art. 43 do Regimento Comum; os [tens 1, 4, 6 e 7 

da pauta, c.orrespondentes aos Vctüs nVs 26, 29, 31 c 32 de 2013, forru...."l1 todo3 lnantidos n~ 

Câmara dos Deputados, também nos termos do § 4° do 8rt. 66 da Constituição Fedeml, 

flCfu-'-1do dispensada sua apuração no Senado Federal, e.m igual obedlê-ncia ao ai't. 43 do 

Regimento Comum. Foram emitidos pelo Prodasen J'elatórios de a1)Uração, que 'ião parte 

integrante desta Ata~ com a totalização do". votos do,'; Senadores e Deputados.. Nada mais 

havendo i;I t.l"ataI·~ foi lavrada -i;! presente Ata, que vai assinada pelos lnelnbros da cOlnissão 

apuradora,xxxxxxxxxxxxx.x:x:x---xx:>..'X},.'XxxxxxxxxxxxX.-"'CXXXxxxxxxx.xxxxxxxxxx:axxx.xxx.xx 
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CONGRESSO NACIONAL 
SESSÃO CONJUNTA EM 1710912013 

CÉDULA ÚNICA DE VOTAGÃO 

1 • Esta é uma cédula única de votação, prevista no art. 47 do Regimento Comum, contendo matérias vetadas pela 
Senhora Presidente da República. 

2 - Ela ê o instrumento legal que permitirá, através do exercício livre do dever constitucional do voto, resguardado 
o sigilo, aferir a vontade formal do Congresso Nacional. 

3 • A cédu la está sendo colocada à disposição do Congressista com antecedência, para propiciar-lhe um estudo 
acurado da rnaléria e a possibilidade de escolha resl:lrvadarnenle. 

4 · Ao lado de cada dispositivo vetado, constam três quadros em branco, com indicação, em cada, das opções de 
voto (sim, não, abstenção), 

5 - Para os veios parciais em que exisla mais de um dispositivo velado, logo abaixo da ementa da matéria ha 
três quadros que possibilitam ao Congressista assinalar uma única opção de voto referente a todos os dispositivos 
daquele item 

6 - O Congressista, para votar, deverá preencher com um xis (X) o quadro que represente a sua vontade (sim, não, 
abslenção), 

7 - A cédula, após preenchida, não devendo conter qualquer sinal de identificação ou rasuras, será depositada em 
urnas localizadas no Plenario, devendo o Congressista assinar a folha de votaç50 respectiva. 

8 - A apuração será feita obedecido o disposto noart. 43 do Regimento Comum, sob a responsabilidade da Secretaria 
de Tecnologia da Infurmayão - PROOASEN e acompanhada pur Cungressistas indicados pelos respectivos partidos. 

9 - O voto não pode ser mudado após depositado na urna. 

tO - O que está em volaç~o é o veto, O volo SIM mantém o velo; o voto NÀO o rejeila, 

Nota: 

Os avulsos referentes às matérias constantes desta Cédula encontram-se à disposição dos Senhores 
Parlamentares em meio eletrônico no portal do Congresso Nacional e no sitio do Senado Federal, nos termos 
do art, 106, do Regimenl0 Inlerno do Congresso Nacional, com redação dada pela Resolução n' 1, 2013-CN , 
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MATÉRIA VOTO 

Item 1 

Veto Parcial nO 26, de 2013 

• Vel o Parcial nO 26, de 20 13, ao Proje to de Lei de Conversão nO 17, 
de 20 13 (oriundo da Medida Provisória nO 610/2013), qu a "Amplia o va lo r 
do Benefício Garantia-Safra para a safra de 20 11 /2012; am plia o Auxil io 
Emergencial F inanceiro , de que trata a Lei na 1 0 .954, de 29 de se tem bro 
de 2004 , relativo aos desastres oco rridos em 2012; autoriza a d istribuição 
de milho para venda a pequenos criadores, nos termos que especifica: 
ins titu i medidas de estímulo ti l iquidação ou regula rização de d ívidas 
originárias de operações de crédito rural: altera as Leis nOS 10.865. de 30 
de abril de 2004, e 12546. de 14 de dezembro de 20 11 , para prorrogar o 
Regime Especia l de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas 
Exportadoras - REINTEGRA e para altera r o regime de desoneração da 
folha de pagamen tos, 11 .774 . de 17 dE:t sE:ttE:tmbro de 2008, 10.931, dl:t 2 de 
agosto de 2004 , 12.4 3 1. de 24 de junho d e 201 1 , 12.24 9 , de 11 de junho de 
2010, 9 .4 30. de 27 de dl:l zembro de 1996 , 10 .522, de 19 de ju lho dl:l 2002, 
8.218, de 29 de agasto de 1991, 10.833, de 29 de dezem bro de2003, 9.393, 
de 19 de dezembro de 1996, 12.783, de 11 de janeiro de 2013, 12.7 15, de 
17 de setembro de 2012 , 11.727, de 23 de junho de 2008, 12.468, de 26 
de agosto de 201 1,10.150, de 21 de dezembro de 2000, 12.512, de 14 de 
outubro de 2011 , 9.718, de 27 de novembro de 1998, 10.925, de 23 de julho 
de 2004 , 11.775, de 17 de setem bro de 2008, e 12.716, de 21 de setembro 
de 2012 , a Medida P rovisória nO 2. 158-35, de 24 de agoslo de 2001, e o 
Decreto nO 70235, de 6 de março de 1972; d ispOe sobre a comprovação de 
regu laridade fiscal pelo contribu inte; regu la a compra, venda e transporte 
de ouro; e dá oulras providências" . 

O Sim para todos os dispositivos deste item. (001.S] 

O Não para todos os dispositivos deste item. (001 ,N] 

O Abstenção para todos os dispositivos deste item. (001.A] 

- alinea "b" do inciso I do art. 8°; S..J NO AO [001001 ) 

- item 2 da al inea "b" do inciso 11 do art . 8' S ..J NO AO [001.002) 

- i lem 2 da al ínea "b" do inciso 11 1 do art . 8' S ..J NO AO [001 .003) 

- "caput" § 1 ° do art. 8°; S ..J NO AO [0 01.004) 

- inciso I do § 1 c do ar!. ao; S ..J NO AO [001 005) 

- "caput" do inciso 11 do § 1 ° do art . 8° ; S ..J NO AO [001.006) 

- alínea "a " do índso II do § 1° do a rl 8°: S ..J NO AO [001 .007) 

- alínea "b" do inciso II do § 1° do art. 8°; S ..J NO AO [001.008) 

- "capu t" do inciso 11 1 do § 1° do art. SC; S ..J NO AO [001009) 

- alinea "a " do inciso III do § 1° do art. 8°' S ..J NO AO [001.010) 

- alínea "b" do inciso III do § 1° do art. 8°; S..J NO AO [0 01.011 ) 

- inciso X IV do § 3° do art. 8"; S:::J NO AO [00101 2) 

- inciso XV do § 3° do art. 8°; S..J NO AO [001.013) 

- inciso XVI do § 3 D do art. SO; S:::J NO AO [001 .014) 
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MATÉRIA VOTO 

- § 4° do art . 80
; 50 NOAO [00 1.015) 

- §5°doart. 8°; 5 U NO AO [00 1.0 16) 

- Rcaput" § 8° do art. 8°; 50 N..JA O [001.017) 

- inciso I do § 8'" do ar !. lr'; 5U NO A:::J [001.0 18] 

- inciso II d o § BC do art. 8 <:>; 5:::J NO AU [001.01 9J 

- § 15 do art. SC; 50 NO A:::J [001.020] 

- § 16 do ar!. ao; 5 ..J NO AU [00 1.021] 

- § 17 do art. 8"; 5 ..J NOAO [001.022] 

- parágraro único do ar!. 11 : 50 NO AU [001023] 

- inc iso 11 do art. 3° da Lei nO 12.546. ds 14 de dezembro de 201 1, com a 50 NO AO [001 .024] 
redaçêo dada peto art . 13 do prOj HIO; 

- § 11 do art. 7° da Lei na 12 .546. ds 14 de dezembro de 201 1, com a 5 U NOAO [001 .025] 
red ação dada pelo art. 13 do prOJe to : 

- § 12 do art. 7° da Lsi na 12 .546. de 14 de dezembro de 201 1, com a 5 U NOAO [001 .026] 
redação dada pelo ar!. 13 do projeto ; 

- § 10 do art. 8° da Le i nC 12546. de 14 de dezembro de 2011, com a 50 N..J AO [001.027] 
redação dada pelo ar!. 13 do projeto ; 

- inciso 11 do art. 14; 50 NO A..J [001.028] 

- "capu t" do art. 69 da l ei na 12.24 9, de 11 de Junho de 2010 , com a redação 50 N..J AU [001.029) 
dada pelo arl. '9 do pm1eto: 

- inCISO I do art. 69 da Lei nO 12.249, de 11 de junho de 2010, com <3 rI:tdaç:Ho 5:::J NOAU [00 1.030] 
dada pelo art . 19 do projeto; 

- inciso" do an o 69 da Lei nO 12.249, de 11 de junho de 201 0 , com Cl radcu;:HO 5 ..J NO AU [001.031) 
dada pelo ar!. 19 do proje to ; 

- in ciso 111 do art. 69 da Lei n Q 12.24 9, de 1 1 de junho de 2010, com a 50 NO AU [00 1.032] 
redaçao dada pelo art. 19 do proje to : 

- inciso IV do art . 69 da Lei nQ 12.249, de 11 de junho de 2010, com a 50 NOAO [001 .033] 
redaçoo dada pelo art. 19 do proje to ; 

- § 1" do art. 69 da Lei nO 12.249, de 11 de junho de 2010. com a redaçao 50 NO AO [00 1.034) 
dada pe lo art . 19 do prOjeLo; 

- "caput" § 2" do art. 69 da Lei n" 12 .24 9, de 11 de junho de 2010. com a 50 N:::JAO [001.035] 
red ação dada pelo art. 19 do projeto ; 

- in ciso I do § 2Q do art . 69 da Lei nO 12.24 9, de 11 de junho de 20 10, com 50 NO A..J [001.036) 
a redaçao dada pl:tlo art. 19 do proje to : 

- "çapul " Inciso II do § 2° do art. 69 da Lei nO 12.249, de 1 1 de junho de 50 N:JAO [001.037] 
20 10, com a redaçHo dada pelo art . 19 do projeto; 

- al ínea "a" do inçÍso 11 do § 2'" do art . 69 da Lei n° 12 .249, de 11 de junho 50 NO A..J [001.038) 
de 2010 , com a redHção dada pelo art. 19 do projeto; 

- alinea "b" do Inçiso II do § 2° do art. 69 da Lei n° 12.249 , de 11 de junho 5 ..J NOAO [001.039] 
de 2010, com a redação dada pelo art. 19 do projeto; 
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- "capu'" § 3<> do art . 69 da Lei n" 12.249, de 11 de junho de 20 10. com a sO NO A~ [001 .04 0) 
redaçHo dada pelo art 19 do projeto; 

- inciso I do § 3" do art. 69 da Lei n" 12.249, de 11 de junho de 2010, com sO NO A~ [001 .041 ) 
a redaçoo dada pelo art. 19 do proje lo; 

- inciso II do § 3° do art. 69 da Lei n" 12249, de 11 de junho de 2010, com sO NO A~ [001 .042) 
a redaçoo dada pelo art. 19 do proje to ; 

- inciso 111 do § 3" do art. 69 da Lei nO 12.249. de 11 de junho de 20 10, com sO NOA -.J [001 .043) 
a redaçoo dada pelo art . 19 do proje lu; 

- inciso IV do § 3" do art. 69 da Le i n" 12.249. de 11 de junho de 20 10, com sO NO A~ [001 .044) 
a redaçoo dada pelo art. 19 do proje to ; 

- "caput" do § 4" do art . 69 da Le i n " 12249, de 11 de junho de 2010, com sO NO A~ [001 .045) 
a redaçoo dada pelo art. 19 do proje to ; 

- inciso I do § 4" do art. 69 da Le i n" 12.249. de 11 de junho de 2010, com sO NO A~ [001 .046) 
a redação dada pelo art. 19 do projeto: 

- inciso II do § 4C do art. 69 da Lei nO 12.249, de 11 de junho de 2010, com sO NO A...J [001 .047) 
a redação dada pelo art. 19 do projeto: 

- inciso 111 do § 4° do art. 69 da Lei nC 12.24 9, de 11 de junho de 2010, com sO NOA -.J [001.048) 
a redação dada pelo art. 19 do projeto: 

- inciso IV do § 4 ° do art. 69 da Lei nO 12.249, de 11 de junho de 20 10, com sO NO A-.J [001 .049) 
a redação dada pelo art. 19 do projeto: 

- § 5° do art. 69 da Lei nC 12.24 9. de 1 1 de junho de 2010. com a redação sO NO A-.J [001.050) 
dada pelo art. 19 do projeto; 

- § 6° do art. 69 da Lei nC 12.24 9. de 1 1 de junho de 2010. com a redação sO NO A...J [001 .051 ) 
dada pelo art. 19 do projeto; 

- § 7° do art. 69 da Lei nC 12.24 9. de 1 1 de junhO de 2010. com a redação sO NOA -.J [001.052) 
dada pelo art. 19 do projeto: 

- § 8° do art. 69 da Lei nC 12.24 9. de 1 1 de junho de 2010. com a redação sO NO A-.J [001 .053) 
dada pelo art. 19 do projeto: 

- § 5° do art. 8° da Lei n° 12.783, de 11 de janeiro de 20 13, com a redação sO NO A-.J [001.054) 
dada pelo art. 26 do projeto: 

- "caput" do art. r;F-A da Lei nO 12.4 68, de 26 de agosto de 201 1, com a sO NO A-.J [001.055) 
redaçf!io dada pela art. 30 do projeto; 

- parãgra fo único do art . gO-A da Lei nO 12.468, de 26 de agosto de 2011 . sO NOA -.J [001.056) 
com a red ação dada pelo art . 30 do projeto; 

- "caput" do art. r;F-B da Lei nO 12.4 68, de 26 de agosto de 201 1, com a sO NOA -.J [001.057) 
redaçf!io dada pela art. 30 do projeto; 

- parãgra fo único do art . gO-B da Lei nO 12.468, de 26 de agosto de 2011 . sO NO A-.J [001.058) 
com a red ação dada pelo art . 30 do projeto; 

- art. g0-C da Lei nO 12.468, de 26 de agosto de 201 1, com a redação dada sO NO A-.J [001.059) 
pelo art. 30 do projeto; 

- § 13 do art. 3° da Lei nO 10 .1 50, de 21 de dezembro de 2000, com a sO NOA -.J [001.060) 
redaçf!io dada pelo art. 31 do projeto; 

- inciso V do art. 14 da Medida Provisória nO 2.158-35, de 24 de agosto de sO NOA -.J [001.061 ) 
200 1, com a redação dada pelo art. 32 do proje to: 
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• ~caput~ do 8rt- 34· sO NO AO [001062J 

• parágrafo único do art. 34; sO NO A . ...] [001.063J 

- inciso XLIII do ar\. 1° da Lei nO 10.925, de 23 de julho de 2004, com a sO NO AO [001 .064J 
redação dada pelo art. 43 do projeto ; 

• "caput" do art. 44: sO NO A ...J [001065J 

- parágra10 único do art. 44; sU NOAO [001.066J 

- "caput~ do art. 42 da Lei nO 11.775, de 17 de setembro de 2008, com a sO NO AO [001 .067J 
redação dada pelo art. 45 do projeto; 

- "caput" inciso I do art . 42 da Lei no 11 .775, de 17 de setembro de 2008, sO NO AO [001068J 
com a redação dada pelo ar!. 45 do projeto; 

- alínea ~a" do inctso I do art. 42 da Lei nO 11,775, de 17 de setembro de sO NO A:J [001069J 
2008, com a redação dada pelo art. 45 do proíeto ; 

- alínea "b" do inciso I do art. 42 da Lei nO 11 .775. de 17 de setembro de sO NO AO [001 .070J 
2008. com a redação dada pelo art . 45 do projeto ; 

• "capul" inciso 11 do ar!. 42 da Lei nÇ 11.775, de 17 de setembro de 2008, S:JNOAO [001 .07 1J 
com a r&dação dada pelo art. 45 do proje\o; 

• alínea "a" do inciso 1I do an. 42 da lei nO 11.775, de 17 de setembro de sO NO AO [001 .072J 
2008, com a redação dada pela art. 45 do proje to : 

• al inea "b" do inciso 11 do art. 42 da lei nO 11.775, de 17 de setembro de sO NO AO [001 .073J 
2008, com a redação dada Pf:llo art. 45 do projeto; 

• alínea Me" do inciso 11 do ar!. 42 da Le i nO 11.775, de 17 de setembro de sO NO ACJ [001 .074J 
2008, com a redação dada pelO art . 45 do proje to ; 

· § 1° do art. 42 da l ei nO 11.775, de 17 de setembro de 2008, com a sO NO AO [001 .075J 
redação dada pelo art. 45 do projeto; 

· § 2e do art 42 da lei nO 11.775 , de 17 de se\embro de 200B, com a sCJ NOA U [00 1.076J 
redação dada pelo art. 45 do proje to; 

· § 3° do art. 42 da l ei nO 11.775, de 17 de setembro de 2008, com a sO NO AO [001 .077J 
redação dada pelo art. 45 do projeto ; 

· § 13 do a r!. 5° da lei nO 12.716, de 21 de setembro de 2012, com a redação sO NO AO [001 .078J 
dada pelo art . 46 do projeto; 

• ar!. 5°·A da Lei nO 12.716, de 2 1 de setembro de 2012 , com a redação sO NO AO [001 .079J 
dada pelo art. 46 do projeto; 

• "caput" do art. 47; sO NO AO [001 .080J 

· pa rágrafo (jnico do art. 47; sO NOACJ [001.081J 

• "caput" do art. 48; sO NO AO [001082J 

· § 1° do art. 48; sO NO AO [001.083J 

· § 20 do art. 4S; S:J NO AO [001.084J 

- § 3° do art . 48. sO NO AO [001.085J 
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Item 2 

Veto To tal nO 27, de 2013 

- Velo Tot",1I n" 27, dH 2013, ao Projl::tlo dH Lei do Sem:ldo nO 198, de 2007 (nO 
200;2012- Complementar, na Cãmara dos Deputados ), que "Acrescenta § 
2" ao art. 1" da l ei Complementar n" 110, de 29 de junho de 2001, para 
estabelecer prazo para a extinção de contri bu ição saciar. 

Item 3 

Veto To tal n" 28, de 2013 

- Veto Total n" 28, de 2U 13, ao Projeto de Lei do Senado n" 392, de 
2008 (nO 6127/2009. na Cãmara dos Deputados) , que "Altera o § 3" do 
ar!. 7 1 dél lei n" 11.355, de 19 de ou tubro de 2006, FXi(H incluir, en lrt:t os 
servidores que uesenvolvl::tm al ividadl::ts exclusivas de ESléldo , os servidores 
do Plano de Cam:lira e Cargos da Fundaçao Ins tituto Brasi leiro dH Gl:tografiél 
e Estatística - IBGEft . 

Item 4 

Ve to Parc ial n" 29, de 2013 
- Veto Parcial nO 29, de 2013, ao Projeto de Lei da Ct1mara n° 39, de 2013 
(n" 6.826/2010, na Casa de origem), que "Dispõe sobre a responsabilizaçào 
administrativa e civil de pessoas juridicas pela prática de atos contra a 
administraçào pública. nacional ou estrangeira, e da outras providências'·. 

o S im para l odos os dispositl .... o s deste item. 

O Nào para todo s o s dispo siti .... o s deste item. 

O A bstenção para to dos o s dispos itivos deste item. 

- § 6° do art. 6°; 

- inciso X do ar!. 7° 

- § 2° do art. 19; 

Item 5 

Veto To ta l nO 30, de 201 3 

[004 .5J 

[004 .N) 

[004.A) 

- Veto Total n° 30, de 2013, ao Projeto de Lei do Senado n° 244, de 2009 (n° 
5.64912009, na Câmara dos Deputados), que "Dispõe sobre a condiç1'io de 
perito oficial dos papiloscopistas em suas perícias especif icas e da outras 
prOVidências". 

Item 6 

Veto To ta l nO 31, de 2013 

- Veto Total n° 31 , de 2013, ao Projeto de Lei da Cãmara n° 83, de 2007 
(n° 7 .320/2006, na Casa de origem), que "Altera a Lei nO 11.282, de 23 
de fevereiro de 2006, que anistia os trabalhadores da Empresa Bras ileira 
de Correios e Telégrafos - ECT punidos em razào da participaçOo em 
movimento grevista". 

VOTO 

s ...J NO AO [002) 

S ...J NO AO [003) 

S ...J N O A O [004.00 1) 

s ...J N O A O [004 .002) 

S .J N O A O [004.003) 

s ...J NO AO [005) 

s ...J NO AO [006) 
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Item 7 

Veto Parcial n' 32, de 2013 

• Veto Parcial n' 32, de 2013, ao Proleto de Lei da Cámara n' 9B, de 20 11 
(n' 4,52912004, na Casa de origem), que "Institui o Estatuto da Juventude e 
dispõe sobre os direitos dos jovens, os principios e diretrizes das políticas 
públicas de Juventude e o Sistema Nacional de Juventude · SINAJUVE", 

O Sim para todos os dispositivos deste item. 1007,S] 

O Não para todos os dispositivos deste item. IOO7,N] 

O Abstenção para todos os dispositivos deste item. IOO7,A] 

. § l ' do art, 11; sO NO A.J [007,00IJ 

· § 2'do Hrt, 11 ; sO NO A.J [007.002J 

· § 2' do art, 45 sONIJA .J [007,003J 
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
Concedo a palavra ao Senador Valdir Raupp, 

pela ordem.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB 

– RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, pelo que foi acertado na CCJ do Senado Fe-
deral, quando aprovamos o SCD nº 98, de 2002, de 
autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, abrimos a 
possibilidade de se criarem mais alguns Municípios, 
e acho isso justo, porque não podemos ficar mais de 
18 anos sem criar um único Município no Brasil, num 
País que se está desenvolvendo ainda, sobretudo na 
Região Norte do Brasil. Há distritos a 300km da sede 
do Município, distritos esses com mais de 20 mil ha-
bitantes, sem estrutura nenhuma. Logo, esses distri-
tos merecem se emancipar, sob pena de ficarem no 
isolamento o resto da vida. Todas as cidades que hoje 
são organizadas, a grande maioria delas, foram, um 
dia, distritos que tiveram o direito de se emancipar. Por 
isso, é o que defendo.

Com as regras muito rígidas que nós aplicamos, 
no máximo, 120 novos Municípios serão criados. Exis-
tem as fusões também em grande quantidade, de acor-
do com as duas cidades que concordam com as fusões 
de áreas geográficas de Municípios. Os distritos ficam 
bem mais próximos de determinado Município e, por 
isso, são atendidos por outra cidade quando perten-
cem a outro Município. Isso acontece em quantidade, 
sem prejuízo nenhum para a União nem mesmo para 
os Municípios. Então, eu defendo isso.

Creio que, neste momento, todos os Líderes con-
cordem com a votação do SCD nº 98, de 2002.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – O Senador Valdir Raupp pede 
que nós coloquemos na pauta o projeto de lei que 
cria Municípios. Não há, evidentemente, acordo para 
a apreciação desse projeto de lei. Portanto, esse pro-
jeto de lei não está na pauta. É evidente que, se não 
houver objeção da Casa, colocaremos esse projeto na 
pauta. Esse projeto, certamente, terá uma repercus-
são negativa contra o Senado, em função da criação 
de novos Municípios.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Mo-
zarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, eu gostaria de comentar justamente isso, porque 

muita gente está falando sobre isso sem ter lido esse 
projeto. Se o projeto tivesse sido lei há alguns anos, 
mais de dois mil Municípios não teriam sido criados. 
Afora isso, o projeto trata de fusão – em São Paulo, mais 
de 100 Municípios desejam fazer fusão – e também de 
incorporação. Então, não é um projeto para fazer farra 
de criação. Ao contrário, ele estabelece critérios mais 
rígidos, que nunca aconteceram no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Ouço o Senador Aloysio Nu-
nes Ferreira.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Sr. Presidente Renan...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O Senador Jarbas Vasconcelos 
e o Senador Mário Couto estão devidamente inscritos.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP. Com revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, tive a ocasião de expressar, na reunião de Lí-
deres que V. Exª convocou na semana passada, minha 
opinião sobre a oportunidade de votarmos esse projeto.

O Senador Valdir Raupp apresentou, na Comissão 
de Constituição e Justiça, voto que teve meu apoio, um 
voto rigoroso que estabelece exigências sérias. Desse 
modo, nada tenho contra o mérito do projeto. E jamais, 
como Senador, iria me opor à votação de projeto de 
autoria de um colega. Acho que é um direito sagrado 
do Parlamentar levar a votos uma proposição sua – 
no caso, trata-se da proposição do Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

A minha objeção, naquele momento, a qual man-
tenho ainda, Sr. Presidente, é quanto à oportunidade 
da votação desse projeto, dada a situação fiscal com-
plicada que o nosso País atravessa, e especialmente 
complicada no âmbito dos Estados e dos Municípios, 
uma vez que a União não está sujeita à Lei de Respon-
sabilidade Fiscal e tem à sua disposição a criatividade 
imensa daqueles que fazem a maquiagem das suas 
contas. Em razão dessa conjuntura, não considerava 
oportuna a votação. E a considero ainda inoportuna.

Por essa razão, vou votar contra, o meu voto, 
no momento oportuno, será contrário, mas respeito o 
projeto, seu autor e relator, respeito as aspirações da-
queles que querem vê-lo aprovado. Apenas considero, 
na minha opinião pessoal – não é essa a opinião da 
Bancada do PSDB–, que não é oportuna a votação do 
projeto neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Jarbas Vasconcelos, 
com a palavra, V. Exª.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
não sou Líder de Partido, mas V. Exª, ontem, foi muito 
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claro quando disse que sobre essa matéria não havia 
entendimento do Colégio de Líderes. Então, acho que a 
Mesa deveria, no mínimo, ouvir novamente os Líderes.

Essa é uma matéria polêmica –concordo com V. 
Exª –, altamente polêmica. Eu, por exemplo, ainda não 
formei minha opinião.

O Senador Mozarildo, que é uma pessoa por 
quem tenho muita admiração, disse que muitos não 
conhecem o projeto. Por isso, acho que seria o caso 
de estudarmos isso, e de V. Exª fazer uma consulta no-
vamente, democraticamente, e reabrir essa discussão 
com os Líderes da Casa. 

Eu queria só mais um minuto de V. Exª para dei-
xar registrada não a nossa estranheza, mas o nosso 
descontentamento com o voto que o Ministro Celso de 
Mello acabou de proferir, desempatando matéria de 
alta relevância na Suprema Corte. Ele admitiu o rece-
bimento dos embargos infringentes, e, assim, vamos 
ter, praticamente, um novo julgamento do mensalão. 

Com ênfase, o ministro Celso de Mello, ressaltou 
como um grande jurisconsulto, grande constituciona-
lista, uma figura, cuja imagem é das mais degradadas 
neste País: a famigerada figura de Alfredo Buzaid, ex– 
Ministro da Justiça (1969-1974) e do Supremo (1982-
1984) na época da ditadura militar. Estamos diante 
de um Ministro que, de repente, se coloca na vitrine 
nacional dos acontecimentos e enaltece uma pessoa 
que foi um sabujo de prestezas à ditadura militar, que 
se prestou a vários e vários casos, os mais hedion-
dos, os mais infelizes que se pode associar a um ser 
humano. Assim fez Alfredo Buzaid, defendendo tortu-
ra, escondendo listas de desaparecidos e de mortos, 
colocando-se abertamente a favor do regime de força, 
contra o Estado de direito. Essa figura agora é enal-
tecida exatamente pelo decano do Supremo Tribunal 
Federal do Brasil ao proferir seu voto. 

Eu quero deixar apenas registrada, Sr. Presidente, 
a minha estranheza, o meu repúdio e o meu protesto 
diante dessa citação infeliz do decano da Suprema 
Corte do País.

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) – Eu não vejo onde está o desgaste do Senado ao 
votar essa matéria. Não vejo, sinceramente, Presidente. 

Desgaste do Senado seria a demora na aprecia-
ção do voto aberto. Esse seria o desgaste do Senado, 
esse seria o principal desgaste do Senado. Nós deve-
ríamos apreciar hoje o voto aberto, aberto em todas 
as situações. 

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Eu não vejo onde está o desgaste do interiorano.

Por exemplo, no meu Estado, Castelo de Sonhos, 
fica a 1,2 mil quilômetros do Município Altamira. V. Exª 
acha justo que esse povo permaneça subjugado a 1,2 
mil quilômetros de distância, Presidente? 

Outra coisa, Presidente, não sei hoje nem onde 
estou quando falo em gasto nacional, nem quem sou, 
quando falo em gasto nacional. Acabaram de absolver 
os mensaleiros, Presidente! A Pátria está ferida, Presi-
dente! Os Poderes estão perdendo a honra e a moral, 
Presidente! O Brasil se afunda, Presidente! 

Por que não podemos votar um simples projeto, 
que não obriga todos os Municípios a serem anteci-
pados? Há um estudo preventivo, há um estudo ante-
cipado para viabilizar a emancipação de cada Muni-
cípio. É o brasileiro pobre, é o brasileiro que vive nas 
distâncias, é o brasileiro que quer se defender. Por 
que isso é imoral? 

Imoral é o que acabou de ver a Pátria. Imoral é 
o que acabamos de assistir na TV Justiça. Imoral é 
dizer aos brasileiros que, nesta Pátria, hoje, pode-se 
roubar à vontade, que ninguém vai preso, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Item 8:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 35, DE 2011

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 35, de 2011, que teve como primeiro signa-
tário o Senador Luiz Henrique, que revoga o 
inciso I do art. 49, acrescenta inciso ao art. 52 
e altera a redação do inciso VIII do art. 84 da 
Constituição Federal, a fim de tornar privativa 
do Senado Federal a competência para decidir 
sobre tratados, acordos ou atos internacionais.
Parecer sob nº 269, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, o Rela-
tor dessa matéria foi o Senador Jorge Viana, 
que emitiu, na Comissão de Constituição e 
Justiça, um parecer favorável, com a Emenda 
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto 
em separado do Senador Roberto Requião.

Discussão da proposta de emenda à Constitui-
ção. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir a proposta 
de emenda à Constituição, declaramos encerrada a 
discussão. 

A matéria constará da Ordem do Dia da próxima 
sessão deliberativa, para prosseguimento da discussão.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício, concedo a 
palavra a V. Exª pela ordem.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs Senadores, nós, cearenses, que so-
mos amantes da liberdade, das boas letras e do direito 
à informação, perdemos hoje uma grande matriarca. 
Refiro-me, na melhor e mais carinhosa acepção da 
palavra “matriarca”, ao falecimento de Lúcia Dummar. 

Dona Lúcia, como ficou carinhosamente conhe-
cida ao longo de seus 96 anos, é filha do fundador do 
jornal O Povo, Demócrito Rocha. Tinha 11 anos quando 
seu pai fundou O Povo. Dizia ela: “Herdei do meu pai 
essa qualidade de ser amiga da liberdade”, recorda-
va em certa época. Fibra e princípios que Dona Lúcia 
certamente soube manter e, principalmente, honrar 
e transmitir à família, como mostra a história de um 
dos principais jornais regionais do Brasil, pois foi seu 
filho, Demócrito Rocha Dummar, neto do fundador, 
que, durante 45 anos, manteve a luta que é adminis-
trar uma empresa de comunicação. E a história mostra 
que com sucesso, pois, atualmente, além do jornal, o 
grupo compreende 4 emissoras de rádio, a TV O Povo 
e a Fundação Demócrito Rocha, orgulhosamente ad-
ministrada por sua neta, a jornalista Luciana Dummar.

A vida de Dona Lúcia também mostra como a for-
ça de vontade, o desprendimento e a iniciativa pessoal 
são importantes na vida das famílias.

Com 6 filhos pequenos e viúva aos 38 anos, Lúcia, 
que era formada pela escola normal, deu um passo à 
frente do seu tempo e assumiu o desafio de ser pro-
fessora no jardim de infância. Lá, contando histórias 
e cantando, desenvolveu e estimulou a imaginação e 
o crescimento de centenas de cearenses.

Com a 2ª Grande Guerra Mundial e a necessidade 
de informações sobre o assunto, Dona Lúcia trocou o 
colégio Lourenço Filho pela tradução de notícias, que 
chegavam tanto em Francês como em Inglês, para o 
jornal O Povo.

Amizade, respeito, compromisso e um legado de 
defesa da liberdade de expressão são qualidades que 
permearam toda vida de Lúcia Dummar e que devem 
ser reverenciadas e seguidas pelas novas gerações.

Sr. Presidente, nós, cearenses, estamos de luto, 
ao mesmo tempo em que rogamos a solidariedade à 
família da nossa Lúcia Dummar e da minha querida 
amiga Luciana Dummar. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 

Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, solicito a V. Exª 
permissão para usar a palavra para uma comunica-
ção inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu concedo a palavra a V. Exª 
para uma comunicação inadiável, na forma do Regi-
mento Interno do Senado Federal.

O requerimento do Senador Eunício será enca-
minhado à família na forma também do que manda o 
Regimento que nós façamos.

Com a palavra, o Líder Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 

Governo/PSB – DF. Para uma comunicação inadiá-
vel. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, assumo a tribuna neste momento na 
condição de Líder do Partido Socialista Brasileiro para 
comunicar a decisão tomada pela Comissão Executiva 
Nacional do Partido Socialista Brasileiro, hoje, de en-
tregar todos os cargos que ocupa no Governo Federal 
e deixar de participar do Governo Federal. 

A decisão contou com a aprovação de todos os 
presentes na reunião, com exceção do Governador Cid 
Gomes, que disse concordar com o inteiro teor da nota 
e da posição, apenas ressalvando que entendia que 
não era o momento adequado para fazê-lo.

Quero registrar que, desde 1989, o PSB vem 
construindo a Frente Brasil Popular. Fomos o primei-
ro partido, naquele momento, a apoiar a candidatura 
do Presidente Lula. Tivemos a honra de participar do 
governo do Presidente Lula, quando se fez vitorioso, 
e compartilhamos todas aquelas conquistas em bene-
fício da população brasileira.

O PSB sempre se portou com muita correção, 
com muita dignidade, e nunca condicionamos o nos-
so apoio ao Governo à questão de cargos, à questão 
de liberação de emendas. Sempre colocamos o in-
teresse nacional acima de qualquer coisa. Foi assim 
que, no ano de 2010, ao entendermos que naquele 
momento deveríamos todos nos somar a candidatura 
da Presidenta Dilma Rousseff, retiramos a candidatu-
ra do então presidenciável Ciro Gomes, que, naquele 
momento, contava com 16% de intenção de votos nas 
pesquisas. Fizemos isso a partir de um amplo debate 
democrático no partido, e ficou demonstrado que era 
uma decisão correta. Elegemos a Presidenta Dilma, e 
o PSB foi o partido, no campo da esquerda, que mais 
elegeu governadores no País, 6 governadores.

Há uma discussão intensa na militância do Par-
tido Socialista Brasileiro, que legitimamente pleiteia 
o lançamento de uma candidatura a Presidente da 
República. Temos um nome que reúne todas as con-
dições para isso. 

O Governador Eduardo Campos, governador 
melhor avaliado no Brasil, foi ministro no governo do 
Presidente Lula, ministro da Ciência e Tecnologia. 
Conquistou o reconhecimento de toda a comunidade 
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científica, de todo o setor produtivo, é reconhecida a 
sua capacidade de diálogo, exercida como Líder na Câ-
mara dos Deputados, e é reconhecida sua capacidade 
de gestão como governador melhor avaliado do Brasil.

Nós percebemos, Senador Moka, Senador Pe-
dro Taques, que a simples possibilidade de o Partido 
Socialista Brasileiro ter uma candidatura a presidente 
da República – e sempre dissemos que o momento 
adequado de discutir candidaturas e decidir candida-
tura seria o ano de 2014 –, a simples possibilidade 
disso passou a provocar constrangimentos, e passa-
mos a perceber que setores do Governo e setores dos 
partidos aliados passaram a utilizar a imprensa para 
pressionar o Partido Socialista Brasileiro.

Nós não aceitamos esse tipo de pressão e nos 
sentimos muito à vontade para tomar uma decisão 
que, temos convicção, vai elevar o nível do debate no 
nosso País.

Entendemos que um partido que elegeu 6 go-
vernadores, um partido que mais aumentou o número 
de prefeitos eleitos na última eleição, que teve o maior 
número de prefeitos reeleitos no Brasil, que elegeu o 
maior número de prefeitos de capital, que tem os go-
vernadores mais bem-avaliados no Brasil, que tem os 
prefeitos de capital mais bem-avaliados no Brasil, tem, 
sim, o legítimo direito de discutir a possibilidade de ter 
uma candidatura à Presidência da República. Isso é 
legítimo no sistema democrático, no sistema eleitoral 
de dois turnos. 

Portanto, essa nossa decisão deixará mais à 
vontade todos: deixará mais à vontade a Presidenta 
Dilma – e nós continuaremos votando aqui como sem-
pre votamos, a favor do interesse nacional – e deixará 
o PSB mais à vontade para tomar as suas decisões.

Portanto, eu peço licença a V. Exª, Sr. Presidente, 
para ler a nota oficial, a carta encaminhada à Presi-
denta da República, pelo Presidente Eduardo Campos, 
entregue pessoalmente à Presidenta. E já agora entre-
gue nas mãos da Presidenta, eu posso tornar pública 
a carta do Partido Socialista Brasileiro.

Senhora Presidenta,
Desde 1989, quando da criação da “Frente 
Brasil Popular”, o Partido Socialista Brasileiro 
integra, juntamente com o Partido dos Traba-
lhadores e outros do campo da esquerda, a 
base política e social que, durante as sucessivas 
eleições presidenciais de 1989, 1994,1998 e no 
segundo turno de 2002, apoiou e, finalmente, 
levou à Presidência da República, o compa-
nheiro Luís Inácio Lula da Silva, cujo governo 
contou com nossa participação, colaboração 
e sustentação, no Executivo e no Parlamento. 

Convidado a ocupar funções governamen-
tais, nosso Partido contribuiu para os avan-
ços econômicos e sociais proporcionados ao 
País pelo governo do honrado Presidente Lula, 
dedicando seus melhores esforços e sua total 
lealdade nos momentos mais difíceis dos oito 
anos de mandato.
Em março de 2010, embora contássemos 
com um pré-candidato à presidência da Re-
pública e fosse desejo manifesto de nossa base 
e das lideranças do partido o lançamento de 
candidatura própria, o PSB, a partir de uma 
profunda reflexão e discussão política com 
o companheiro Lula, abdicou dessa legítima 
pretensão e decidiu integrar a frente partidária 
que apoiou a candidatura de Vossa Excelência 
à Presidência da República.
Quando da formação do governo, Vossa Exce-
lência convidou-nos para discutir nossa par-
ticipação, ocasião em que manifestamos a 
possibilidade de apoiar sua administração sem 
necessariamente ocupar cargos. Vossa Excelên-
cia, entretanto, expressou o desejo de quadros 
do PSB na Administração, com o que concor-
damos sem apresentar condicionantes.
Neste momento, temos sido atingidos, sistemá-
tica e repetidamente, por comentários e opi-
niões, jamais negadas por quem quer seja, 
de que o PSB deveria entregar os cargos que 
ocupa na estrutura governamental, em face da 
possibilidade de, legitimamente, poder apresen-
tar candidatura à Presidência em 2014. 
Longe de receber tais manifestações como 
ameaça, o Partido Socialista Brasileiro – que 
nunca se caracterizou pela prática do fisiolo-
gismo – reafirma seu desapego a cargos e 
posições na estrutura governamental, e rei-
tera que seu apoio a qualquer governo jamais 
dependeu de cargos ou benesses de qualquer 
natureza, e sim do rumo estratégico adotado 
que, a nosso ver, deve guardar identidade com 
os valores que alicerçam a trajetória política do 
nosso Partido. Nossas divergências, todavia, 
não impediram nosso apoio ao governo de 
Vossa Excelência, mas pretendemos discutir 
com a sociedade, de forma mais ampla e livre.
O Partido Socialista Brasileiro, nos seus 60 
anos de presença na vida política nacional, 
jamais transigiu ou negociou suas convicções 
e seus ideais programáticos.
Com longa tradição na luta pela democracia e 
pela justiça social, o PSB participou ativamente 
de importantes momentos da vida nacional, 
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como a memorável campanha do “petróleo é 
nosso”, a luta pela reforma agrária, a luta petas 
“Diretas-já” e pela democratização do País. 
Sempre nos inspiraram exemplos como os de 
nossos companheiros João Mangabeira, Her-
mes Lima, Barbosa Lima Sobrinho, Evandro 
Lins e Silva, Antônio Houaiss, Miguel Arraes 
e Jamil Haddad.
É justamente pelo apego a essa história que 
o partido, nos últimos anos, vem merecendo 
o reconhecimento da sociedade brasileira re-
fletido no seu crescimento nas sucessivas vi-
tórias eleitorais.
Por todas essas razões, o PSB vem à presen-
ça de Vossa Excelência, formalmente, declinar 
de sua participação no Governo, entregando os 
cargos que ora ocupa, ao mesmo tempo em que 
reafirma que permanecerá, como agora, em sua 
defesa no Congresso Nacional. Esta decisão 
não diz respeito a qualquer antecipação quanto 
a posicionamentos que haveremos de adotar no 
pleito eleitoral que se avizinha, visto que nossa 
estratégia – que não exclui a possibilidade de 
candidatura própria – será discutida nas instân-
cias próprias, considerando nosso programa e 
os mais elevados interesses do País e a luta 
pelo desenvolvimento com igualdade social.

Essa é a nota, Sr. Presidente, com o posiciona-
mento oficial da Comissão Executiva Nacional do PSB.

Ouço o Senador Pedro Taques, a Senadora Lídice 
e, em seguida, o Senador Waldemir Moka.

O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT – 
MT) – Se V. Exª me permitir, eu queria fazer a permuta 
com a Senadora Lídice, que é do PSB. Depois, eu falo.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – À vontade, Senadora Lídice.

O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT – 
MT) – Eu quero falar depois.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maio-
ria/PMDB – AL) – Se nós pudermos fazer um encami-
nhamento diferente, talvez seja melhor.

Eu garantirei, com aquiescência dos Senadores, 
a palavra à Senadora Lídice e, em seguida, ao Senador 
Pedro Taques, e retomaremos a Ordem do Dia.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco 
Apoio Governo/PSB – SE) – Sr. Presidente, eu estou 
aqui também para falar.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Apenas o Senador Waldemir 
Moka, Sr. Presidente, porque solicitou... 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A V. Exª também, Senador Va-
ladares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco 
Apoio Governo/PSB – DF) – Agradeço, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Talvez seja melhor, Senador 
Rodrigo.

Com a palavra a Senadora Lídice da Mata, para 
uma comunicação inadiável.

A Srª Lídice da Mata (Bloco Apoio Governo/PSB 
– BA. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, para saudar o Senador 
Rodrigo Rollemberg, que neste momento, exercen-
do a posição de Líder do nosso Partido, lê a nota da 
nossa Executiva, reunida hoje pela manhã, que toma 
uma decisão importante, importante para o Brasil e 
importante para a história do PSB. É uma decisão, 
sem dúvida nenhuma, difícil, pela nossa relação polí-
tica de construtores deste Governo, desde o primeiro 
governo do Presidente Lula até os dias atuais, mas 
uma decisão consciente de que a história do PSB nos 
obriga a ter uma atitude que não deixe dúvidas para 
a população brasileira da nossa independência, da 
nossa dignidade e, principalmente, da nossa atuação 
política sem vinculação com qualquer tipo de apego a 
cargos governamentais. 

Portanto, quero parabenizar V. Exª que neste 
momento faz essa leitura do documento do Partido 
e dizer da importância dessa posição que o PSB na-
cional tomou.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senadora Lídice 
da Mata. É uma honra ser Líder de uma bancada que 
tem V. Exª como uma das grandes expoentes.

Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT 

– MT) – Senador Rodrigo, quero cumprimentar V. Exª 
como Líder do PSB e cumprimentar o seu partido, o 
Presidente do PSB, o Governador Eduardo Campos. 
Porque partido não pode ser chantageado, as pessoas 
não podem ser chantageadas. Cargos são importan-
tes, mas um partido político é muito maior do que os 
cargos que ele ocupa. O PSB está dando exemplo. Eu 
aqui, desde o início do meu mandato, tenho defendi-
do que o meu Partido, o PDT, não precisa de cargos 
para apoiar a Presidente da República – não precisa 
de cargos. Partido que precisa de cargos é partido 
fisiologista, partido clientelista, partido que faz do pa-
trimonialismo o seu instrumento de atuação. Eu que-
ro cumprimentar V. Exª e expressar uma inveja cristã 
do PSB – uma inveja cristã –, porque o PDT deveria 
tomar o mesmo caminho que V. Exª. Aliás, eu defendi 
isso hoje, na reunião dos Deputados e Senadores do 
PDT, defendi o caminho que o partido de V. Exª está 
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tomando. Parabéns ao Governador Eduardo Campos 
e a V. Exª. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Pedro 
Taques, sempre ouvi as palavras de V. Exª.

Senador Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS) 

– Senador Rodrigo Rollemberg, eu percebo o orgulho 
de V. Exª nessa tribuna, orgulho exatamente de poder 
liderar um partido e uma bancada que tem, na figura da 
sua liderança maior, essa personalidade política que é 
o Governador Eduardo Campos. Eu tenho certeza de 
que uma decisão como essa, politicamente, é extre-
mamente difícil. Se não fosse o Governador Eduardo 
Campos, que conhecemos, um homem determinado, 
corajoso e com desprendimento, o que o credencia, 
sem sombra de dúvida, a galgar posições que, tenho 
certeza, o País inteiro... No momento em que ninguém 
abre mão de nada, ele vai e entrega todos os cargos 
do PSB, como quem diz: “Está aqui a demonstração 
de alguém que tem desprendimento para isso”. Para-
béns a V. Exª e parabéns ao PSB.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Moka. 
V. Exª sabe do apreço e da admiração que tenho por 
V. Exª. As palavras de V. Exª significam muito para nós.

Ouço, com muita alegria, o nosso sempre Líder, 
Senador Valadares.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Apoio 
Governo/PSB – SE) – Senador Rodrigo Rollemberg, 
essa postura do PSB, que se reuniu e aprovou a nota 
que acaba de ser lida por V. Exª, não é a primeira vez 
que acontece no âmbito do nosso Partido. Logo no iní-
cio das negociações para a composição do Governo, 
o PSB aprovou uma resolução com o mesmo objetivo, 
afirmando que apoiava o Governo da Presidenta Dilma, 
sem a necessidade de participação de seus membros. 
Entretanto, a Presidenta Dilma fez questão de convo-
car para o seu Governo dois ministros da maior com-
petência: Leônidas, do Ceará, e Fernando Coelho, do 
Estado de Pernambuco, respectivamente, na Secretaria 
de Portos e no Ministério da Integração, na certeza de 
que o nosso Partido podia – e pode – bem contribuir, 
da melhor forma, para o sucesso do Governo da Pre-
sidenta Dilma, como de fato vem acontecendo ao lon-
go de todos esses anos, em que os nossos ministros, 
com os seus assessores, demonstraram não só fideli-
dade e lealdade ao projeto do Governo como também 
competência na condução de todos os seus projetos. 
E, lá na reunião, senti um ambiente calmo, tranquilo, 
não vi nenhum radicalismo por parte dos membros da 
Executiva Nacional do PSB, apenas essa necessida-
de de ratificar o pensamento do PSB, que é um parti-

do que construiu uma história, que está participando 
do Governo da Presidenta Dilma, até este momento, 
porque também construiu esse caminho, esse espa-
ço, através de vitórias sucessivas, ao lado de Lula e, 
depois, da Presidenta Dilma. Portanto, sem nenhum 
radicalismo, sem nenhuma desfaçatez, sem nenhum 
motivo para pisar em ninguém, o PSB entrega os car-
gos à Presidenta Dilma. Eu disse, na reunião que, no 
governo democrático presidencialista, só um cargo é 
permanente durante quatro anos, ou oito anos, se hou-
ver reeleição: o cargo de Presidente da República. Os 
ministros são demissíveis ad nutum. Então, o fato de o 
PSB entregar os cargos significa que a Presidenta da 
República, que é a juíza da escolha da ação dos seus 
representantes, é quem tem que decidir a permanência 
ou a saída dos seus ministros. Na realidade, quando 
V. Exª afirma, na nota aprovada, que o PSB quer se 
afastar do Governo e continua apoiando o Governo da 
Presidenta Dilma, não promove o rompimento público, 
não está se afastando definitivamente do programa do 
Governo Federal. Por isso, aprovamos essa nota, na 
certeza de que a cordialidade entre os partidos polí-
ticos desta aliança deve persistir dentro do respeito 
mútuo e deixando que a Presidenta da República go-
verne este País sem nenhuma pressão de dentro ou de 
fora, porque o Brasil está acima de tudo, está acima de 
todos os partidos, de todas as vaidades, de todos os 
interesses particulares ou partidários do nosso Brasil. 
Portanto, meus parabéns! Agradeço a V. Exª o aparte.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Vala-
dares. 

Portanto, fica esse registro, Sr. Presidente, rea-
firmando o desejo do Partido Socialista Brasileiro de 
contribuir com a elevação do debate sobre os grandes 
temas de interesse nacional e se colocando legitima-
mente como um partido que tem capacidade, que já 
demonstrou, seja no Parlamento, seja nos Governos 
Estaduais, seja nos ministérios que ocupou, compe-
tência para isso.

Registro os nossos agradecimentos, nossos cum-
primentos ao Ministro Fernando Bezerra Coelho, ao 
Ministro Leônidas Cristino, pelo trabalho que desenvol-
veram, enfim, a todos os que compuseram essa equipe 
ao longo destes anos, demonstrando, mais uma vez, 
o nosso compromisso com o Brasil e com as causas 
maiores do povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – 

PR) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Al-
varo Dias, pela ordem.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
valho-me deste expediente para registrar a minha tris-
teza, que – eu sei – é de boa parte do Brasil, diante 
da decisão que acaba o Supremo Tribunal Federal de 
adotar, acolhendo os embargos infringentes e prote-
lando uma decisão que o País esperava pudesse ser 
definitiva no dia de hoje. Até porque, Sr. Presidente, 
os argumentos daqueles que rejeitaram os embargos 
infringentes são mais consistentes, plausíveis e mais 
adequados sobretudo, que se somam ao imenso cla-
mor popular de um país que deseja um novo tempo 
em matéria de ética, de combate à impunidade e de 
reabilitação da Justiça.

Essa infeliz decisão deixa a imagem de que a 
Justiça é implacável com os pequenos, mas é extre-
mamente generosa com os grandes, com os podero-
sos. Sem dúvida, é um momento de frustração, mas 
nos resta, Sr. Presidente, desejar e, sobretudo, apelar 
para que o Supremo Tribunal Federal adote procedi-
mentos céleres para o novo julgamento e atenda às 
expectativas do País, preservando a sentença inicial, 
evitando a revisão das penalidades impostas, para que 
o País possa comemorar uma mudança de rumos em 
matéria de justiça no Brasil.

Essa é uma instituição poderosa. Essa é uma ins-
tituição basilar. Nela estão fincados alicerces básicos, 
essenciais da democracia, e ela precisa reabilitar a 
sua imagem, o seu conceito diante do povo brasileiro. 
Celeridade agora é o que se pede, é o que se dese-
ja, para que o julgamento se complete e, se possível, 
atendendo às esperanças do povo brasileiro de ma-
nutenção da sentença e do seu cumprimento o mais 
rapidamente possível, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE) – Pela ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra, pela 
ordem, ao Senador Pimentel, ao Senador Wellington 
Dias e ao Senador Flexa Ribeiro. Em seguida, nós va-
mos retomar a Ordem do Dia.

Com a palavra V. Exª, Senador Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT 

– CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, desde a Constituição de 
1824 que o Brasil garante o duplo grau de jurisdição a 
todo réu brasileiro. Se nós pegarmos a nossa legislação, 
as decisões do Supremo Tribunal Federal e de todo o 
Judiciário brasileiro de lá para cá, o réu sempre teve 

direito ao duplo grau de jurisdição. A exceção foi para 
a AP nº 470. Se nós analisarmos até a AP nº 470, o 
Supremo Tribunal Federal sempre declarou que só de-
veriam ser julgados lá os réus que têm foro privilegiado. 
Mas, na AP nº 470, infelizmente, o Supremo Tribunal 
Federal pegou um conjunto de réus que tinha direito 
de ser julgado, inicialmente, pela primeira instância e, 
a partir dali, garantiu a dupla jurisdição.

Esse mesmo Supremo Tribunal Federal, no men-
salão do PSDB de Minas Gerais, resolveu separar os 
réus que não tinham foro privilegiado. Mandou que 
fossem julgados pela Justiça Federal de Primeira Ins-
tância, no Estado de Minas Gerais – e está correto. E 
manteve no Supremo Tribunal Federal apenas os réus 
que têm foro privilegiado, como é o caso concreto do 
ex-Presidente do PSDB, ontem Senador e hoje Depu-
tado Federal Eduardo Azeredo.

Da mesma maneira, no mensalão do DEM – que 
ontem era PFL – aqui de Brasília, resolveu manter jul-
gamento no STJ para os réus que têm foro privilegiado. 
E mandou para a Primeira Instância, aqui de Brasília, 
os demais réus que não têm foro privilegiado. Portanto, 
a exceção foi para a AP nº 470.

Para resgatar a história do Poder Judiciário bra-
sileiro, para assegurar o duplo grau de jurisdição, que 
é previsto na Constituição brasileira e que é a tradição 
do Supremo Tribunal Federal, é que vieram os embar-
gos infringentes para o réu de Primeira Instância, que 
lá deveria ser julgado, aquele réu que não tem foro 
especial e que o Supremo Tribunal Federal, numa de-
cisão de exceção, sem qualquer jurisprudência e nem 
decisões posteriores, assim resolveu proceder.

O que nós queremos, Sr. Presidente, é que se 
faça justiça, que se faça o julgamento de acordo com 
as provas dos autos e não de acordo com o clamor 
desse ou daquele meio de comunicação, como um 
Ministro do Supremo Tribunal Federal fez questão de 
dizer: ele julga não de acordo com as provas, não de 
acordo com a sua consciência, mas a partir da pres-
são que alguns meios de comunicação fazem sobre o 
Supremo Tribunal Federal.

Por isso, quero parabenizar a decisão do Supremo 
Tribunal Federal, que resgata a sua história e, acima 
de tudo, respeita o duplo grau de jurisdição.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-

no/PT – BA) – Sr. Presidente.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – 

PB) – Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA) – Pela ordem, Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-

no/PT – PI) – Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Há uma ordem aqui a seguir que 
lerei para que fique, desde já, estabelecida: Wellington 
Dias, Flexa Ribeiro, Caio Cunha Lima, Mário Couto, 
Vital do Rêgo, Magno Malta e Walter Pinheiro.

Em função do precedente que abrimos, conce-
dendo a palavra ao Líder Rodrigo Rollemberg, vou 
conceder a palavra a todos, em seguida, retomaremos 
a Ordem do Dia.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Se for para cair, eu caio, mas continuo 
Cássio, viu?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Cássio Cunha Lima; perdão, 
Cássio.

Com a palavra, o Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-

no/PT – PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, ao ouvir aqui a fala, com certeza, do Líder 
Alvaro Dias, temos a impressão de que a lei só pode 
ter uma decisão. Ou seja, quando tínhamos o Tribunal 
julgando aqui, aliás, prejulgando, condenando – as 
pessoas já foram condenadas, as pessoas já foram 
condenadas... Quantos já passaram por isto, de ser, 
primeiro, condenado, para, depois, ter o direito de se 
defender?

Nesse caso, sem nenhuma dúvida, o que o Su-
premo está dizendo hoje... E quero, aqui, saudar o Mi-
nistro Celso de Mello, sabe Deus sob que ambiente de 
pressão fez, hoje, o seu corajoso voto, coerente com 
a sua história e com o seu posicionamento dentro do 
próprio Supremo. Aliás, um voto que nos permite ter a 
convicção de que a Constituição será cumprida, que 
as leis serão cumpridas; é um voto garantista. Isso é 
importante, Sr. Presidente.

Então, veja só, temos uma situação, como disse 
aqui o Senador Pimentel, de dois pesos e duas medidas: 
no caso do chamado mensalão do PSDB, a fórmula é 
uma, manda passar a partir da Primeira Instância; no 
outro caso, vai para o STJ. Nesse caso da AP 470, já 
direto ao Supremo.

Agora, qualquer cidadão tem direito a, no míni-
mo, três instâncias de julgamento. Tem direito a um 
julgamento, uma revisão e tem, ainda, instâncias de 
recurso. Às vezes, chega-se, quando vai ao Supremo, 
a quatro oportunidades de se defender.

O que se desejava, nesse caso, era uma situa-
ção em que não houvesse sequer o direito da reaná-
lise. Aliás, no próprio julgamento, nós tivemos ali vá-
rios Ministros contestando a existência de provas; ali 
tivemos uma situação em que o que era verbalizado 
não combinava, não estava expresso no processo, o 

que demonstra o ambiente em que ocorreu o outro 
julgamento.

Eu quero aqui, Sr. Presidente, dizer que, inde-
pendentemente de qual seja o resultado dessa revi-
são, eu acho que nós voltamos a ter as condições de 
estabilidade, a certeza de que o Supremo tem Minis-
tros que, em primeiro lugar, levam em conta o respei-
to, o compromisso com o País, o compromisso com 
a Constituição.

Devo dizer que o próprio Senador Alvaro Dias é 
autor da PEC 10, que aqui tramita. Uma PEC que, com 
certeza, evitaria situações como essa e que conta com 
o nosso apoio, que avaliamos deva ser considerada 
para votação e aprovação.

Então, Sr. Presidente, é dentro desse ambiente 
que eu quero aqui saudar, neste instante, o julgamen-
to, independentemente – repito – dos próximos passos 
que o Supremo venha a tomar, mas aqui a certeza, 
a convicção de que a tese que sustentamos o tempo 
todo prevaleceu. Ou seja, nós tivemos ali um julga-
mento claramente com muitos problemas e, agora, 
temos a oportunidade de uma revisão. Seja qual for o 
resultado, de condenar, de isentar, de reduzir pena ou 
de aumentar, mas haverá uma oportunidade de julga-
mento noutro ambiente.

Eu lamento a forma como aqui se expressa. Quan-
do o Supremo toma uma decisão que é pela conde-
nação, aqui é só exaltação ao Supremo, é o melhor 
tribunal do mundo. Quando ele, com base na Consti-
tuição, toma, concretiza uma decisão como a de hoje, 
pela maioria dos seus membros, há condenação do 
Supremo, há falta de confiança. Mas a nossa posição 
é a mesma: nós confiamos no Judiciário brasileiro 
e confiamos principalmente que a verdade sempre 
vence. Então, quero aqui saudar o nosso País por ter 
Ministros como o Ministro Celso de Mello, que tem a 
coragem, no ambiente em que viveu, de fazer um jul-
gamento coerente com a sua própria história, com a 
sua própria posição, garantindo a confiança de que 
teremos, sim, um julgamento justo, doa a quem doer.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu darei a palavra a V. Exª, pela 
ordem, Senador Ricardo Ferraço.

Com a palavra, o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Parlamentar Mi-

noria/PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, eu serei 
breve. Apenas para saudar a presença na tribuna de 
honra do Senado do Prefeito Valdemiro Coelho Jú-
nior, que ninguém conhece por esse nome no Pará; 
é o Prefeito de Ourém, no nordeste do nosso Estado, 
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o Junhão, que estão aqui conosco, e também a Vere-
adora Ebi Potiguar, da Câmara Municipal de Ourém. 
Sejam bem-vindos ao plenário do Senado Federal!

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Cás-
sio Cunha Lima.

V. Exª está inscrito, Senador Ricardo Ferraço; já 
darei a palavra a V. Exª.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Parlamentar 
Minoria/PSDB – PB. Pela ordem. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há algo 
estranho num país em que o Plenário do Senado se 
transforma em torcida por decisão judicial. Há de se 
estranhar os movimentos a que aqui assistimos, de um 
lado e de outro, celebrando ou criticando o convenci-
mento de um magistrado.

Tenho certeza de que o Ministro Celso de Mello 
votou pelo seu conhecimento, no uso de suas prerro-
gativas e de sua autonomia como magistrado. Não po-
demos esquecer que os réus estão condenados, eles 
foram condenados. E não podemos deixar de lembrar 
que foi exatamente o Ministro Celso de Mello quem 
proferiu um dos mais duros votos na condenação, so-
bretudo no item formação de quadrilha.

O que não é aceitável é que, mais uma vez, a 
estratégia das lideranças do PT – que pessoalmente 
têm o meu respeito –, querendo colocar todos no mes-
mo ambiente. Isso nós não podemos aceitar! Falam do 
mensalão do Partido A, do Partido B, quando esses 
processos não foram ainda julgados, comparando com 
o verdadeiro e único mensalão, cujos réus foram conde-
nados e estão definitivamente condenados. Não esta-
mos aqui para celebrar se fulano vai dormir na cadeia, 
ou se vai só à noite, se vai trabalhar de dia e dormir 
no presídio à noite. Eu sou daqueles que não celebra 
a desgraça alheia. Não comemoro a tragédia humana. 

O que não se pode aceitar é essa prática reitera-
da, que vem de muito tempo, de tentar nivelar por baixo. 
É impressionante como o Partido dos Trabalhadores 
tenta nivelar por baixo a política brasileira. As acusa-
ções se repetem. Agora, mais uma crise no Ministério 
do Trabalho, com uma ameaça pública do Ministro, que 
está estampada nos jornais de hoje: “Se a Presidenta 
me exonerar, vou abrir a boca” – ou algo que o valha. 
“Vou fazer revelações impublicáveis.” Publique-se! Ou 
exonere-se! O que não se pode é conviver com uma 
República onde a Presidente fica refém de um Ministro 
que promove uma chantagem pública, uma ameaça 
pública, e fica por isso mesmo. 

Então, algo de muito errado neste País está acon-
tecendo, na sua conduta política, nas relações entre 

instituições. Não é este plenário o lugar mais adequado 
para se celebrarem ou mesmo se criticarem decisões 
de tribunais e, nesse caso específico, de um magis-
trado exclusivamente, que é o Ministro Celso de Mello. 

Isso é exatamente o reflexo dessa cultura política 
que precisa ser modificada no Brasil, dessas manifes-
tações que estão nas ruas, e que farão, com certeza, 
com o voto livre, soberano e consciente do povo bra-
sileiro, as mudanças de que o nosso País precisa, a 
partir da eleição de 2014. O povo brasileiro, de forma 
autônoma, estará, com certeza, banindo essa prática, 
repudiando essa conduta...

(Soa a campainha.)

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – ... para que nós possamos ter um País 
que olhe para o futuro, olhe para o amanhã, e não faça 
de cada gesto, até mesmo na desgraça alheia, motivo 
de proselitismo político do mais torpe, como fizeram 
agora os Líderes do PT.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – 
PB) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, 
podem aqui no Senado falar o que quiserem – a demo-
cracia permite isso –, mas não se pode, em nenhum 
momento, em ocasião qualquer, dizer que hoje o País 
não está chocado.

O País hoje está chocado com a decisão do Su-
premo Tribunal Federal. Não adianta questionar. Houve 
um desgaste profundo na Corte Suprema.

Ora, Presidente Renan Calheiros, a quadrilha 
José Dirceu, a famosa quadrilha José Dirceu, Delúbio, 
João Paulo, conhecida no Brasil inteiro, foi absolvida, 
porque isso não vai dar mais em nada, Brasil, não vai 
mais acontecer nada, Brasil!

Graças ao bom Pai, a esta santa que boto aqui 
no meu paletó, N. Srª de Nazaré, hoje nós temos uma 
TV Senado para mostrar a palavra de cada um Sena-
dor para a Nação!

Observe, Nação brasileira, aqueles que querem 
proteger bandidos e ladrões desta Pátria! Observem 
cada um, a palavra de cada um Senador, para que 
eles, no futuro, possam ter a confiança ou não de cada 
um brasileiro.

O que o Ministro Celso de Mello fez hoje foi sim-
plesmente fazer com que a Nação brasileira sofresse 
uma profunda decepção. Eu várias vezes, como Se-
nador da República e pelo direito que o meu Estado 
me deu por bondade de usar daquela tribuna, várias 
vezes disse que não ia acontecer nada com essa qua-
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drilha que roubou o País, que desmoralizou a Pátria, 
que passou meses e meses nos jornais, e não havia 
mais nenhuma dúvida do pecado de cada um.

Respondam-me: por que o Maluf foi para a ca-
deia? Respondam-me: por que o Arruda foi para a 
cadeia? Não existia naquela época, Sr. Presidente, os 
recursos infringentes? Não, não é por isso, não. É por-
que eles não pertencem ao Partido dos Trabalhadores. 
Se eles pertencessem ao Partido dos Trabalhadores, 
não teriam sido presos! Enquanto este País for gover-
nado pelo PT, nenhum petista vai preso, pode fazer o 
que quiser. Nenhum petista será preso, porque cada 
um sabe o que o outro fez, cada um conhece o que 
o outro fez.

Mexam! Tira, Dilma! Se tu tens coragem, tira o Mi-
nistro do Trabalho. Tira, Dilma, e muita coisa virá à tona.

Não há um mal, Brasil, não há um mal que não 
traga um bem. Essa derrota do Supremo Tribunal Fe-
deral, essa derrota do País, a Nação está ferida! A Na-
ção está magoada! Se alguém tiver dúvida, faça uma 
pesquisa. O que a Nação quer é justiça, e hoje se fez 
uma grande injustiça.

Eu falei e repito, eu falei muitas vezes daquela 
tribuna que os mensaleiros não seriam presos, que 
os mensaleiros seriam absolvidos. E não deu outra!

Sr. Presidente, a Nação acaba de sofrer um gran-
de golpe, dia 18 de setembro. Um dia histórico! O dia 
dos perdoados. Mas hoje é mesmo o dia dos perdoa-
dos e serviu para perdoar a quadrilha do PT.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 

Governo/PSOL – AP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/

PMDB – ES) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo, o Sena-
dor Ricardo Ferraço, apesar de ser o último aqui, está 
pedindo insistentemente, e eu queria, com a aquies-
cência de V. Exª...

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Peço vênia a V. Exª, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Pela ordem, concedo a pala-
vra a V. Exª.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – ... 
e ao Senador Vital do Rêgo.

Estamos tendo a honra de receber S. Exª o Chan-
celer Ministro das Relações Exteriores do Marrocos, 
Sr. Saad-Eddine El-Othmani, que visita o Senado da 
República após reuniões com autoridades do Poder 
Executivo, na direção de fortalecer ainda mais os laços 
não apenas econômicos, mas também os laços cultu-

rais que nos unem ao Marrocos. Ele traz a presença 
do Estado marroquino até o Senado da República.

Por isso mesmo, Sr. Presidente, consideramos 
uma satisfação que pudéssemos fazer o registro aqui, 
em plenário, da presença de S. Exª o Chanceler do 
Marrocos, o Sr. El-Othmani.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos ao Senador Ri-
cardo Ferraço e registramos, com muita satisfação, 
a presença aqui, no Senado Federal, do Chanceler 
de Marrocos. A sua presença, como disse o Senador 
Ricardo Ferraço, realmente significa muito para que 
nós possamos consolidar os laços de amizade entre 
os nossos dois países.

Muito obrigado a V. Exª pela presença.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 

Governo/PSOL – AP) – Pela ordem.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – 

PB) – Sr. Presidente.
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. Presi-
dente, na pauta dos nossos trabalhos do dia de hoje, 
está o PLC nº 99, de 2007, relatado pelo Senador Ani-
bal Diniz, que trata de uma extensa matéria acerca de 
trânsito no Brasil: equipamento, segurança, bicicletas, 
estacionamento, pessoas deficientes. É um projeto que 
o Senador Anibal Diniz tomou para si com a respon-
sabilidade e a competência que lhe é peculiar. E nós 
votamos e aprovamos na Comissão de Constituição 
e Justiça.

Há outro assunto correlato, Sr. Presidente, que foi 
motivo de votação hoje, cujo relatório tive a honra de 
fazer, a respeito dos rachas, pegas, direção perigosa, 
ultrapassagem temerária.

São dois assuntos correlatos: o PLC 99 e o PLC 
26, de 2007 e 2013, respectivamente. Eu encaminho 
a V. Exª a sugestão para votar ambos na tarde de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Magno Malta e, em seguida, ao Senador Randolfe e 
ao Senador Anibal.

Pretendemos, na sequência, voltar à Ordem do 
Dia.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, a exemplo do Brasil inteiro e a exemplo 
dos colegas Srs. Senadores, esta semana foi de muita 
expectativa para o País. Todos nós vivemos uma gran-
de expectativa, esperando, no dia de hoje, o voto do 
Ministro Celso de Mello, que daria fim, aceitando ou 
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não, à continuidade desse processo com os chamados 
embargos infringentes.

Sr. Presidente, eu ouvi parte significativa da fun-
damentação do Ministro, lendo o seu voto. Um co-
nhecimento jurídico vasto, um conteúdo vasto, de dar 
inveja eu diria, Sr. Presidente. Mas a minha mãe, D. 
Dadá, que era analfabeta profissional, me ensinou que 
há momentos na vida em que a graça é maior do que 
a lei. A minha mãe me contou uma história na minha 
adolescência. Ela disse: “Meu filho, um dia a graça mar-
cou um encontro com a lei, às 8 horas da manhã. E a 
lei chegou faltando cinco minutos para as 8h, legalista, 
certinha, estava lá. E a graça não chegou: 8h30, 10h, 
meio-dia, 18h, meia-noite, o dia seguinte, dois dias. Com 
três dias, a graça aparece. Quando a graça apareceu, 
a lei começou a esbravejar, começou a gritar, chamá-la 
de irresponsável, dando-lhe todos os tipos de adjetivos. 
E a graça disse: ‘Pare, me ouça primeiro. Eu estava 
vindo para cá, só que, no caminho, encontrei uma mãe 
chorando, porque havia perdido um filho, e fiquei, dei 
ouvidos àquela mãe. Encontrei alguém desesperado, 
pensando em suicídio, alguém na prisão, alguém cheio 
de angústia pelos seus traumas, e dei atenção a ele. 
Por final, pertinho daqui, chegando, vi um moço muito 
jovem, 33 anos, numa cruz. Ele estava só, e eu fiquei 
ali. Fiquei por um tempo, para marcar com ele, dar a 
ele o consolo de minha presença. Desculpe-me, você 
chegou na hora, você é a lei’”. 

Sr. Presidente, há momentos na vida em que a 
graça é maior do que a lei. E este é um desses mo-
mentos, em que o exercício da graça teria que ser 
muito maior do que o conteúdo jurídico. O conteúdo 
jurídico do Ministro Celso de Mello e daqueles que vo-
taram pela admissão dos embargos infringentes tem 
embasamento, a cultura jurídica tem fundamento, mas 
o grito da rua era outro, ainda é outro.

E digo a V. Exª: 2014 será uma eleição atípica, 
e, infelizmente, o Governo terá seu pior cabo eleitoral 
no próximo ano, os chamados embargos infringentes, 
porque não houve entendimento. Eles não quiseram 
ouvir, não quiseram entender, o nosso Supremo Tribu-
nal Federal, com todo conhecimento que tem.

Reafirmo D. Dadá, minha mãe: há momentos na 
vida em que a graça tem que ser maior do que a lei!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues, 
com a palavra V. Exª.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, nesta manhã, a Comissão 
de Constituição e Justiça aprovou, por ampla maioria, 
a proposta de emenda à Constituição proveniente da 

Câmara dos Deputados que extingue o voto secreto 
em todas as circunstâncias no Congresso Nacional.

V. Exª muito bem sabe que se encontra aqui, no 
plenário da Casa, já pronta para voto, a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 20, de autoria do Senador 
Paulo Paim, que também acaba com o voto secreto em 
todas as hipóteses no Congresso Nacional.

Diante dessa circunstância, Sr. Presidente, já ha-
vendo uma proposta de emenda à Constituição, pronta 
para voto do Plenário da Casa, e tendo já a CCJ apro-
vado hoje uma outra proposta de emenda à Constitui-
ção, com igual teor, com ampla maioria de votos dos 
membros daquele Colegiado, e ainda, tendo em vista 
que a CCJ também aprovou a urgência, a recomen-
dação de urgência, melhor dizendo, dessa proposta 
de emenda à Constituição, pergunto a V. Exª: qual o 
entendimento da Mesa sobre submeter à votação – e 
espero que seja o quanto antes – essa proposta de 
emenda à Constituição, que está encaminhada, apro-
vada pela Comissão de Constituição e Justiça, já que 
esta proposta de emenda à Constituição coincide com 
a Proposta de Emenda à Constituição nº 20, já enca-
minhada aqui para o Plenário, e pronta para votar, do 
Senador Paulo Paim?

É o questionamento, a pergunta que faço a V. 
Exª e à Mesa.

Quero também fazer o registro, em complementa-
ção ao do Senador Ricardo Ferraço, da presença entre 
nós de S. Exª o Chanceler de Marrocos. E conversava 
há pouco com o Embaixador do Brasil em Marrocos 
e com o Embaixador de Marrocos no Brasil, dizendo 
que nunca é demais destacar que a primeira cidade 
do meu querido Estado do Amapá, a cidade de Ma-
zagão, fundada em 1773, foi uma cidade transladada, 
na sua integralidade, da Mazagão africana. Então, o 
nosso querido Estado do Amapá tem laços que o unem 
a Marrocos: temos em comum uma cidade com a de-
nominação de Mazagão e com uma relação histórica 
com a Mazagão africana.

Faço esse registro e apresento esse questiona-
mento a V. Exª, apenas insistindo sobre qual o entendi-
mento da Mesa e sobre qual o encaminhamento diante 
da proposta de emenda à Constituição, aprovada hoje 
na CCJ, e que está com a recomendação de urgência 
para ser votada, que acaba com o voto secreto em to-
das as circunstâncias no Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-
no/PT – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, acho que já havia conversado com V. Exª. 
O Senador Randolfe faz, eu diria, até, uma arguição 
a V. Exª, para não dizer um questionamento. Contudo, 
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eu queria, além de reafirmar aquilo que a Comissão 
de Constituição e Justiça já havia deliberado na ma-
nhã de hoje, o que faço aqui de público a V. Exª e que 
já foi feito, eu diria, diretamente em conjunto também 
com o nosso Presidente da Comissão de Constituição 
e Justiça, Senador Vital do Rêgo, reafirmar, primeiro, 
o fato de a gente ter aprovado a proposta de emenda 
à Constituição, hoje, na CCJ, e, como é de praxe na 
CCJ, com encaminhamento, inclusive, de urgência 
para o Plenário.

Segunda questão, Senador Renan, que eu acho 
que consubstancia esse nosso pleito para essa questão 
entrar na pauta, é que, inclusive, na pauta do Plená-
rio, encontra-se a PEC nº 20, se não me falha a me-
mória, de autoria do Senador Paulo Paim, cujo teor é 
idêntico ao da PEC aprovada hoje pela CCJ. Portanto, 
mais um motivo ainda para que o pleito da CCJ possa 
já constar da pauta da Ordem do Dia de amanhã, no 
que diz respeito à apreciação da proposta de emen-
da à Constituição que trata do voto aberto no Poder 
Legislativo – é bom frisar isso.

Até porque, Senador Renan, eu li as matérias 
aqui pela Agência Senado, Senador Randolfe, e di-
versas delas insistem em dizer que nós aprovamos 
uma emenda à Constituição que trata das decisões 
do Congresso Nacional. Não! O Congresso Nacional, 
Senador Renan, que é a Casa que V. Exª preside, tra-
ta de algumas matérias. E nós votamos o fim do voto 
secreto para todas as matérias no Poder Legislativo. 
Portanto, a matéria não é só para o Congresso Nacio-
nal; a matéria aprovada trata do Poder Legislativo, das 
decisões do Poder Legislativo.

Então, eu conclamo V. Exª, agora mais em tom 
de consulta, se V. Exª já poderia incluir na Ordem do 
Dia de amanhã a proposta de emenda à Constituição 
que foi aprovada hoje na Comissão de Constituição e 
Justiça, levando-se em consideração esses dois as-
pectos: primeiro, a atitude da Comissão de aprovar o 
procedimento de urgência para a matéria vir a Plenário; 
e, segundo, pelo fato de no plenário, inclusive, já cons-
tar matéria do nobre Senador Paulo Paim de igual teor.

Além disso, nós estamos no esforço de que V. Exª 
foi também anunciador, o da tese da chamada pauta 
especial ou do rito especial, e um dos temas que todos 
nós, todos os Líderes e todos os Senadores, pleitea-
mos foi exatamente a entrada desse tema no chamado 
calendário especial.

Portanto, eu invoco V. Exª a, se possível, adotar 
esse procedimento, para que possamos começar a 
contar prazo, já a partir da sessão de amanhã, para que 
a matéria possa ser discutida e, consequentemente, 
após as cinco sessões... Se o Plenário decidir pelo re-
gime especial, pelo calendário especial, cessará esse 

período das cinco sessões; se não, nós votaríamos no 
regime de urgência, obedecendo as cinco sessões para 
discussão da matéria.

Esse, o pleito que faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Eu quero comunicar...
Senador Pedro Taques, com a palavra V. Exª, 

pela ordem.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/

PDT – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, decisão de juiz tem que ser cumprida, 
notadamente juiz do Supremo Tribunal Federal, que 
é igual, no seu momento de decidir, ao juiz de direito 
do menor Município do Estado, de qualquer Estado 
da Federação. Decisão judicial se cumpre. Agora, na 
democracia, decisão judicial pode e deve ser debatida 
sim. Pode sim!

O Supremo Tribunal Federal, por cinco a cinco, 
decidiu se cabem ou não os famosos embargos infrin-
gentes. E o Ministro Celso de Mello, um juiz absoluta-
mente sério, decente, que deve merecer o respeito de 
todos nós, está há 24 anos no Supremo Tribunal Federal. 
Há 24 anos! Agora, na manifestação do Ministro Celso 
de Mello, com todo o respeito ao seu cabedal, ao seu 
abissal conhecimento jurídico, existe uma contradição. 
A ideia é a seguinte: quem for condenado por unanimi-
dade no Supremo Tribunal Federal terá direito ao duplo 
grau de jurisdição através dos embargos infringentes?

Se não tem direito... Eu conheço parlamentar 
condenado no Supremo Tribunal Federal de forma 
unânime. Terá direito aos embargos infringentes? Se 
a resposta for negativa, não terá direito aos embargos 
infringentes, é uma injustiça. Se a resposta for positiva, 
nós estaremos transformando o Supremo Tribunal em 
decisões diversas até do que diz o Pacto de San José 
da Costa Rica, porque o Pacto de San José da Costa 
Rica diz: “Tribunal diferente”, tribunal diverso. E esta 
Casa aqui, através da Lei nº 8.038, de 1990, revogou 
o art. 333, inciso I, do Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal.

Lamentável a decisão, mas eu, como parlamentar, 
tenho o direito constitucional de me manifestar sobre 
essa decisão. Ela deve ser cumprida, mas é uma de-
cisão lamentável, não do ponto de vista político, mas 
do ponto de vista jurídico – do ponto de vista jurídico! 
E não há que se falar que o Supremo Tribunal Federal 
seja apenas um órgão jurídico. Hoje, a distância entre 
o jurídico e o político, notadamente uma Corte consti-
tucional como o Supremo Tribunal Federal é algo nano, 
um angstrom, uma palavra que está na moda nesta 
Casa. Portanto, o Supremo Tribunal Federal é, sim, um 
tribunal político-jurídico. Ele não é partidário no sentido 
de política partidária, mas é um tribunal, sim, político.
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A pergunta que se faz é a seguinte... Nós tere-
mos um novo julgamento, serão sorteados um novo 
revisor e um novo relator. Nesse novo julgamento, ele 
terá direito aos embargos infringentes também? Nós 
vamos, aí, numa tautologia, num raciocínio em círculo, 
que nunca vai terminar. É aquela história: quem nasceu 
primeiro, a galinha ou o ovo? Ah, foi o ovo! Mas veio da 
onde? Da galinha. O ovo veio da... É uma tautologia, 
um raciocínio em círculo. O Supremo Tribunal Federal 
tem que encerrar o debate, encerrar o debate, porque 
o debate já foi feito em mais de 50 sessões.

Expressando meu respeito ao Ministro Celso de 
Mello, a quem todos devem respeito, mas o Supremo 
hoje não andou no melhor caminho. Não foi uma tarde 
histórica para o Supremo Tribunal Federal.

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

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, só para lembrar: nós aprovamos hoje, na 
Comissão de Constituição e Justiça, além desse pro-
jeto do fim do voto secreto ou da instituição do voto 
aberto, como é chamado – e aprovamos ali também 
o regime de urgência –, da mesma forma, também 
relatado, de forma competente pelo Senador Vital do 
Rêgo, nós aprovamos o projeto do chamado do “pega”, 
do “racha”, que trata também do exame toxicológico, e 
o aprovamos por unanimidade. É um projeto, graças a 
Deus, que tem o total apoio aqui. E para ele também 
nós pedimos regime de urgência, na Comissão de 
Constituição e Justiça, para o plenário.

Assim, eu queria também pedir a V. Exª que con-
siderasse a colocação desse projeto na pauta.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Na pauta de hoje? (Pausa.)

Na pauta de hoje é impossível, porque esse pro-
jeto nem chegou direito aqui na Casa.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Não, Sr. Presidente, me perdoe. Minha 
solicitação é no sentido de pautar esse projeto entre 
as prioridades, pela sua importância.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós colocaremos, como pede 
V. Exª, esse projeto na pauta como prioritário.

E, respondendo especificamente àqueles que 
pediram preferência para votarmos a proposta de 
emenda à Constituição que manda abrir os votos no 
Legislativo, quero dizer que votaremos um calendá-
rio especial – estou aguardando o requerimento para 
votarmos um calendário especial –, e vou pedir que, 
nesse calendário especial, conste a tramitação conjun-

ta das outras matérias correlatas que estão na Casa. 
Assim, aguardo que seja mandado à Mesa a proposta 
de calendário especial. 

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira 
e, em seguida, Senador Eduardo Braga.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP. Pela ordem. Com revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, quando chegar o momento vou me 
deter sobre o assunto, mas desde já, preventivamente, 
quero dizer a V. Exª que não vejo sentido em votar-se 
um calendário especial, uma tramitação atropelada, 
sem o prazo das cinco sessões para que as coisas 
amadureçam no Plenário, para matéria dessa natu-
reza e dessa importância. Que se vote respeitando o 
rito normal das emendas constitucionais. Não vejo a 
menor razão em V. Exª alterar.

Peço a V. Exª que pondere sobre a gravidade 
institucional dessa votação para que ela possa seguir 
o rito normal das emendas constitucionais.

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

Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 

– AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, primeiro para cumprimentar V. Exª, porque esta 
semana é a semana em que V. Exª fica mais jovem. V. 
Exª completa anos e com muita saúde, com muita fe-
licidade. Então, quero, aqui, em nome da Liderança do 
Governo cumprimentá-lo, uma vez que segunda-feira 
foi uma segunda-feira extremamente tensa em nosso 
Plenário e, no dia de ontem, também tivemos um de-
bate muito acalorado. Assim, aproveito este momento 
para, em nome da Liderança do Governo, cumprimen-
tar V. Exª pelo seu aniversario desejando muita saúde, 
muita paz a V. Exª e a sua família.

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

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM) – Mas, Sr. Presidente, quero também registrar 
aqui, em Plenário, a apresentação do relatório pelo 
Senador Vital do Rego, na Comissão de Constituição 
e Justiça, no dia de hoje, do Plano Nacional de Edu-
cação. Há uma demonstração clara e inequívoca de 
que o Governo tem todo o interesse no andamento do 
Plano Nacional de Educação, no avanço dessa maté-
ria, de acordo com o compromisso assumido na Co-
missão de Constituição e Justiça na semana passada. 
Na semana passada, pedimos que houvesse um breve 
adiamento para esta semana, a fim de que a emenda 
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sobre educação infantil pudesse avançar o relatório 
da Comissão de Constituição e Justiça.

Quero aqui, portanto, registrar que o Governo 
cumpriu seu compromisso, que o Relator Vital do Rêgo 
entregou o relatório. Se o relatório não foi deliberado 
no dia de hoje na Comissão de Constituição e Justiça, 
isso não se deu por ação do Governo nem da base 
aliada e muito menos do Relator Vital do Rêgo.

Quero aqui agradecer ao Senador Vital do Rêgo, 
que apresentou prontamente o relatório. E, agora, es-
tamos no aguardo da Comissão de Educação, que é 
a Comissão de mérito nesta Casa, para que nós pos-
samos, então, receber e votar neste plenário o impor-
tante Plano Nacional de Educação, que, obviamente, 
tem repercussão para toda a educação no País e para 
as futuras gerações.

Era esse o registro que eu queria fazer, mais 
uma vez cumprimentando V. Exª, Senador Renan, 
nosso Presidente.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Muito obrigado, Eduardo. Muito 
obrigado mesmo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Pre-
sidente.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Pela ordem, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Ouço o Senador Suplicy e, de-
pois, a Senadora Ana Amélia e o Senador José Agripino.

Em seguida, voltaremos à Ordem do Dia.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-

verno/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
– Também quero cumprimentá-lo pelo aniversário, Pre-
sidente Renan Calheiros. Meus cumprimentos!

Com respeito às observações do nosso professor 
de Direito Pedro Taques, com quem sempre aprende-
mos todos os dias, eu queria dizer que o direito de de-
fesa foi observado pelo Ministro Celso de Mello de uma 
maneira que, tal como ele, eu também muito respeito.

Muito obrigado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 

Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Ouço a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. 

Sem revisão da oradora.) – Acho que o Senador Pedro 
Taques foi citado. Ele, então, tem preferência.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – A senhora vai me desculpar, mas peço 
a palavra, invocando o art. 14 do Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu darei a palavra ao Senador 
Pedro Taques, na forma do art. 14 do Regimento.

Com a palavra, o Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/

PDT – MT. Para uma explicação pessoal. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, o direito de defesa é 
absolutamente sagrado. Ele é sagrado, mas o devido 
processo legal, de que o direito de defesa é uma conse-
quência, precisa ter limites. A chicana, a malandragem, 
a picaretagem, tudo isso precisa ter limites. O direito 
de defesa é algo que decorre da natureza humana, é 
a irritabilidade. Se você encosta numa pessoa, ela vai 
reagir, é a defesa. Agora, a defesa também precisa ter 
limites. Não existem, ao menos em tese, direitos abso-
lutos na Constituição da República. Quero expressar ao 
Senador Suplicy os meus respeitos, mas até a defesa 
tem limite, porque senão vira picaretagem.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Obrigada, Sr. Presidente. Agora, peço a palavra.

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

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu queria reforçar 
o argumento do Senador Eduardo Braga.

Primeiro, Sr. Presidente, quero também me ma-
nifestar quanto ao seu aniversário – já o fiz pessoal-
mente, por telefone, na segunda-feira.

Quero ainda agradecer ao Senador Vital do Rêgo 
pela qualidade do trabalho que fez hoje na CCJ, espe-
cialmente por ter acolhido uma emenda do Senador 
Francisco Dornelles, da Senadora Angela Portela e do 
Senador Rodrigo Rollemberg.

A emenda do Senador Francisco Dornelles trata, 
como a dos demais Senadores, de preservar aquele 
trabalho tão caro, tão importante, tão relevante feito 
pelas APAEs em todo o País. Como gaúcha, posso 
testemunhar o que foi feito no Rio Grande do Sul e 
o que continua sendo feito para dar uma educação 
às crianças, aos jovens e aos adultos portadores de 
necessidades especiais. As APAEs são um exemplo 
no nosso Estado. O Senador Paim, o Senador Pedro 
Simon, nós somos testemunhas do valor e da rele-
vância disso.

Então, o relatório, na acolhida da emenda – e fiz 
o pedido ao Senador Dornelles, porque não faço parte, 
lamentavelmente, da grande e egrégia Comissão de 
Constituição e Justiça –, foi um relatório absolutamente 
adequado, preservando, preferencialmente, a questão 
das entidades ou escolas regulares, preservando o 
trabalho das APAEs.
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Muito obrigada, Senador Vital do Rêgo, pela re-
levância do serviço que V. Exª presta a todo o País, 
especialmente às famílias com crianças portadoras de 
necessidades especiais. Essas famílias se mobiliza-
ram, o Brasil inteiro se mobilizou, e essa mobilização 
deu esse resultado. Então, nós todos cumprimos com 
o nosso dever, cada um fazendo a sua parte nesse 
processo.

Presidente Renan, eu queria agradecer a rele-
vância dessa matéria. Espero que, na semana que 
vem, vencido o prazo de vista coletiva hoje na CCJ, 
possamos votar, preservando exatamente o trabalho 
das APAEs. Muito obrigada.

Depois farei referência ao grande tema da tarde 
de hoje, que foi essa decisão do Supremo Tribunal 
Federal em relação, talvez, a continuarmos por mais 
sete anos sob um julgamento em que já houve, como 
disseram vários Senadores, uma decisão e uma sen-
tença. Mas isso faz parte da justiça. Falarei sobre isso 
na hora em que eu for usar a tribuna.

Muito obrigada.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 

– AM) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Ouço o Senador José Agripino
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – 

RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, antes de começar a Ordem do Dia, aproveitando 
a presença do Senador Eduardo Braga, eu gostaria de 
fazer a V. Exª uma consulta e uma indagação.

Hoje, na CCJ, solicitei do Senador Vital do Rêgo 
informação sobre quando é que seria apreciada na 
CCJ a proposta do Orçamento Impositivo, que já foi 
votada na Câmara e que já está no Senado, com Rela-
toria entregue ao Senador Eduardo Braga. Eu gostaria 
de saber de V. Exª a quantas anda a intenção do Se-
nado de trazer para o plenário, após – é claro – ouvir 
na CCJ o Senador Eduardo Braga, esse importante 
tema para o Poder Legislativo, que interessa a todos 
os partidos que hoje são do Governo e que, amanhã, 
poderão ser da oposição, e vice-versa. É uma questão 
importante, decidida já na Câmara por larga margem. 
E se impõe que nós votemos dentro do menor espa-
ço de tempo possível, para que ele passe a vigorar a 
partir do próximo ano.

Então, eu gostaria de fazer a consulta a V. Exª, 
aproveitando a presença do Senador Eduardo Braga, 
em quem confio por inteiro. Ele me havia dito que estava 
debruçado sobre a matéria, elaborando um relatório, e 
eu aguardo de S. Exª manifestação sobre o assunto, 
que passo a V. Exª diretamente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Ouço o Senador Eduardo Braga.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – 
AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, aproveitando a colocação do nobre Líder Agripino, 
informo a V. Exª grandes avanços que estamos cons-
truindo com relação à PEC do Orçamento Impositivo.

Ainda hoje, pela manhã, participamos de ampla 
reunião, liderada pelo Vice-Presidente Michel Temer, 
com o Senador Moka, Presidente da Comissão de 
Assuntos Sociais, e com o Senador Humberto Costa, 
que é o Relator da Subcomissão Especial que trata do 
financiamento da saúde, juntamente com Líderes da 
Câmara dos Deputados, bem como com Senadores 
da Casa envolvidos com o tema.

Sr. Presidente, nós estamos diante de um mo-
mento muito especial. Amanhã, inclusive, teremos 
mais uma sessão temática do Senado da República, 
presidida por V. Exª, com a participação do Ministro 
Padilha, da Ministra Miriam Belchior e de outros deba-
tedores, ocasião em que debateremos temas voltados 
ao financiamento da saúde.

Veja que nós estamos construindo uma propos-
ta, sob a Liderança dos Senadores Moka e Humberto 
Costa, que pode significar, Sr. Presidente, pela primeira 
vez, a vinculação de recursos da União para a saúde, 
com percentuais definidos da Receita Corrente Líquida 
e com prazo para ser alcançado.

Portanto, diante da possibilidade de enormes 
ganhos para a saúde, inclusive com a aprovação da 
emenda apresentada pela Liderança do PMDB para 
incorporarmos 50% das emendas impositivas para a 
saúde e para o custeio, creio que esse tempo para 
que possamos debater, no dia de amanhã, na comis-
são temática, no plenário do Senado, e construir uma 
proposta definitiva de financiamento para a saúde tan-
to no Senado quanto na Câmara criará, portanto, as 
condições políticas para uma decisão histórica que, 
efetivamente, vai aumentar os recursos públicos da 
União para o financiamento da saúde pública.

Portanto, em consideração às colocações do 
nosso Líder Agripino, informo a esta Casa que esta-
mos avançando. Se Deus quiser, na semana que vem, 
teremos condições de apresentar esse relatório com 
amplo entendimento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Ouço o Senador Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB 
– PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pri-
meiramente, quero dizer que fiz um pronunciamento 
sobre a questão da crise na Síria antes da Ordem do 
Dia. Eu gostaria de pedir a V. Exª que parte dele fosse 
dada como lida, porque, tendo em vista o tempo, não 
consegui ler todo o meu pronunciamento.
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Em segundo lugar, quero parabenizar o Sena-
dor Vital do Rêgo pela relatoria do PNE. Esse é um 
dos projetos mais importantes que tramitam no âmbi-
to do Congresso Nacional. Trata-se da educação, de 
darmos um rumo, para os próximos dez anos, para a 
educação. É indiscutível essa prioridade no âmbito do 
Congresso Nacional.

Quero agradecer a V. Exª por acatar a nossa 
emenda dentro da Meta nº 4, que trata de voltarmos 
àquilo que previa a Câmara dos Deputados, com re-
lação às APAEs, a exemplo de outras emendas no 
mesmo sentido.

Muito obrigado. Parabéns, Senador!
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/

PMDB – ES) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Ri-
cardo Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, quero indagar a V. Exª se nós teremos 
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós já estamos na Ordem do 
Dia. Já me penitenciei publicamente. Cometi o erro de 
conceder a palavra pela ordem a alguns Senadores. E, 
assim, tivemos de, até agora, para garantir a isonomia 
regimental, conceder a palavra aos outros Senadores, 
mas vamos retomar a Ordem do Dia.

Ouço o Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB 

– MS. Sem revisão do orador.) – Serei muito breve, Sr. 
Presidente.

Como Presidente da Comissão de Assuntos So-
ciais, recebi, na capital do meu Estado, o Mato Grosso 
do Sul, uma comissão representada pela Secretária de 
Trabalho Profª Fabiana, que representa a Apae, e pelo 
pessoal que representa a Pestalozzi. Sr. Presidente, 
era impressionante a mobilização!

Graças ao relatório hoje proferido na Comissão 
de Constituição e Justiça pelo seu Presidente, que é o 
Senador Vital do Rêgo, foi corrigido, na minha avalia-
ção, aquilo que seria uma injustiça muito grande com 
essas entidades que, ao longo do tempo, fazem um 
grande serviço, prestam um grande serviço, que é a 
chamada educação especial.

Sei que muitos defendem a inclusão das pessoas 
portadoras de necessidades especiais, para que eles 
possam ir para o banco de uma escola normal, mas, 
dependendo do grau da dificuldade, elas não conse-
guem aprender. É necessário, é fundamental garantir 
a chamada educação especial. E o Senador Vital do 

Rêgo, hoje, corrigiu aquilo que, na minha avaliação, 
seria um equívoco muito grande, quando colocou no 
texto de novo a palavra “preferencialmente”, dando 
às famílias exatamente a opção de matricular seu fi-
lho portador de necessidade numa escola normal ou 
numa escola de educação especial. Cabe à família 
fazer essa opção.

Senador Vital do Rêgo, aqui, particularmente, em 
nome das APAEs, da Pestalozzi e de todos esses he-
róis anônimos que fazem um belíssimo trabalho, quero 
parabenizá-lo. V. Exª, na verdade, evitou... Se V. Exª não 
fizesse essa correção na Comissão de Constituição e 
Justiça, nós a faríamos na Comissão de Educação, 
junto com o Senador Cyro Miranda, e na Comissão 
de Assuntos Sociais. Parabéns a V. Exª!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria só comunicar à Casa, 
em função do debate que acabou perdurando mais do 
que imaginávamos, que, como toda decisão judicial, 
dentro do princípio democrático da independência 
dos Poderes, essa decisão do Supremo Tribunal Fe-
deral deve ser respeitada e acatada, resguardando, 
evidentemente, o claro direito subjetivo à crítica ou ao 
elogio. Mas é uma decisão que tem de ser acatada, 
resguardando, subjetivamente, o direito à crítica ou ao 
elogio. O que prevaleceu na decisão do Supremo Tri-
bunal Federal foi o princípio do direito a outra instância 
recursal, ou seja, outro julgamento, o chamado duplo 
grau de jurisdição, que é um direito humano universal-
mente assegurado.

Voltamos à Ordem do Dia.

Item 35:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 141, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado nº 141, de 2011, que tem como subs-
critor o Senador Roberto Requião, que dispõe 
sobre o direito de resposta ou retificação do 
ofendido por matéria divulgada, publicada ou 
transmitida por veículo de comunicação social.
Pareceres nºs 197, de 2012; 357, de 2013, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, que teve, como Relator o Senador Pedro 
Taques, primeiro pronunciamento favorável ao 
Projeto, com as Emendas nºs 1 a 8, da Comis-
são de Constituição e Justiça, que apresen-
ta. Em segundo pronunciamento, (sobre as 
Emendas nºs 9 a 18, de Plenário): favorável à 
Emenda nº 16 e às Emendas nºs 9, 12 e 13, 
nos termos das subemendas e contrários às 
Emendas nºs 10, 11, 14, 15, 17 e 18.
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Discussão do projeto, das emendas e das sube-
mendas em turno único.

Concedo a palavra ao Senador Wellington Dias.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-

no/PT – PI. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Eu 
gostei, porque nem havia pedido, Presidente.

Sr. Presidente, eu só queria parabenizar o Se-
nador Roberto Requião e também o Relator pela im-
portância desse projeto – aliás, de forma corajosa. Eu 
acho que, no dia a dia, nós estamos aperfeiçoando 
o princípio democrático nessa área da comunicação.

Quero apenas aqui, já na minha fala, expressar 
a posição do Partido dos Trabalhadores favorável à 
aprovação desse projeto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Votação do projeto sem preju-
ízo das emendas.

Nós ainda estamos em discussão.
Eu consulto o Senador Pedro Taques se deseja 

discutir a matéria.
Com a palavra V. Exª, para discutir a matéria. O 

Senador Pedro Taques foi, inclusive, o Relator, na Co-
missão de Constituição e Justiça.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/

PDT – MT. Como Relator. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, muito obrigado. 

Srªs e Srs. Senadores, a Constituição da Repú-
blica estabelece a necessidade de regulamentação do 
direito de resposta.

Uma primeira informação que nós devemos tra-
zer: aqui não se está regulando conteúdo. A liberdade 
de manifestação, a liberdade de imprensa é sagrada 
na democracia. A liberdade de imprensa não pode ser 
subtraída. A liberdade de imprensa é, como afirmei, uma 
das causas e consequências da própria democracia. 

Muito bem. Quando é cabível o direito de res-
posta em outros países, no Direito Comparado? Na 
Inglaterra, Sr. Presidente, para responder a impreci-
sões divulgadas na televisão ou quando um progra-
ma aponta falta, incompetência ou outras alegações 
significativas de uma pessoa no rádio. Na França, é 
admitido pela simples referência ao nome da pessoa 
físico-jurídica. Na Espanha, existe o direito de respos-
ta. Na Alemanha, o interessado deve ter sido citado na 
matéria divulgada, e só é cabível em virtude de pos-
sível incorreção para corrigir, esclarecer, desmentir a 
notícia ou a informação. Na Itália, existe o direito de 
resposta, que se pauta num caráter subjetivo, àquele 
que se considera ofendido em relação aos direitos de 
personalidade. Em Portugal, quando o prejuízo sofrido 
se traduza efetivamente em uma ofensa. 

Ouvimos, Sr. Presidente, várias associações in-
teressadas nesse tema. Fizemos, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, um debate pela rede mundial de 
computadores. 

Muito bem, esse projeto, senhores, de uma for-
ma bem simples, regulamenta o que a Constituição da 
República deseja. Não é possível que tenhamos uma 
Constituição há 25 anos sem que ela seja regulamen-
tada. Por isso, peço o apoiamento dos Senadores a 
esse projeto, que já foi debatido mais de uma vez na 
Comissão de Constituição e Justiça. 

É isso, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Roberto Requião. 

Com a palavra V. Exª para discutir a matéria. V. 
Exª, inclusive, é o subscritor do projeto. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR. Para discutir. Sem revisão do orador.) – 
Srs. Senadores, há dois anos e meio estamos discu-
tindo esse projeto de direito de resposta. Depois que 
o Supremo acabou com a Lei de Imprensa, do tempo 
da ditadura, a cidadania ficou desguarnecida diante 
dos ataques da imprensa. Calúnia, injúria e difamação 
se sucedendo.

Eu mesmo tenho experiências terríveis. Quando 
fui Relator da CPI dos Títulos Públicos e denunciei ban-
cos, denunciei doleiros, recebi o presente de três ou 
quatro páginas da Veja me caluniando, de uma forma 
absurda. Inverdade sobre inverdade. 

O conceito que tenho, no País e no meu Esta-
do, me blindou, do ponto de vista eleitoral, e a minha 
carreira política continuou em ascensão, mas nunca 
consegui uma resposta nas páginas da Veja. As difi-
culdades são enormes. Foros das sedes das empresas 
dificultam a possibilidade das respostas. 

Hoje, ainda, eu tenho, Sr. Presidente, um caso 
extremamente desagradável. Vi, agora há pouco, na 
internet, que um tal de Lauro Jardim, da Veja, publica 
sobre mim uma notícia de que, ontem, na reunião da 
Bancada do PMDB, eu teria dito à Bancada que vota-
ria pela queda do veto do FGTS e que, posteriormen-
te, teria dito à Ministra Ideli que a Bancada inteira iria 
votar com o Governo. 

Se esse Lauro Jardim é um crápula, que ele não 
me meça pelo seu metro, porque crápula eu não sou. 

É uma tentativa continuada de destruição da 
imagem dos políticos. Notícias como essas se suce-
dem, e nós precisamos de uma vez por todas resolver 
esse problema. 

Esse projeto foi aprovado por unanimidade na 
CCJ. Teve um recurso para o plenário. Veio para o 



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 64597 

plenário. Um grupo de Senadores colaborou de forma 
extremamente positiva. Ele foi melhorado, e a versão 
final, apresentada pelo Senador Pedro Taques, satis-
faz os objetivos iniciais do projeto e garante, de forma 
inequívoca, o restabelecimento do direito de resposta 
no País. 

Não é censura. A imprensa deve ter a mais ab-
soluta liberdade, mas é absolutamente necessário 
também que as pessoas agredidas possam exercer 
o contraditório. 

A minha recomendação aos meus companheiros 
do PMDB e aos demais Senadores presentes nesta 
Casa é a aprovação, na íntegra, do relatório do Sena-
dor Pedro Taques.

E eu, posteriormente, pedirei aos companheiros 
do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, que já 
se manifestou favorável ao projeto, que providenciem 
um pedido de urgência para a tramitação na Câmara 
Federal, com a certeza e a firme convicção de que esse 
período desabrido de agressões da imprensa brasilei-
ra, sem resposta, começa a ter um fim nesta sessão.

Agradeço o tempo e reitero o pedido de aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Mairoria/PMDB – AL) – Prorrogo a sessão para que 
nós possamos concluir a Ordem do Dia.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Para debater, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Anibal Diniz para discutir a matéria.

Com a palavra V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/

PT – AC. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV, 
ouvintes da Rádio Senado, esse projeto de autoria do 
Senador Roberto Requião, que tem como Relator o 
Senador Pedro Taques, é um projeto muito importan-
te para desmistificar um pouco o papel da imprensa 
brasileira e dos jornalistas brasileiros.

Tive um período de atuação na imprensa como 
repórter, ou como redator, ou como editor de televi-
são. Depois tive um longo período como Secretário de 
Comunicação da Prefeitura e depois do Governo do 
Acre. Em muitas situações delicadas, percebi o quanto 
a liberdade de imprensa é fundamental, e a gente tem 
que defender todos os dias, mas o quanto também nós 
necessitamos de responsabilizar aquelas pessoas que 
cometem excessos.

O Senador Roberto Requião tem sido muito pre-
ciso em todas as suas intervenções a esse respeito, e 
é muito importante que a gente ratifique a sua posição 
no sentido de que debater liberdade de imprensa com 
responsabilidade não é estabelecer a censura. Quando 

se coloca em pauta qualquer discussão relacionada à 
liberdade de imprensa, com responsabilidade, sempre 
aparece aquela saraivada de ataques no sentido de 
que essas pessoas estão colocando em risco a liber-
dade de imprensa.

Acho que é uma postura digna do Senado Fe-
deral encarar esse debate de frente, e a gente poder 
defender hoje aqui, da mesma forma que fizemos lá na 
Comissão de Constituição e Justiça, a aprovação, por 
unanimidade, dessa matéria, regulamentando o direito 
de resposta, que é previsto na Constituição.

Todos têm direito a uma resposta proporcional ao 
agravo que sofreu, mas todos nós sabemos o quanto 
somos maltratados quando mandamos uma carta de 
retificação. O muito que pode acontecer é uma linha-
zinha lá na Carta ao Leitor, muito inferior ao tamanho 
do agravo, e nunca – nunca! – em espaço de igual 
visibilidade. 

Portanto, é importante que se estabeleça, de 
uma vez por todas, essa regulamentação. Se há uma 
agressão, se há agressão à honra de uma pessoa, e 
se ela tem resposta convincente, com as provas, que 
a publicação da resposta seja de igual visibilidade ao 
que foi a agressão, porque se não estaremos brincan-
do de praticar o direito de resposta, quando, na reali-
dade, estaremos sendo desrespeitados e desrespei-
tando também o leitor, porque o leitor tem o direito do 
contraditório, sim, e nós podemos proporcionar isso, 
aprovando esse projeto do Senador Roberto Requião, 
relatado pelo eminente Senador Pedro Taques.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, esperando 
que aprovemos por unanimidade essa matéria aqui, 
no Senado.

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

Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Humberto Costa, para discutir a matéria.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho aqui para 
defender esse projeto que considero um dos mais im-
portantes desta legislatura, um dos mais importantes 
dos últimos anos. Um projeto que vem no sentido de 
fortalecer a nossa democracia.

Começo parabenizando o Senador Roberto Re-
quião, autor dessa proposta, e o Senador Pedro Ta-
ques, Relator dessa proposta. 

Nós vivemos, hoje, em um País onde há a mais 
ampla liberdade de expressão, e assim devemos con-
tinuar. Somos absolutamente contra qualquer tipo de 
censura à propagação das ideias, à defesa de pontos 
de vista e, acima de tudo, à divulgação de fatos. E as-



64598 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013

sim deve continuar o nosso País. É essa a posição do 
Parlamento, a posição da Presidenta da República.

No entanto, muitas vezes, nós vemos agressões 
à liberdade, à liberdade das pessoas e, até mais que 
à liberdade, à sua honra, que são perpetradas, sem 
quaisquer consequências, quando esse julgamento 
é injurioso ou quando fatos que são relatados não se 
confirmam e se transformam, claramente, em mentiras.

Muitos aqui foram vítimas desse tipo de coisa. 
Lamentavelmente, a atividade pública no Executivo ou 
no Parlamento tem isso quase como um componente 
natural da atividade. No entanto, o preço que se paga 
quando fatos como esses acontecem é muito elevado, 
não apenas do ponto de vista pessoal. Ninguém gos-
ta de ser acusado injustamente. Ninguém gosta que 
se digam mentiras acerca do comportamento ou da 
maneira de ser de cada um. Isso significa constran-
gimento diante da família, diante dos amigos, diante 
da sociedade.

Mas, mais do que o constrangimento pessoal, 
especialmente na atividade pública... E aí não falo só 
de políticos, mas de personalidades, artistas. Quantos 
artistas têm sido vítimas de mentiras e de calúnias que 
são divulgadas por jornais ou revistas irresponsáveis? 
E, agora, com essa proliferação de blogs e de redes 
sociais, mais ainda. E, quando esses fatos se tornam 
comprovadamente claros de que correspondem a in-
verdades, o prejuízo já foi feito e, na maioria das vezes, 
o desmentido é completamente desproporcional às 
acusações. O cidadão ou a cidadã é acusado por um 
jornal durante vários dias, em páginas inteiras. Quan-
do se comprova a falsidade daquelas reportagens, no 
rodapé da última página do jornal, talvez até nos clas-
sificados, sai uma nota dizendo que aquele cidadão 
foi inocentado ou que o Ministério Público reconheceu 
que ele não tem nenhuma culpa.

Por isso que essa proposta é fundamental. To-
dos nós temos um compromisso com a democracia. 
Todos nós temos um compromisso com a liberdade 
de expressão. Mas todos que têm compromisso com 
a democracia e com a liberdade de expressão têm que 
ter um compromisso com a responsabilidade. Até para 
que se preserve, neste País, a credibilidade. 

Em outros países, há liberdade de expressão, 
mas quando alguém divulga uma calúnia, uma men-
tira ou uma injúria, pode ser processado, muitas ve-
zes por danos que, transformados em pena, chegam 
a quebrar uma empresa. Jornais já foram quebrados 
pela divulgação de uma mentira. Aqui no nosso País, 
a legislação que temos... E precisamos discuti-la, em 
algum momento, mudá-la e transformá-la em uma legis-
lação semelhante à que há, por exemplo, nos Estados 
Unidos. No Brasil, a indenização por danos morais não 

pode ter o tamanho da inviabilização de uma empresa. 
Mas deveria ter, porque aí, quem divulga mentiras...

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Go-

verno/PT – PE) – Porque aí, quem divulga mentiras, 
quem atinge a honra dos outros pensará duas vezes 
antes de fazê-lo. 

Existem neste País, Sr. Presidente, órgãos de 
imprensa que já têm um caixa reservado para pagar 
indenizações que eles sabem que serão ridículas, 
quando acontece de haver o julgamento de uma ação 
civil para uma indenização. Já estão contabilizando ali, 
nos seus recursos. Por quê? Porque têm o interesse 
de continuar a mentir, a injuriar e a caluniar.

Portanto, esse projeto é o início da possibilida-
de de termos uma legislação que dê ao conceito de 
liberdade também a ideia da responsabilidade. Essa 
proposta que aí está é o direito de resposta. Não esta-
mos aqui debatendo a mudança da legislação no que 
diz respeito à ação civil por perdas e danos. 

Nós estamos discutindo, única e exclusivamente, 
o direito de quem foi caluniado, o direito de quem so-
freu com uma mentira que foi divulgada, de poder se 
defender, apenas se defender. Ainda mais nos tempos 
de hoje, Sr. Presidente, com as redes sociais, onde 
qualquer um pode divulgar uma inverdade.

Há alguns dias, a rede social foi invadida com 
uma mentira sobre o Presidente Lula. Disseram que 
o seu filho tinha se tornado sócio de uma empresa de 
telecomunicações, que teria um patrimônio de R$2 
bilhões, que teria a maior fazenda do Brasil! 

Foi preciso que a empresa se manifestasse, dizen-
do que aquilo era mentira, porque aquela informação 
continuou a circular pela internet por várias mãos. E 
isso, qualquer um de nós, qualquer cidadão brasileiro 
está sujeito a enfrentar.

Por isso, Sr. Presidente, entendo que nós hoje 
precisamos, concretamente, fazer com que essa ma-
téria seja aprovada, que ela vá para a Câmara, que ela 
seja aprovada o mais rapidamente possível, para que 
possamos, de fato, ter liberdade neste País,...

(Soa a campainha.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE) – ... garantir a liberdade de expressão, 
mas, ao mesmo tempo, garantir que aqueles que usam 
mal essa liberdade, que eles também possam, pelo 
menos do ponto de vista moral, serem constrangidos 
publicamente.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra o Senador 
Magno Malta.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/

PR – ES. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, eu gostaria de iniciar a 
minha fala parabenizando o Senador Roberto Requião.

A importância dessa proposta é tão grande que 
apelo a V. Exª, Presidente desta Casa, Sr. Presidente, que 
V. Exª possa articular com o nosso Presidente Henrique 
Alves, da Câmara, para que essa matéria seja votada 
urgentemente na Câmara dos Deputados, porque, se 
assim não acontecer, certamente ela dormirá em berço 
esplêndido em alguma gaveta. E essa matéria é tão im-
portante porque trata da honra alheia. Dizem que quem 
tem boca fala o que quer, e, nesse caso, eles falam o que 
querem e se escondem atrás da chamada liberdade de 
imprensa, atacam a honra, não têm compromisso com 
a honra nem com a história de ninguém.

Vejamos, Sr. Presidente: existem jornalistas neste 
País que nem viveram ainda. Garotos que acabaram 
de sair da universidade, com 23, 24 anos de idade, 
atacam a honra de pessoas que têm uma história, sem 
sequer pesquisar a história dessa pessoa, e jogam a 
história de alguém na lama, no esgoto, porque eles não 
têm o compromisso de tirá-la de lá, nem de limpá-la, 
nem de escová-la, nem ao menos de pedir desculpa 
ou perdão caso não haja veracidade.

Ora, a lei no Brasil diz que cabe a quem acusa o 
ônus da prova, e virou uma brincadeira a honra alheia 
neste País. Ninguém precisa provar nada, é só acusar, 
é só destruir honra, porque a liberdade de imprensa 
pode protegê-los. 

Quem de nós nunca foi vítima de mentira? Quem 
de nós nunca foi vítima de calúnia? E quando a calúnia, 
a mentira é desmentida, se o desmentido vem no tal 
veículo caluniador ou pelas mãos de quem escreveu 
a mentira, no mínimo, minimamente, você tem uma 
nota, Senador Paim, no rodapé dizendo: “Foi inocen-
tado pela Justiça”.

Dizia a ex-Senadora Marina Silva que no Brasil 
não basta você ser honesto, você tem que ser honesto 
todo dia e na Justiça. E é verdade. E é verdade.

Para tanto, Sr. Presidente, penso que nós esta-
mos chovendo no molhado. A própria proposta em si 
do Senador Requião já diz tudo, o relatório do Senador 
Pedro Taques, a fala do Senador Humberto Costa, e 
bom seria que todos nós nesta tarde chovêssemos no 
molhado, repetindo as mesmas coisas com relação a 

essa matéria. Tudo o que um homem tem na sua vida 
é o seu nome.

(Soa a campainha.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR 
– ES) – Minha mãe me ensinou duas coisas na vida: 
amar a Deus e ter vergonha na cara. E quem tem ver-
gonha, ao ser submetido a uma vergonha desavergo-
nhada pelas mãos de quem caluniou, imprime a esse 
cidadão o maior de todos os sofrimentos. E, depois, 
ninguém repara o seu sofrimento e ninguém está dis-
posto a escovar, a limpar ou, minimamente, a devolver 
e dar claridade ao nome de alguém que construiu a 
sua história com tanta dificuldade.

Por isso, Sr. Presidente, é com muita satisfação 
que eu volto a esta tribuna, porque sei que há milhões 
e milhares de brasileiros, neste momento, assistindo ao 
vivo à TV Senado, ouvindo a Rádio Senado. E quem já 
não foi caluniado? Quem não teve, num momento da 
sua vida e da sua história, um ataque absolutamente 
irresponsável...

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR 
– ES) – ... contra a sua dignidade, contra a sua família?

Eu conheço pessoas neste País, conheço pes-
soas no meu Estado que tiveram as suas carreiras, as 
suas vidas – em circunstâncias diferentes, profissio-
nais liberais ou até líderes religiosos – interrompidas, 
Senador Pedro, porque, num determinado momento, 
foram atacadas. Atacadas por um desafeto, atacadas 
por alguém.

A figura do invejoso é o seguinte: o invejoso é o 
indivíduo que queria ser você e não é. Queria estar no 
seu lugar e não conseguiu. E o caminho mais curto é o 
ataque a você e à sua honra. E, aí, há sempre aqueles 
que querem dar sonoridade a tudo isso e escrevem, 
levam para os meios de comunicação. 

E dizia o Senador Humberto, com muita pro-
priedade: hoje, com o advento da internet, isso toma 
corpo, e ninguém recolhe o ataque, a desonra promo-
vida no nome de alguém que construiu sua história 
com dificuldade.

Por isso, nesta tribuna, hoje à tarde, com muita 
felicidade, repito também, como disse Humberto Cos-
ta: quem sabe seja um dos mais importantes projetos 
que nós estejamos discutindo neste semestre, nesta 
Casa, dada a sua importância.

E reitero, peço a V. Exª: converse com o Presidente 
Henrique Alves para que esse projeto não durma em 
uma gaveta qualquer na Câmara e que seja votado ur-
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gentemente, para que o cidadão brasileiro tenha a pos-
sibilidade de pelo menos se defender quando atacado.

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

Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senado-
ra Ana Amélia.

Com a palavra, V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA) – Presidente Renan, é a última Senadora que vai 
discutir ou há mais alguém?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O último inscrito é V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Não. Eu declino. Vamos votar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Ela é a penúltima.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Vamos votar. Depois dela, vamos votar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Depois dela e do Senador Va-
ladares, nós vamos votar. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – O Senador Valadares vai discutir?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O Senador Valadares também 
pede a palavra neste momento.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Então, eu vou discutir.

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

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. 
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Caro Presi-
dente Renan Calheiros, Srªs e Srs. Senadores, não 
seria aceitável que, numa matéria dessa natureza, 
uma Senadora que, antes de chegar aqui, por quase 
40 anos, exerceu o duro ofício da comunicação e que, 
durante esse período todo, teve apenas um processo. 
Senador Roberto Requião, eu tive apenas um proces-
so, e fui absolvida, porque o que eu disse era talvez 
uma verdade inconveniente, mas era uma verdade.

Nesse processo, entendi o direito do reclamante 
em relação à matéria, e o Poder Judiciário fez justiça, 
porque fui absolvida. Aliás, fui intimada, ou provoca-
da, a um acordo com o demandante, e nesse acordo 
ele pedia que eu desse seis cestas básicas para uma 
comunidade carente.

Aceitar um acordo quando não se tem culpa é 
admitir a culpa. Eu não aceitei o acordo, porque tinha 
a consciência tranquila de que estava exercendo com 
rigor, com responsabilidade, a prática da informação.

Não aceitei o acordo e justifiquei ao juiz as razões 
pelas quais eu não aceitaria. Poderia até dar muito mais, 
mas não na condição de um acordo. Dada a minha po-
sição, o juiz acatou e me absolveu naquele processo, 
o único em quase 40 anos de profissão.

É dessa condição que eu aqui venho para dizer 
que quem age com responsabilidade, quem age com 
justiça e transparência em relação a todos os fatos e 
pessoas não pode temer uma lei que vem para prote-
ger o direito do cidadão.

Mas, especificamente, queria também dizer que o 
projeto do Senador Requião foi aperfeiçoado pela ha-
bilidade do nosso competente Senador Pedro Taques, 
que ouviu também as ponderações do Conselho de 
Comunicação Social desta Casa para ajustar algumas 
dúvidas existentes, porque não adiantaria criarmos um 
direito ferindo outro direito, ou criando problemas para 
os veículos de comunicação, se não ficassem muito 
claros os termos dessa nova lei.

E essa missão foi desincumbida com grande ha-
bilidade e talento pelo Senador Pedro Taques, que deu 
o equilíbrio necessário, fazendo aquilo que uma lei boa 
tem que ser: não pode pender para um lado ou para 
outro. E essa é a decisão que estamos tomando hoje 
aqui, aprovando esse projeto. Por isso, eu não pode-
ria ficar omissa nesta matéria, porque fui durante 40 
anos jornalista...

(Soa a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
...e penso que a responsabilidade deve ser assumida 
por todos. E quero fazer um tributo também à serie-
dade com que a imprensa brasileira hoje exerce a sua 
missão de informar em nosso País, sendo uma das 
mais respeitadas no mundo, no mundo democrático, 
no mundo da liberdade. Fui sempre contra todas as 
tentativas de tolhimento da liberdade, de criação de 
conselhos de comunicação, o que seria uma forma de 
controle também de conteúdo. O Brasil não precisa dis-
so. A independência e a maturidade dos seus órgãos 
de comunicação estão aí para provar isso – empresas 
muito sérias, exercendo com muita responsabilidade 
o dever e o ofício de informar. E fazem isso em nome 
da democracia, do direito, da liberdade e da justiça.

Muito obrigada, Presidente.

(Interrupção do som.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) 
–... e a relatoria, que aperfeiçoou muito o texto, do 
Senador Pedro Taques.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
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Concedo a palavra ao Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Senador 
Presidente Renan Calheiros, quero também me so-
mar a todos que vieram a esta tribuna parabenizar o 
Senador Requião.

Senador Requião, se V. Exª, daqui para frente, 
não fizesse nenhum projeto neste Senado, já estaria 
premiado com o projeto de hoje. Os meus parabéns!

A Justiça, Senador Requião, deve ser respeitada 
neste País. Infelizmente, nós atravessamos uma fase 
negra na Nação brasileira. O povo brasileiro vê os Po-
deres enfraquecidos. A Câmara não tem como justi-
ficar a votação de um condenado, de um prisioneiro, 
e votou a favor de conservar o seu mandato, mesmo 
ele estando na cadeia.

O Senado Federal precisa votar urgentemente, 
Senador Renan Calheiros, V. Exª que, neste mandato, 
se esforça em todos os sentidos para ver a moralização 
desta Casa... Não haverá moralização desta Casa se 
nós não votarmos o voto secreto pelo voto aberto. Não 
haverá moralização deste Senado se essa abertura 
de voto não for completa ou geral. Não tem que haver 
discriminação, Senadores e Senadoras.

Com o episódio de hoje, esta Nação deve estar 
dizendo: “Basta!”. Ninguém aguenta mais. Chega! Nin-
guém aguenta mais. O povo brasileiro está massacrado 
na sua consciência; o povo brasileiro está vendo que 
a coisa é organizada, que a coisa é programada, que 
a coisa vem do Palácio do Planalto e aqui não adianta 
querer tapar o sol com a peneira.

A verdade tem que ser dita corajosamente. Quem 
está por trás disso é a Dilma Rousseff, é a Presiden-
ta da República, que não quer ver o seu Dirceuzinho, 
aquele que participou outrora, junto a ela, de várias 
ações que o País até hoje discute. O José Dirceu, que 
chegou a ser cogitado para ser candidato a Presidente 
da República pelo PT, não pode, não pode ser preso. 
Não pode o Genoino, que participou também das mes-
mas façanhas de que participou a Dilma, não pode ir 
para a cadeia o José Genoino. Não vão para a cadeia, 
Brasil! Eu duvido! Eu duvido, Brasil!

A única coisa honrada que nós temos na Pátria 
hoje é o povo brasileiro; essa é a única honra que te-
mos. A República, fazia tanto tempo, brasileiros e bra-
sileiras, que a República não era tão ofendida. Fazia 
muito tempo que não se via isso.

Não adianta tentar justificar nos mais diversos 
artigos de leis para não punir os mensaleiros. O povo 
brasileiro entende. Isso é uma artimanha do PT. Isso 

é uma artimanha da Dilma. Isso é uma artimanha da-
queles que conviveram com os corruptos...

(Interrupção do som.)

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Vou repetir, pois meu som falhou.

Era o único Poder em que ainda o povo brasilei-
ro depositava a sua confiança. A Dilma tirou; a Dilma 
armou.

Não adianta esconder. Não tenho nenhum receio 
de falar nesta tribuna. É um direito meu de expressar o 
meu sentimento. A Dilma armou. Tudo foi programado. 
Esperaram trocar ministro para ter o voto necessário 
para tirar aqueles amiguinhos de outrora, aqueles ami-
guinhos que conviveram com ela durante muito tempo. 
Eles não podiam ir para a cadeia.

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Ora, o Maluf pode; o Arruda pode; qualquer um 
pode! Estou dizendo, nesta noite, desta tribuna, no 
dia 18 de setembro, que nós perdemos o Supremo 
Tribunal Federal. Perdemos, brasileiros, o Supremo 
Tribunal Federal.

Um Senado desgastado, Brasil; uma Câmara 
sem moral, Brasil; e um Supremo Tribunal Federal 
hoje questionado. Os Poderes enfraquecidos, Pátria 
amada! A República enfraquecida, Pátria amada! Acho 
que era este o desejo da Presidenta da República: ver 
esta Pátria na situação em que se vê hoje.

Por isso, Presidente, ao descer desta tribuna, 
comungo com V. Exª, aprecio V. Exª neste segundo 
mandato, em que V. Exª se esforça para moralizar este 
Senado. Vamos avante, Presidente! Vamos votar o voto 
aberto para todas as situações e vamos moralizar, pelo 
menos, o Senado Federal!

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Antes de concedermos a palavra ao Senador An-

tonio Carlos Valadares, que é o último orador inscrito, 
registramos com muita satisfação a honrosa presen-
ça entre nós do ex-Deputado José Carlos Aleluia. É 
uma honra muito grande tê-lo aqui no Senado Federal.

Com a palavra, o Senador Antonio Carlos Va-
ladares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco 
Apoio Governo/PSB – SE. Para discutir. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
com a decisão do Supremo Tribunal Federal de con-
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siderar inconstitucional a Lei de Imprensa, o Senador 
Roberto Requião, em boa hora, chegou à conclusão 
de que, no sistema jurídico do nosso País, havia um 
vácuo a ser preenchido. 

E esse vácuo está sendo agora preenchido com 
este projeto que, em boa hora, aconteceu, num mo-
mento em que o Brasil assegura inteira liberdade de 
expressão e de opinião à imprensa, mas, em face 
da decretação de inconstitucionalidade, a imprensa 
também não tinha um diploma legal que, pelo menos, 
quem fosse ofendido pudesse ingressar na Justiça e 
ter uma resposta imediata à sua ofensa.

A Constituição diz, no seu art. 5º, inciso V: “É asse-
gurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além 
da indenização por dano material, moral ou à imagem”.

É dentro desse prisma, desse princípio que foi 
construída a proposição apresentada pelo Senador Ro-
berto Requião, um homem público que, como sabemos, 
é um homem corajoso, um homem que imprime a sua 
atuação como político um caráter totalmente indepen-
dente, às vezes ousado, mas muitas vezes verdadeiro. 
E essa é uma das proposições pelas quais ele merece, 
como já mereceu de outros tantos que falaram antes 
de mim, um elogio sincero, porque ele vem justamente 
atender a um reclamo de todos aqueles sofrem alguma 
injustiça pela imprensa.

O Relator foi bem escolhido, o Senador Pedro 
Taques, que sempre, nas horas da reflexão, da profun-
didade intelectual, jurisprudencial e legal, é convocado 
por nossa Casa para dar seu parecer. E seu parecer 
é uma peça que merece o nosso respeito e, acima de 
tudo, contribui para a formação de uma opinião cien-
tífica sobre o que acontece aqui no Senado Federal.

(Soa a campainha.)

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco 
Apoio Governo/PSB – SE) – Sr. Presidente, “quem me 
rouba a honra priva-me daquilo que não o enriquece 
e faz-me verdadeiramente pobre”. Quem disse isso foi 
William Shakespeare, poeta e dramaturgo inglês. Na 
realidade, ele queria dizer o seguinte: o ofensor não 
enriquece com a ofensa, mas o ofendido empobrece 
com a perda da sua honra.

Outra figura monumental na vida intelectual uni-
versal, Miguel de Cervantes, disse: “Pela liberdade, as-
sim como pela honra, pode-se e deve-se arriscar a vida”. 

Quantos arriscaram neste País a vida para con-
sagrar a liberdade! Quantos injustiçados por ataques 
desferidos de forma injusta perderam a saúde, perde-
ram a vida, perderam o patrimônio moral!

Por isso, meu querido Senador Roberto Requião, 
V. Exª, ao apresentar esse projeto, engrandece a liber-
dade e defende a honra do cidadão brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Declaramos encerrada a dis-
cussão.

Votação do projeto, sem prejuízo das emendas. 
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação em globo das Emendas nºs 1 a 8, da 

Comissão de Constituição e Justiça, e 16, de Plenário, 
de pareceres favoráveis.

As Senadoras e os Senadores que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovadas.
Votação em globo das subemendas às Emendas 

nºs 9 e 12, de plenário, nos termos do art. 300, inci-
so VIII, alínea “b”, do Regimento Interno do Senado 
Federal.

As Senadoras e os Senadores que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovadas.
Aprovadas as subemendas, ficam prejudicadas 

as Emendas nºs 9 e 12 de plenário.
Votação da Emenda nº 13, de plenário, com a 

subemenda.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam...
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/

PSDB – PB) – Presidente, para um esclarecimento: 
essa emenda tem parecer favorável?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Essa emenda também tem pa-
recer favorável, na forma do Regimento.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Senador, um esclarecimento. 

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

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Essas emendas foram incorporadas, 
pelo Senador Pedro Taques, ao seu relatório final?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Essas emendas foram incor-
poradas pelo Senador Pedro Taques...

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Fazem parte do texto?

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sim, na CCJ, por ocasião...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Na CCJ. E nós estamos seguin-
do o rito sugerido pelo relatório. Por isso, estamos...
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O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Então, estamos aprovando exatamente 
o relatório final do Senador Pedro Taques?

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

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Perfeito.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente, me permita?

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

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – O projeto foi aprovado na CCJ. Houve 
um recurso para cá, de acordo com o art. 58, §2º, 
da Constituição, e regimental. Aqui foram apresenta-
das várias emendas. Isso voltou para a Comissão de 
Constituição e Justiça. Na Comissão de Constituição 
e Justiça, nós debatemos o projeto. Algumas emendas 
foram aprovadas e outras, rejeitadas. É isso o que nós 
estamos aprovando aqui. Não é isso?

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

Maioria/PMDB – AL) – É exatamente como coloca 
V. Exª.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Ou seja, Presidente, nenhuma emenda 
que não constou da votação da Comissão de Consti-
tuição e Justiça?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós estamos seguindo, eu queria 
repetir, o roteiro sugerido no parecer. E não me consta 
que o roteiro sugerido no parecer inclua emenda que 
não constou na Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Até porque não seria possível...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Até porque não seria...

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – ... apresentação de emenda em plenário 
depois de o projeto já ter sido votado na CCJ, com o 
reconhecimento do recurso e das emendas apresen-
tadas em plenário. Não vejo, regimentalmente, como 
seria possível.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Isso não é direito de resposta, 
é dever de resposta o que estou dando a V. Exª.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Então, acho que V. Exª está proceden-
do comme il faut. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Votação da Emenda nº 13 de 
plenário, com a subemenda, que teve parecer favorável. 

As Senadoras e os Senadores que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada a Emenda nº 13. 
Votação em globo das Emendas nºs 10, 11, 14, 

15, 17 e 18 de plenário, de parecer contrário.
As Senadoras e os Senadores que as aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitadas.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:

PARECER Nº 1.060, DE 2013 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei do Senado 
nº 141, de 2011.

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Lei do Senado nº 141, de 2011, que dispõe 
sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido 
por matéria divulgada, publicada ou transmitida por 
veículo de comunicação social.

Sala de Reuniões da Comissão, de de 2013.

ANEXO AO PARECER Nº 1.060, DE 2013

Redação final do Projeto de Lei do Senado 
nº 141, de 2011.

Dispõe sobre o direito de resposta ou reti-
ficação do ofendido por matéria divulgada, 
publicada ou transmitida por veículo de 
comunicação social.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei disciplina o exercício do direito 

de resposta ou retificação do ofendido em matéria di-
vulgada, publicada ou transmitida por veículo de co-
municação social.
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Art. 2º Ao ofendido em matéria divulgada, publi-
cada ou transmitida por veículo de comunicação so-
cial é assegurado o direito de resposta ou retificação, 
gratuito e proporcional ao agravo.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se ma-
téria qualquer reportagem, nota ou notícia divulgada 
por veículo de comunicação social independentemente 
do meio ou plataforma de distribuição, publicação ou 
transmissão que utilize, cujo conteúdo atente, ainda 
que por equívoco de informação, contra a honra, a 
intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a marca 
ou a imagem de pessoa física ou jurídica identificada 
ou passível de identificação.

§ 2º São excluídos da definição de matéria es-
tabelecida no § 1º deste artigo os meros comentários 
realizados por usuários da internet nas páginas eletrô-
nicas dos veículos de comunicação social.

§ 3º A retratação ou retificação espontânea, ainda 
que sejam conferidos os mesmos destaque, publicida-
de, periodicidade e dimensão do agravo, não impede 
o exercício do direito de resposta pelo ofendido nem 
prejudica a ação de reparação por dano moral.

Art. 3º O direito de resposta ou retificação deve 
ser exercido no prazo decadencial de 60 (sessenta) 
dias, contado da data de cada divulgação, publicação 
ou transmissão da matéria ofensiva, mediante cor-
respondência com aviso de recebimento encaminha-
da diretamente ao veículo de comunicação social ou, 
inexistindo pessoa jurídica constituída, a quem por ele 
responda, independentemente de quem seja o respon-
sável intelectual pelo agravo.

§ 1º O direito de resposta ou retificação poderá 
ser exercido, de forma individualizada, em face de to-
dos os veículos de comunicação social que tenham 
divulgado, publicado ou republicado, transmitido ou 
retransmitido o agravo original.

§ 2º O direito de resposta ou retificação poderá 
ser exercido, também, conforme o caso:

I – pelo representante legal do ofendido incapaz 
ou da pessoa jurídica;
II – pelo cônjuge, descendente, ascendente ou 
irmão do ofendido que esteja ausente do País 
ou tenha falecido depois do agravo, mas antes 
de decorrido o prazo de decadência do direito 
de resposta ou retificação.

§ 3º No caso de divulgação, publicação ou trans-
missão continuada e ininterrupta da mesma matéria 
ofensiva, o prazo será contado da data em que se ini-
ciou o agravo.

Art. 4º A resposta ou retificação atenderá, quanto 
à forma e à duração, ao seguinte:

I – praticado o agravo em mídia escrita ou na in-
ternet, terá a resposta ou retificação o destaque, 
a publicidade, a periodicidade e a dimensão da 
matéria que a ensejou;
II – praticado o agravo em mídia televisiva, terá 
a resposta ou retificação o destaque, a publici-
dade, a periodicidade e a duração da matéria 
que a ensejou;
III – praticado o agravo em mídia radiofônica, 
terá a resposta ou retificação o destaque, a pu-
blicidade, a periodicidade e a duração da matéria 
que a ensejou.

§ 1º Se o agravo tiver sido divulgado, publicado 
ou republicado, transmitido ou retransmitido em mídia 
escrita ou em cadeia de rádio ou televisão para mais 
de um Município ou Estado, proporcional alcance será 
conferido à divulgação da resposta ou retificação.

§ 2º O ofendido poderá requerer que a resposta 
ou retificação seja divulgada, publicada ou transmitida 
no mesmo espaço, dia da semana e horário do agravo.

§ 3º A resposta ou retificação cuja divulgação, 
publicação ou transmissão não obedeça ao disposto 
nesta Lei é considerada inexistente.

§ 4º Na delimitação do agravo, deverá ser con-
siderado o contexto da informação ou matéria que 
gerou a ofensa.

Art. 5º Se o veículo de comunicação social ou 
quem por ele responda não divulgar, publicar ou trans-
mitir a resposta ou retificação no prazo de 7 (sete) 
dias, contado do recebimento do respectivo pedido, 
na forma do art. 3º, restará caracterizado o interesse 
jurídico para a propositura de ação judicial.

§ 1º É competente para conhecer do feito o juízo 
do domicílio do ofendido ou, se este assim o preferir, 
aquele do lugar onde o agravo tenha apresentado 
maior repercussão.

§ 2º A ação de rito especial de que trata esta Lei 
será instruída com as provas do agravo e do pedido 
de resposta ou retificação não atendido, bem como 
com o texto da resposta ou retificação a ser divulga-
do, publicado ou transmitido, sob pena de inépcia da 
inicial, e processada no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, vedados:

I – a cumulação de pedidos;
II – a reconvenção;
III – o litisconsórcio, a assistência e a interven-
ção de terceiros.
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§ 3º Tratando-se de veículo de mídia televisiva 
ou radiofônica, o ofendido poderá requerer o direito 
de dar a resposta ou fazer a retificação pessoalmente.

Art. 6º Recebido o pedido de resposta ou retifica-
ção, o juiz, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, man-
dará citar o responsável pelo veículo de comunicação 
social para que:

I – em igual prazo, apresente as razões pelas 
quais não o divulgou, publicou ou transmitiu;
II – no prazo de 3 (três) dias, ofereça contestação.

Parágrafo único. O agravo consistente em injúria 
não admitirá a prova da verdade.

Art. 7º O juiz, nas 24 (vinte e quatro) horas se-
guintes à citação, tenha ou não se manifestado o res-
ponsável pelo veículo de comunicação, conhecerá do 
pedido e, havendo prova capaz de convencer sobre a 
verossimilhança da alegação ou justificado receio de 
ineficácia do provimento final, fixará desde logo a data 
e demais condições para a veiculação da resposta 
ou retificação em prazo não superior a 10 (dez) dias.

§ 1º Se o agravo tiver sido divulgado ou publica-
do por veículo de mídia impressa cuja circulação seja 
periódica, a resposta ou retificação será divulgada na 
edição seguinte à da ofensa, ou ainda, excepcional-
mente, em edição extraordinária, apenas nos casos 
em que o prazo entre a ofensa e a próxima edição 
indique desproporcionalidade entre a ofensa e a res-
posta ou retificação.

§ 2º A medida antecipatória a que se refere o ca-
put deste artigo poderá ser reconsiderada ou modifi-
cada a qualquer momento, em decisão fundamentada.

§ 3º O juiz poderá, a qualquer tempo, impor multa 
diária ao réu, independentemente de pedido do autor, 
bem como modificar-lhe o valor ou a periodicidade, 
caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

§ 4º Para a efetivação da tutela específica de 
que trata esta Lei, poderá o juiz, de ofício ou median-
te requerimento, adotar as medidas cabíveis para o 
cumprimento da decisão.

Art. 8º Não será admitida a divulgação, publica-
ção ou transmissão de resposta ou retificação que não 
tenha relação com as informações contidas na matéria 
a que pretende responder nem se enquadre no § 1º 
do art. 2º desta Lei.

Art. 9º O juiz prolatará a sentença no prazo má-
ximo de 30 (trinta) dias, contado do ajuizamento da 
ação, salvo na hipótese de conversão do pedido em 
reparação por perdas e danos.

Parágrafo único. As ações judiciais destinadas a 
garantir a efetividade do direito de resposta ou retifica-

ção previsto nesta Lei processam-se durante as férias 
forenses e não se suspendem pela superveniência delas.

Art. 10. Das decisões proferidas nos processos 
submetidos ao rito especial estabelecido nesta Lei, 
poderá ser concedido efeito suspensivo pelo Tribunal 
competente, desde que constatada, em juízo colegiado 
prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência 
na concessão da medida.

Art. 11. A gratuidade da resposta ou retificação 
divulgada pelo veículo de comunicação, em caso de 
ação temerária, não abrange as custas processuais 
nem exime o autor do ônus da sucumbência.

Parágrafo único. Incluem-se entre os ônus da su-
cumbência os custos com a divulgação, publicação ou 
transmissão da resposta ou retificação, caso a decisão 
judicial favorável ao autor seja reformada em definitivo.

Art. 12. Os pedidos de reparação ou indenização 
por danos morais, materiais ou à imagem serão de-
duzidos em ação própria, salvo se o autor, desistindo 
expressamente da tutela específica de que trata esta 
Lei, os requerer, caso em que o processo seguirá pelo 
rito ordinário.

§ 1º O ajuizamento de ação cível ou penal con-
tra o veículo de comunicação ou seu responsável com 
fundamento na divulgação, publicação ou transmissão 
ofensiva não prejudica o exercício administrativo ou 
judicial do direito de resposta ou retificação previsto 
nesta Lei.

§ 2º A reparação ou indenização dar-se-á sem 
prejuízo da multa a que se refere o § 3º do art. 7º

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Discussão da redação final. 
(Pausa.)

Não havendo quem queira discutir a redação final, 
declaramos encerrada a discussão da redação final.

Passamos à votação da redação final.
As Senadoras e os Senadores que aprovam a re-

dação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
Eu quero, antes de encaminhar a matéria à Câ-

mara dos Deputados, cumprimentar a todos que parti-
ciparam dessa construção: Senador Requião, primeiro 
subscritor; Senador Pedro Taques, que foi o Relator da 
matéria na Comissão de Constituição e Justiça e suge-
riu esse encaminhamento que acaba de ser aprovado 
pelo Senado Federal.

Essa regulamentação é uma regulamentação 
necessária e tardia da Constituição Federal. A liberda-
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de de expressão e de imprensa, eu disse aqui, queria 
repetir, é pedra angular da democracia. A informação 
correta, precisa e equilibrada, como todos sabem, é 
um direito inafastável e, como tal, deve ser tratada.

Eu sempre defendi, inclusive no discurso de pos-
se, que, contra os excessos da democracia, mais de-
mocracia. E essa decisão de hoje do Senado Federal 
é uma regulamentação da Constituição. Com ela, te-
remos prazos e ritos objetivos a fim de corrigir erros, 
imprecisões, a fim de corrigir, com mais democracia, 
esses excessos da própria democracia.

A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Item 9 e último da pauta.
Projeto de Lei da Câmara nº...
Ainda temos um requerimento que foi pedido pelo 

Senador José Agripino, e vamos, daqui a pouquinho, 
submetê-lo à apreciação.

Item 9 da pauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 99, DE 2007 
(Tramitam em conjunto os  

Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 
 e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 

 e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado 
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 

613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 99, de 2007 (nº 4.124/1998, na 
Casa de origem, do Deputado Paulo Rocha), 
que acrescenta inciso XX ao caput do art. 181 
da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Có-
digo de Trânsito Brasileiro (inclui como infração 
de trânsito estacionar em vagas privativas de 
deficientes físicos).
O Parecer nº 980, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que teve 
como Relator o Senador Anibal Diniz, é favo-
rável nos termos da Emenda nº 1, da Comis-
são de Constituição e Justiça (Substitutivo), 
que oferece, e pela rejeição aos Projetos de 
Lei da Câmara 99, de 2007; 74, 165 e 172, 
de 2008, e das demais matérias que tramitam 
em conjunto. 

Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto e da emenda em turno único.
Eu concedo a palavra ao Senador Anibal Diniz, 

para discutir a matéria. Em seguida, concederei a pa-
lavra ao Senador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Go-
verno/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, eu não quero discutir a matéria, só queria 
fazer uma correção, que eu acho que é importante 
– tenho plena concordância com o projeto –, só para 
a gente evitar, nesse tema, já começar cometendo 
um gravíssimo erro.

A expressão não pode ser “deficiente físico”: é 
“pessoa com deficiência”, para evitar que a gente... Só 
fazer essa correção, que eu acho que isso é possível.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª e 
determinamos à Secretaria-Geral da Mesa que faça 
a retificação na forma sugerida pelo Senador Walter 
Pinheiro.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT 

– AC. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Obriga-
do, Senador Renan Calheiros, Presidente desta Casa.

O PLC nº 99 está associado a outros 23 projetos. 
Trata-se de um conjunto de 24 proposições, 8 de ini-
ciativa de Deputados, e 16 de iniciativa de Senadores, 
que tramitam em conjunto, por força de requerimentos 
aprovados pelo Plenário do Senado Federal, a partir 
de 2008. Todas essas proposições trazem alterações 
na Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que insti-
tui o Código Brasileiro de Trânsito, as quais incidem 
sobre dispositivos variados dessa lei, com propósitos 
também diversos entre si. 

Trata-se de um relatório longo, porque precisa 
fazer uma análise de cada uma dessas proposições, 
e eu procurei encontrar uma maneira de simplificar 
essa apresentação, de maneira que a gente se atenha 
especificamente às proposições que foram acatadas.

O PLC nº 99, de 2007, Projeto de Lei 4.124, 
de 1998, da Câmara, de autoria do Deputado Pau-
lo Rocha, acrescenta inciso XX ao caput do art. 181 
da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, incluindo 
como infração gravíssima estacionamento irregular 
em vaga destinada a pessoa com deficiência. Essa 
proposição vem com a indicação de infração gravís-
sima. Nós consideramos que estacionar em local im-
próprio é uma infração e deve ser considerada como 
tal, mas não uma infração gravíssima, uma vez que 
não está oferecendo nenhum risco de vida às pesso-
as nem se trata, por exemplo, de um atropelamento 
ou coisa que o valha.

O PLC nº 74, de autoria do Deputado Inocên-
cio Oliveira, à época, propõe uma alteração no inciso 
IV do caput do art. 105 da Lei nº 9.503, suprimindo a 
exigência de campainha e espelho retrovisor como 
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equipamentos de uso obrigatório nas bicicletas. Essa 
proposição foi acatada justamente porque a exigên-
cia desses equipamentos torna a aquisição de uma 
bicicleta muito mais cara, de forma a dificultar a vida 
das pessoas que precisam de bicicleta para se loco-
mover, não só recreativamente, mas, principalmente, 
daquelas que usam a bicicleta como meio de trans-
porte para o trabalho.

O PLC de nº 165, de 2008, do Deputado Luiz Bit-
tencourt, propõe a atualização do endereço. No caso 
de notificação de pessoas que tiveram o endereço 
modificado, que essas pessoas, que hoje têm prazo 
de 30 dias para notificar ao órgão de trânsito a mu-
dança de endereço, possam ter um tempo maior para 
responder pela infração.

O PLC nº 172, de 2008, de autoria do Deputado 
Lobbe Neto, acrescenta um dispositivo no sentido de 
que as estradas, as rodovias federais, disponham de 
placas indicativas, em todos os cruzamentos de cida-
de, do endereço do pronto-socorro mais próximo. Isso 
para propiciar, naquelas situações de acidente, um 
atendimento mais eficiente das vítimas de acidentes 
nas rodovias federais.

Esse conjunto de proposições, Sr. Presidente, 
num total de 24, teve a sua maioria rejeitada ou foi 
acatada, conforme essas quatro proposições, as quais 
eu fiz referência.

Ainda que considere louváveis as intenções dos 
autores das proposições submetidas a exame, verifico 
que algumas delas encaminham medidas tendentes 
a enfraquecer a disciplina consubstanciada no Có-
digo Brasileiro de Trânsito, cuja implantação trouxe 
enormes conquistas, em termos de segurança, para 
o trânsito brasileiro.

Flexibilizar indevidamente disposições impor-
tantes do Código de Trânsito, longe de contribuir para 
aperfeiçoar a legislação, poderá levá-lo à descaracte-
rização, senão à completa anulação de todo o esfor-
ço feito em prol de uma disciplina rigorosa, capaz de 
combater a violência no trânsito e seus efeitos nocivos 
para a sociedade.

Em outros casos, embora reconhecendo a exis-
tência dos problemas que motivaram as iniciativas, 
considero que as medidas propostas mostram-se ora 
dispensáveis como conteúdo de lei, ora operacional-
mente inviáveis, antevendo-se inclusive sérias difi-
culdades de fiscalização e controle de sua aplicação.

Outras vezes, parece encaminhar soluções de 
eficácia duvidosa, por inadequação da medida à na-
tureza do problema apontado, ou superadas por alte-

rações introduzidas no Código Brasileiro de Trânsito 
posteriormente à apresentação do projeto.

Essas constatações me impedem de recomen-
dar o acolhimento, pelos Srs. Senadores, dos PLCs de 
nºs 103, 128, de 2007; 198, de 2008; 48, de 2009; dos 
PLSs de nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 402, 
550, 594 e 613, todos de 2007; e 19, 202, 253, 280 e 
426, de 2008.

Quanto aos demais projetos, sem ressalvas im-
portantes a fazer, adoto praticamente na íntegra as 
respectivas disposições, com ajuste de redação e de 
técnica legislativa julgados pertinentes.

É o que faço por meio do Substitutivo adiante 
apresentado, produto da fusão do PLC nº 99, de 2007, 
com os PLCs de nºs 74, 165 e 172, todos de 2008.

Pelo exposto, Sr. Presidente, é dessa maneira 
que estamos votando, pelo acolhimento dos Projetos 
de Lei da Câmara nº 99, de 2007, nº 74, nº 165 e nº 
172, de 2008, na forma do Substitutivo apresentado 
e tomando por base o PLC nº 99, e pela rejeição das 
demais proposições apresentadas.

É o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Eu quero cumprimentar o Se-
nador Anibal e dizer da satisfação como o Senado 
recebe hoje a presença, honrosa para todos nós, do 
nosso Bernardo Cabral, Senador Bernardo Cabral, 
Relator da Assembléia Nacional Constituinte.

(Palmas.)
Nós vamos, no próximo mês de outubro, come-

morar os 25 anos da Constituição Federal. Assim, 
gostaria de dizer da honra e da satisfação de todos 
os Senadores em ter V. Exª aqui entre nós, que te-
mos por V. Exª o maior respeito pelo muito que con-
tribuiu para a construção institucional do Brasil e, 
principalmente, como Relator, para a aprovação da 
Constituição Cidadã.

Nós vamos, no próximo mês de outubro, como 
disse, comemorar os 25 anos de promulgação da Carta 
Magna. Já não temos mais Ulysses Guimarães, não 
temos mais Mário Covas, de modo que temos que 
homenagear devidamente o Relator Bernardo Cabral.

Muito obrigado por sua presença aqui entre nós.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Consulto os Srs. Senadores se 
querem discutir a matéria.

O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB-DF) – Sr. 
Presidente, só parabenizar...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Suplicy e, 
em seguida, Senador Gim Argello.
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O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – 
Pois não. (Pausa.)

Muito obrigado, Senador Eduardo Suplicy.
Parabenizando o Senador Anibal por tão brilhante 

projeto, saúdo a presença do nosso Senador Bernar-
do Cabral, uma referência para todos nós, e, vendo-o, 
vêm à mente as figuras do Dr. Ulysses, do Secretário 
da Constituinte, Dr. Paulo Afonso Martins de Oliveira. 
E vejo aqui no plenário, também, o nosso Deputado 
Aleluia a quem saúdo.

Sr. Presidente, gostaria de ponderar a V. Exª, ain-
da referentemente à Medida Provisória nº 615, que, 
na Sessão do dia 11 de setembro de 2013, o Plenário 
aprovou o Projeto de Lei “de Conversão (PLV) n° 21, 
de 2013, proveniente da Medida Provisória (MPV) n° 
615, de 2013. Ocorre que foi constatada imprecisão 
material no art. 19 do PLV, na parte que altera o art. 15 
da Lei n° 5.991, de 17 de dezembro de 1973.

Resultou, assim, que, equivocadamente, além de 
se alterar a redação do caput, como pretendido, haveria 
também a eliminação inadvertida dos três parágrafos 
que acompanham o dispositivo original.

Tratando-se de inexatidão material, solicito, com 
fundamento no art. 325 do Regimento Interno do Sena-
do Federal, seja retificado o texto do art. 19 do Projeto 
de Lei de Conversão (PLV) n° 21, de 2013, no trecho 
que altera o art. 15 da Lei n° 5.991, de 1973, nos se-
guintes termos:

Art. 19. Os arts. 15 e 36 da Lei n° 5.991, de 
17 de dezembro de 1973, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

E, aí, segue a redação. Na verdade, é só para 
desconsiderar os pontilhados, Sr. Presidente.

Assim, peço despacho de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
A Presidência recebeu ofício do Relator do Pro-

jeto de Lei de Conversão nº 21, de 2013 (proveniente 
da Medida Provisória nº 615, de 2013), Senador Gim, 
vazado nos seguintes termos:

É o seguinte o Ofício:

Ofício no 183/13 _ GSG

Brasília, 18 de setembro de 2013

Assunto: Projeto de Lei de Conversão no 21, de 2013 
(inexatidão material)

Senhor Presidente,
Na Sessão do dia 11 de setembro de 2013, o Ple-

nário aprovou o Projeto de Lei de Conversão (PLV) no 

21, de 2013, proveniente da Medida Provisória (MPV) 
no 615, de 2013. Ocorre que foi constatada impreci-
são material no art. 19 do PLV, na parte que altera o 
art. 15 da Lei no 5.991, de 17 de dezembro de 1973. 
Resultou, assim, que, equivocadamente, além de se 
alterar a redação do caput, como pretendido, haveria 
também a eliminação inadvertida dos três parágrafos 
que acompanham o dispositivo original.

Tratando-se de inexatidão material, solicito, com 
fundamento no art. 325 do Regimento Interno do Sena-
do Federal, seja retificado o texto do art. 19 do Projeto 
de Lei de Conversão (PLV) no 21, de 2013, no trecho 
que altera o art.15 da Lei no 5.991, de 1973, nos se-
guintes termos:

Art. 19. Os arts. 15 e 36 da Lei no 5.991, de 17 
de dezembro de 1973, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 15. A farmácia e a drogaria terão, obri-
gatoriamente, a assistência de farmacêutico 
responsável técnico, inscrito no Conselho Re-
gional de Farmácia, na forma da lei.
 ............................................................. ” (NR)
“Art. 36.  .........................................................
§ 1o São vedadas a intermediação e a captação 
de receitas contendo prescrições magistrais e 
oficinais entre diferentes empresas, ainda que 
sejam estas farmácias, drogarias, ervanárias 
e postos de medicamentos.
§ 2o É permitida a centralização total da mani-
pulação em apenas um dos estabelecimentos 
de uma mesma empresa, inclusive a captação 
de receitas contendo prescrições magistrais 
e oficinais entre farmácias e drogarias, des-
de que em filiais pertencentes a uma mesma 
empresa”. (NR)

Atenciosamente, – Senador Gim, Relator da MPV 
no 615/2013 (PLV no 21).

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência, tendo em vista 
que a matéria ainda não foi remetida à sanção presi-
dencial, e não havendo objeção do Plenário, determi-
na, nos termos do art. 325, inciso III, do Regimento 
Interno do Senado Federal, a sua publicação com a 
retificação proposta.

Não havendo objeção da Casa, vamos proceder 
exatamente à retificação que V. Exª propõe.

É o seguinte o Parecer:
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COMISSÃO DIRETORA 

PARECER N° 997, DE 2013 

~edação final do Praje10 de Lei de 
q;onversão n C 21, de 2013 (Medida 
Provisória n° 61 5, de 2013). 

A Comissão lJircfora apresenta a redação f1nal do Projeto de Lei de Conversão nO 21, 

de 2013 (::vfedida Prov1sária na 6 15, de 2D 1 3)~ que autorIza o pagamento de sub-..-enção 

económica aos produtores da safra 10///20/2 de cana-de-açúcar e de etanol que especifica e 

o financiamento da renovação e implanração de canaviais com equalização da taxa de juros~ 

dispõe sobre os arraT'-}os de pagamento e as instituições de pagamento integrantes do Sistema 

de Pagamentos Brasileiro - SPB; autoriza Co União a emitir, sob aforma de colocação direta, 

em favor da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE. títulos da divida pública 

mobiliária federei, eSlabelece novas condições para as operações de crédito rural oriundas 

de. ou. contratadas com, rri!cu.rsos do Fundo COl'1stitucionni de Financiamento do Nordesre -

FlvE, altera os prazos previstos n.as Leis n<l 11. 94 I, de 27 de maio de 2009, e n" 12,249, de 11 

de junho de 2010; autoriza a União Q contratar o Banco do Brasil SoA , ou suas subsidiárias 

para atuar na gestão de recursos, obras e serviços de engenharia relacionados ao 

desenvolvimento de projetos, modernização, ampliação, construção ou reforma da rede 

integrada e especializada para atendimento da mulher em situação de violência; disciplina o 

documento digital no Sistema Financúro Nacional; disciplina a regularização de áreas 

ocupadn.s por entidades de as sistência .socia/, de educação o"/'J. templos ~e qualqz.ier culto 110 

Di.ifrito Federal, disciplina a lransfe."ênda, na caso de f~tecimel1ta, do direito de utilização 

privada de area pública por equipamentos urbanos do !(oo quiosque, trailer. feira., banca de 

venda de jornais e de revistas, altera a incidência da Contribuiçâo para o PISIPa~'ep e da 

Cofins na coa'eia de produçiiu e comercialização o.'a suja e (.h'! se ... s subprodutos,- altera as 

Leis n.°s 12.666, de i 4 de junho de 70/2, -" 99 l, de /7 de dezembro de 1973, j 1. 508, de 20 de 

julho de 2007, 9.503, de 23 de setembro de 1997,9,069, de 29 dejunho 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 dejulho de 2004,12.350, de 20 de dezembro de 2010,4.870, de 1°de dezembro 

de 1965 e 11.196. de 21 de nov embro de 2005,_ e O Decreto n° 70.235, de 6 de março de / 972; 

revoga dispositú'os da Lei nO 12_ 546. de /4 de dezembro de 2011 , e dá outras providencias. 

de Reuniões da Comissão, eTll de de 2013. 

\ 
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ANEXO AO PARECER N° 997, DE 2013 

Redação final do Projeto de 
Conversão nO 2 I, de 2013 
Provisória nO 615, de 2013). 

Lei de 
(Medida 

Autoriza o pagamento de subvenção 
econômica aos prudutol".e;::s da safra 
2011/2012 de cana-de-açúcar e de etanol 
que especifica e o financiamento da 
renovação e ünplantação de canaviais 
COlTI equalização da taxa de juros; dispõe 
:sobre os arranjos de pagamento e as 
instit uições de pagaITlcnto integrantes do 
SislclT1a de Pagantcntos Brasileico 
(SPB); autoriza a União a emitir, sob a 
fonna de colocação direta, e.rn favor da 
Conta de Desenvolvimento Energético 
(eDE), títulos da dívida püblica 
ITIobiliária federal; estabelece novas 
condiçõe~ para as operações de crédito 
rural oriundas de, ou contratadas COITl~ 

recursos do Fundo Constitucional de 
FinanciaTI1ento do Nordeste (FNE); 
altera os prazos previstos nas Leis n° 
11.941, de 27 de maio de 2009, e n° 
J 2.249, de 1I de junho de 2010; autoriza 
a União a contratar o Danco do Brasil 
S.A. ou suas subsidiárias para atuar na 
gestão de recursos~ obras e serviços de 
engenharia relacionados ao 
desenvolvimento de projetos~ 
JTloclerniz~çFíoo ;;JTI"1plil'llç!'i.o, cOl1~tTnção ou 

refonna da rede integrada e 
especializada para atendimento da 
mulher em situação de violência; 
disciplina o documento digital no 
Sistema Financeiro l'acional; disciplina 
a transfcrência~ no caso de faJec1tnento, 
do direi to de utilização pri vada de área 
pública por equipamentos urbanos do 
ti po quiosque, trailer, feira e banca de 
venda de jornais e de revjstas~ altera a 
incidência da Contribuição para o 
PISIPa:sep e da Cofins na cadeia de 
produc;ãu e t.;Ornercjalização da soja e de 
seus subprodutos; altera as Leis nOs 

l2.666, de 14 de junho de 2012, 5.991, 
de 17 de dezembro de 1973~ 11508~ 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, 
dI;.': 22 de deL.eIllbro de 2003~ 10.925, de 
23 de julho de 2004, 12.350, de 20 de 
dezembro de 2010, 4.870~ de 1° de 
dezeIT\bro de 1965 e 1 1 .196, de 21 de 
novelT1b.-o de 2005, e o Decreto n° 
70.235, de 6 de lnarço de 1972; revoga 
dispositivos das Leis nOs 10.865, de 30 
de abril de 2004~ 10.925~ ue 23 de jUlllO 
de 2004~ 12.546, de 14 de deze.rnbru de 
2011, e 4.870, de lQ de dezembro de 
1965; e dá outras providências. 
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o CONGRESSO NAC10NAL dec reta: 

Art . I" É a União autoriz ada a conceder subvenção extraordinária aos produtores 
fornecedores independentes de cana-de-açúcar afetados por condições climáticas adversas 
referente à safra 201112012 na Região Nordeste. 

Parágrafo único . O Poder Executivo estabelecerã as condições operacionais para a 
implementação, a execuçào, o pagamento, o controle e a fisçalização da subvenção prevista 
no capuf, observado o seguinte: 

I - a subvenção será concedida aos produtores fornecedores independentes diretamente 
ou por in termédio de suas cooperativas, em função da quantidade de cana-de-açúcar 
efetivamente vendida as u.<;i nas de açúcar e à<; destilar ias da área referida no captlf, exc1uindo
se a produção própria das unidades agroindustriais e a produção dos respectivas sóc ios e 
acioni stas; 

11 - a subvenção será de R$ 12,00 (doze reais) JXlf tOIlelada de c3na-de-aç.úcar e limitada 
a 10.000 (dez mil) toneladas por produlor fornecedor independente em toda a safra 
201112012; e 

III - o pagamento da subve;;nção será realizadu t::m 2013 e 2014, referente à produção da 
salra 201112012 efetivamente entregue a partir de 1" de agosto de 2011, observados os limites 
es tabelecidos nos incisos] e 11 deste parágrafo. 

Art. 200 :b a União autorizada a conceder subvenção econômica às tmidades industriais 
produtoras de etanol combustível que desenvolvam suas atividades na área referida no caput 
du arL 1", referente à produção da safra 2011 /2012. 

§ 1" A subvenção de que (rara o capul des te artigo será conc edida diretamente às 
unidades industriais, ou por Ínlermeuiu de suas coupera{jvas ou do respectivo sindicato de 
produtores regularmente constituído, no valor de as 0,20 (vinte centavos de real) pGr litro de 
etanol efetivamente produzido e comercializado na safra 2011i2012. 

§ 200 O Poder Executivo estabelecerá as condições operacionais: paTa u pagamento, o 
controle e a fiscalização da concessão da equalização de que trata este artigo. 

§ 3" A aplicação irregular ou o desvio dos recursos provenientes de subvenção 
econõmiea de que tratam este artigo e o art. 1 D sujeitarão o infrator à devolução, em dobro, do 
valor recebido, at ualizado monetariamente, sem prejulzo das demais penalidades previstas em 
lei. 

Art. 3D Observado o disposto no § 3" do art. 195 da Constituição Federal, para o fim de 
conces.';ião das subvenções de que tratam os arts. ICe 200

, ficam os beneficiários , as 
cooperativas e o sindicato de produtores regulannente constituído dispensados da 
comprovação de regularidade fiscal para efeito do recebimento da subvenção. 

Art. 4" Fica reduzida a O (Zt:ro) a aliquota da Contribuição para os Programas de 
Integração Social e de Formação do PatrimànilJ d u Servidor Público (P1S/Pasep) e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofms) inciclt:nles sobre os valores 
efetivamente recebidos exclusivamente a título da subvenção de que tratam os arts . 10 e 200

• 

Art. 5" A Lei n" 12.666, de 14 de junho de 2012, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
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"Art. 2<> É a União autorizada a conceder subvenção econômica às 
instituições financelTas oficiais federais, sob a forma de equalização 
de taxas de juros, nas operações de fi nanciamento para a estocagem de 
álcool combustível e para renovação e implantação de canaviais, com 
os objetivos de reduzir a volatilidade de preço e de contribuir para a 
estabilidade da oferta de álcooL 

§ 4 Q A autorização para a c once-ssão de s ubvenção c para a 
contratação das operações de financiamento para estocagem de álcool 
combustível e para renovação e implantação de cana,.iais é limilada a 
5 (cinco) anos. contados da publicação oficial desta Lei. 

.. ... .. .. ........... . .............. .......................... " (NR) 

Art. 6() Para os efeito~ das nonnas aplicáveis aos arranjos e às instituições de pagamen to 
que p assam a integrar o Sistema de Pagamentos Brasi leiro (SPB), nos tennos desta L ei, 
considera-se: 

I - arranj o de pagamento - conjunto de regras e p rocedimentos qu e disciplina a 
prestação de uetennin:1do serviço de pagamento ao público aceito por mais de um recebedor, 
mediante acesso direto pdo~ u~lIários finai~, pagad ores c recebedores; 

IJ - instiLuidor de a rranjo de pagamen to - pessoa jurídica responsável pelo arranjo de 
pagéUTlentü c , quando for o caso, pelo uso ,-la nlarca associada ao ananjo de pa gamento; 

IH - instiruição d e pagamento - pessoa j u rídica que, aderindo a um ou mais arranjos de 
pagamento~ tcnha como atividade principal ou acessória, alternat iva ou cumulativamente: 

a) disponibilizar serviço de aporte ou saque de recursos mantidos em conta de 
pagamento; 

b) executar Oll fac ilitar a instr ução de pagam.ento relacionada a determinado serviço de 
pagamento, inclusive transferência originada d e Oll destinada a conta de pagamento; 

c) gerir conta de pagamento; 

d) emitir instrumento de pagamento; 

e) credenciar a aceitaçãu de instrumento de pagamento; 

f) executar remessa de funuos; 

g) converter moeda física ou escrituraI em moeda eletrônica. ou vice-versa, credenciar a 
aceitação ou gerir o u~o de moeda eletrônica; e 

h) outras atividades relacionadas à prestação de serviço de pagamento, designadas pelo 
Banco Central do Brasil; 

IV - conta de pagamento - conta de .registro detida em nome de usuário final de 
serviços de pagamento utilizada para a execução de transações de pagamento~ 

V - instrumento de pagamento - - dispositivo ou conjunto de procedimentos acordado 
entre o usuário fin a l e seu prestador de serviço de pagamento utilizado para iniciar urna 
transação de pagamento; e 

Vl- moeda clctrõnica - recursos arm azenados em di spositivo ou sistema eletrônico que 
permitem ao usuário final ef~llla.r tnmsação dt:: pagamento. 

§ 10 As instituições financeiras poderão aderir a arranjos de pagamento na fOlma 
estabelecida pelo Danco Central do Brasil, confonne direttizes estabelecidas pelo Conselho 
Monetário Nacional. 
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§ 2° É vedada às instituições de pagamento a rea lização de ati vidades privativas de 
ins1ituiçôes financeiras, sem prejuízo do desempenho das at ividades previstas no inciso ITI do 
capu/. 

§ 3° O conjunto de regras que disciplina o uso de instrumento de p agamento emitido por 
soci~adt: em pres<Íria desl inado à aquisição de bens ou serviços por e la ofertados não se 
caracteriza como arranjo de pagamento. 

§ 4° Não são alcançados por esta Lei os arranjos de pagamento em que o volume, a 
abrangência e a natureza dos negócios~ a serem definidos ~lo Banco Central dD Brasil , 
conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional. nãu forem capazes de 
oferecer risco ao no rmal funcionamento das transações de pagamentos de .. arejo. 

§ 5° O Banco Central do Brasil, respeitadas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho 
wfonetárin Naciona l, poderá requerer infommções para acompanhar o desenvo lvimentu dos 
arranjos de que trata o § 4°. 

Art. 7" Os a rranjos de pagame nto e ao; instituições de pagamento observarão os 
seguintes principios, conforme parâmetros a se rem esrabelecidos pelo Banco Central do 
Brasi l, observad8:$ as d iretrizes do Conselho .Monetârio Nacional: 

J - interoperabilidade ao arranjo de pagamento e entre arranjos de pagamento distintos; 

11 - so lidez e elic iencia dos ananjos de pagamento e das instituições de pagamento, 
promoção da competição e previsão de transferêncin de saldos em moeda eletrônica, quando 
couber, para outros arranjos ou institu ições de pagamento; 

[1] - acesso não di sc rim inatório 80S serYiço~ e às infraestruturas necessários ao 
funcionamcnto dos arranjos de pagamento~ 

IV - a tendimento âs necessidades dos usuários fi nais, em especial liberdade de escolha, 
segurança, protcção de seus interesses econôm icos, tratamento não discriminatório, 
pri vac idade e proteção de dados JX!ssoais, transparência e accs. .. o a infoffi1açôes claras e 
comple las .!Sobre as condições de prestação de serviços; 

V - corúi~bilidade, q ualidade c segurança dos serviços de pagamento; e 

VI - inclusão financeira, ob.!Servados os padrões de qua lidade , segurança e transparência 
equivalentes em todos os arranjos de pagamento. 

P arágrafo único. A regulamentação deste artigo asse gurará a capacidade de inovação e a 
divt:rsidade dos modelos de negócios das instituições de pagamento e dos arranjos de 
pagamento. 

Art. 8° O Banco Central do Brasil, o C onselho Monetário Nacional , o rvfinistério das 
Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações (An.3tel) estimularão. no âmbito 
de suas competências, a inclusão Ímanceir8 por meio da part icipação do setor de 
telecomunicações na oft:rta de serviço::; de pagamento e poderão, com base em avaliações 
periódicas, adotar medidas de incentivo ao desenvolvimento de arranjos de pagamento que 
utilizem terminais de acesso aos serviços de telecomunicações de prupriedade do usuário . 

Parágrafo únic·o. O Sistema de Pagamentos e Transferência de Valores Monetários por 
meio de Dispositi vos Móveis (SIDr..f), parte integrante do SPll, consiste no conjunto formado 
pelos arranjos de pagamento que disciplinam a prest3ção dos serviços de pagamento de qUi! 

trato. O inciso UI do art. 6°, ba5eado no. utilização de dispositivo móvel em rede de telefonia 
móve l, e pel a~ instituições de pagamen10 que a eles aderirem. 
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Art. 9'" Compete ao Banco Central do Brasil, confonne diretrizes estabelecidas pelo 
Conselho Monetário Nacional: 

I - disciplinar os arranjos de pagamento; 

11 - disciplinar a constituição, o funcionamento c a fiscalização das instituições de 
pagamento, bem como a descontinuidade na prestação de seus serlo/iças; 

IIl-limitax o objeto social de instituições de pagamento; 

IV autorizar a instituição de arranjos de pagamento no País; 

V - autorizar constituição. funcionamento. transferência de controle, fusão, C1S .... ü e 
incorporação de instituição de pagamento, inclusive quando envolver participação de pessoa 
fisica ou jurídica não res.idente; 

VI - estabelecer condições e autorizar a posse e o exercício de cargos em órgãos 
estatutários c contratuais em instituição de pagamento; 

VH - exercer vigilância sobre os arranjos de pagamento e aplicar ao:; sanções cabíveis; 

VIU - supervisionar as instituições de pagamento t= aplicar as sanções cabíveis: 

IX - adotar medidas preventivas, com o objeuvo de assegurar soHdcz, eficiência e 
regular funcionamento dos arranjos de pagamento e das instituições de pagamento, podendo, 
inclusive: 

a) estabehx:er limites operacionais mínimos; 

b) fixar regras de operação. de gerenciamento dc riscos, de contro les internos e de 
governança, inclusive quanlo ao controle sociC-tário e aos mecanismos para assegurar a 
autonomia deliberativa dos órgãos de;:: direçfio e de conlrole; c.: 

c) limitar o u suspender a venda de produtos, a prestação de serviços de pagamento e a 
utilizaç.ão de modalidades operacionais; 

X - adolar medidas para promover competição, inclusão financeira e transparência na 
prestação de serviços de pagamentos; 

XI - cancelar~ dc oficio ou a pedido, as autori7açóes de que tratam os incisos IV, V e VI 
do caput; 

XII - coordenar e controlar os arranjos clt! pagamento c as atividades das instituições de 
pagamento; 

XUI - disciplinar a cobrança de tarifas, comissões e qualquer outra forma de 
remuneração referentes a serviços de pagamento, inclusive entre integrantes do mesmo 
arranjo de pagamento; e 

XIV - dispor sobre as fonnas de aplicação dos rect.trSüs r~gistrados em conta de 
pagamento. 

§ 10 O Banco Central do Brasil. respeitadas a5 diretrizes estabelecidas pelo Conselho 
Monetário Nacional , disciplinará afi hipóteses de dispensa da autorização de que tratam os 
incisos IV, Ve VI do capuf. 

§ 2° O Banco Central do Brasil, respeitadas as diretriz.es estabe lecidas pelo Conselho 
Monetário Nacional? podera dispor sobre çrilérios de interoperabilidade ao arranj o de 
pagamento ou entre arranjos de pagamento distintos:. 
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§ 3° No exercício das atividades previstas nos incisos VII e VilI do caput, o Banco 
Central do Brasil poderá exigir do instituidor de arranjo de pagamento e da instituiçJo de 
pagamento a exibição de documentos e livros de escrituração e o acesso, inclusive em tempo 
real, aos dadus armazenados em sistemas eletrônicos, considerando-se a negativa de 
atendimento como embaraço à fiscalização, sujeita às sanções aplicáveis na forma do art. 11. 

§ 4° O Banco Central do Brasil poderá submeter a eom:ulta publica as minutas de ato~ 
normativos a serem editados no exercicio das competências previstas neste artigo. 

§ 5° As competências do Conselho Monetário ~acional e do Banco Centràl do Brasil 
previstas neste artigo não afetam as atribuições legais do Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência, nem as dos outros órgãos ou entidades responsáveis pela regulação e 
supervisão setariaJ. 

§ 6() O Banco Central do Brnsil, respeitadas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho 
Monetário Nacional, definirá as hipóteses que poderão provocar o cancelamento de que trata 
o inciso XI do caput e os atos processuais necessários. 

Art. 10. O Banco Central do Brasil poderá, respeitadas as diretrizes estabelecidas pelo 
Conselho Monetário Nacional, estabelecer requisitos para a terceirização de atividades 
conexas as ativ idad,es fins pelo.'; participantes dos arranjos de pagamento e para a atuação de 
terceiros como agentes de instituições de pagamento. 

§ 10 O instituidor do arranjo de pagamento e a instituição de pagamento respondem 
administrativamentt:: pela atuação dos terceiros que contratarem na fanna do caput. 

§ 20 Wi.o se aplica o disposto no caput caso fi entidade não participe de nenhuma 
atividade do arranjo de pagamento e ame exclusivamente no fornecimento de infraestrutura, 
como os serviços de telecomunicações. 

Art. 11. As infrações a esla Lei e às diretrizes e normas estabelecidas respectivamente 
pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil sujeitam a instituição de 
pagamento e o instituidor de arranjo de pagamt:nto, bem como seus administradores e os 
membros de seus órgãos estatutários ou contratuais, às penalidades previstas na legislação 
aplicável às instituições financeiras. 

Parágrafo único. O disposto no caput não afasta a aplicação, pelos órgãos integrantes do 
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e do Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência, das penalidades cabiveis por violação das normas de proteção do consumidor e 
de defesa da concorrência. 

Art. 12. Os recursos mantidos em contas de pagamento: 

I .. constituem patrimônio separado, que não se confunde com o da instituição de 
pagamento: 
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II - não respondem direta ou indiretamente por nenhuma obrigação da instituição de 
pagamento nem podem ~er objeto de arresto, sequestro~ busca e apreemão ou qualq ller outro 
ato de constrição judicial em função de débitos de responsabilidade da instituição de 
pagamento; 

lU - não compõem o ativo da instituição de pagamento, para efeito de falência ou 
liquidação judicial ou extr<i;judiciaJ; e 

Pl - não podem ser dados em garantia de débitos assumidos pela instituição de 
pagamento. 

Art. 13 . As instituições de pagamento sujeitam-se ao regime de administração especial 
temporária, à intervenção e à liquidação extrajudicial , nas condições e forma previstas na 
legislação aplicável à s instituições financeiras. 

Art. 14. É o Banco Cenlral do Brasil autori:c:ado a acolher depósitos em beneficio de 
entidades não financeiras integrantes do Sistema de Pagamentos Bras ileiro. 

Art. 15. É o Banco Central do Brasil autorizado a baixar as normas e instruções 
nlXessárias ao seu cumprimemo. 

§ 1 () No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o Banco Central do Brasil, tendo em vista 
diretrizes estabelecida", p elo Conselho Monetil-i o Nacional, definirá as condições mínimas 
para prestação dos serviços de que trata esta Lei . 

§ 2" "b: o Banco Central do Brasil autorizado a estabelecer, para os arranjos de 
pagamento, os instituidores de arranjo de pagamento c as instituições de pagamento já em 
funcionamento, prazos para adequaçãu às disposições desta Lei, à s normas por ele 
estabelecidas e às diretrizes do Conselho Monetário Nacional. 

Art. 16. É a União autorizada a emitir. sob a forma de colocação direta, em fa"'or da 
Conta de Desenvolvimento Energético (eDE), títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal, a 
valor de mercado e até o limite dos créditos totais detidos , em 1 ° de março de 2013, por ela e 
pela E letrobrás na haipu Hi na cional. 

§ 1° As caracteristicas dos títulos de que trata o caput serão definidas pelo Ministro de 
Estado da Faze nda. 

§ 2" Os valores recebidos pe la União em decorrência de seus créditos na Itaipu 
B inacional serão des tinados exclusivamente ao p agamento da Divida P úb lica Federal. 

Ar!. 17. Fica re<'lberlo, até 31 de de~mbro de 20 13, () prazo previsto no § 12 do art. ] 0 e 
no art. 7° d a Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, bem como O prazo previsto no § 18 do art. 
65 da Lei n° 12.249~ de 11 de junho de 2010, a tendidas a:s condições estabelecidas neste 
artigo. 

§ 1 ° A opç.ãu de pagamento ou parcelamento de que trata este artigo não se aplica aos 
débilos que ji. tenham sido parcelados nos termos dos arts. 1° a J 3 da Lei nO 11.941, de?.7 de 
maio de 2009, e nos termos do art. 65 da Lei nO 12.249. de 11 de junho de 2010. 

§ 2" Enquanto não consolidada a dívida, o contribuinte deve calcular e recolher 
mensa lmente parcela equivalente ao maior valor entre: 

I - o montante dos débitos objeto do parcelamento dividido pelo número de prestações 
preltmdidas; e 

II - os valores l:ons lantes no § 6° do art. 1" ou no inciso I do § 1" do art. 3° da Lei n° 
11.941, de 27 de maio de 2009, conforme o caso, o u os valores constantes do § 6° do art. 65 
da Lei nO 12.249, d e 11 de j unho de 2010, quando aplicável esta Lei. 
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§ 3° Por ocasião da consolidação, será exigida a regularidade de todas as prestações 
devidas desde o mês dto: adesão até o mês anterior ao da conclusão da consolidação dos 
débitos parcelados pelo disposto neste artigo. 

§ 4° Aplica·se a restrição prevista no § 32 do art. 65 da Lei nO 12.249, de 1I de junho de 
20 10, aos déhitos para com a Anatel, que não terão o prazo reaberto nos moldes do caput 
dcste artigo. 

Art. 18. É a União, por intermédio da Secretaria de Políticas para as Mulheres da 
Presidencia da República (SPM'PR), autorizada a contratar o Banco do Brasi l S.A. ou suas 
subsidiárias para atuar na gestão de recursos, obras e servi~os de engenharia relacionados ao 
desenvolvimento de projetos, modernização, ampliação, construção o u reforma da rede 
integrada e e::;pecia lizada para atendimento da mulher em situação de violência. 

9 I \> É dispensada a licitação para a contratação prevista no caput. 

§ 2" Os recursos destinados à renl iznção das atividades preyistas no capUl serão 
depositados, aplicadOS c movimentados no Banco do Brasil S.A. o u por instituição integranle 
do conglomerado financeiro por e le Jidcrado. 

§ )0 Para a consecuçãu dus: objetivos previstos no caput, o Banco do Brasil S.A., ou 
suas subsidiárias, real izará prm;edimentos licitar6rios. em nome própr io ou de terceiros, para 
adquirir bens e contratar obras, serviços de engenharia c qua isquer outros serviços técnicos 
especializados, ressalvados os casos previstos em lei. 

S 4° Para os fIns previstos no § 3<>, o Banco do Bréi~"il S .A. oU suas subsidiari as poderão 
uti lizar O Regime Diferenciado de Contratações Publicas (RDC), inst ituído pela Lei n lJ 12.462, 
de 4 de agosto de 201 J. . 

§ 5° Para a contratação previs ta no (~apUI, o Banco do Rrasi j S.A. ou suas subsidiárias 
seguirão as diretrizes e os critérios de remuneração e de gestão de recursos definidos em ato 
da Secretaria de PoUticas para as Mulheres da Presidência da República (SPMlPR) . 

Art. 19. Os arts. 15 e 36 da Lei nO 5.991 , de 17 dI;!: de:!embro de 1973, passam a vigorar 
com a seguin te redação: 

·'Art. 15 . A fannácia e a drogaria terão. obrigatoriamente, a 
assistência de farmacêutico responsável técnico, inscrito no Conselho 
Regional de Farmácia, na fonna da lei. 

...... ........... .................... ........................ " (NR) 

"Art. 36 . ... .... ... ...... .... ........ .. ................. ........ . 

§ 10 São vedadas a intermediação e a cap tação d~ receitas contendo 
prescrições magistrais e oficinais entre diferentes empresas, ainda que 
sejam estas farmácias, drogarla5. ervanârias e postus de 
medicamentos. 

§ ~ Ê permitida a centralização total da manipulaçM em apenas 
um dos estabelecimentos de uma mesma empresa, inclusive a 
captação de receitas contendo prescrições magistrais e Qticinais entre 
farmácias e drogarias. desde que em filiais pe.rtencen1es a wna fit::l::ima 

empresa." (NR) 

Art. 20. O inciso I do § 4° do art. 2° da Lei n<> 1 J .508, de 20 de julho de 2007. passa a 
vigorar com Il seguinte redação: 



64618 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013

'4.A.rt. 2 0 
•.••.••.. • •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••• • 

§ 4° _ ..................... _ .. _ .. .. .. _ ...... _. __ ..... __ ...... . 

[ - se~ no prazo de 48 (quarenta e oito) meses, cuntado da sua 
publicação, a administradora da ZPE não tiver iniciado, efetivamente, 
as obras de ilnplantação. de acordo com a cronograma previsto na 
proposta de criação; 

Art. 21. O prazo de 48 (quarenta c::: oito) meses previsto no inciso I do § 4° do art. 2° da 
Lei n° 11.508~ de 20 de j ulho de 2007, com a redação dada por esta Lei,. aplica-se às Zonas de 
Processamento de Exportação (ZPE) criadas a partir de 23 de julho de 2007, de.'::ide que não 
tenha sido declarada a sua caducidade até a publicação desta Lei. 

Art. 22. O art. 10 da Lei n° 9.303, de 23 de setembro de 1997, passa a vi gorar com as 
seguintes alt~Tações: 

« • .l\rt. ) O. O Conselhu Naciunal de Trânsito (Contran)~ com sede no 
Distrito F ederal e presidido pelo d irigente do órgão mã..x..imo executivo 
de trânsito da União, tem a seguinte composição: 

XXIV - 1 (um) Tepre~entante do J\..1inistério do Desenvolvimento, 
[ndústria c Comércio Exterior~ 

XXV - 1 (um) representante da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTn . 

........... ........ _ ........ . ___ " '_" .... .. -.............. " (NR) 

Art. 23. Sem prejuízo do di::;ptJSlO na Lei n° 12.682, de 9 de julho de 2012, nas 
operações e transações real izadas no sistema financ~iro nacional, inclusiv e por meio de 
instrumentos regulados por lei específica, o documento digitalizado lerá o mesmo valor legal 
que o document o que lhe deu origem, respeitadas as normas do Conselho Monetário 
Nacional. 

Parágrafo único. As normas mencionadas no caput disporão sobre o conjunto de 
procedimentos e operações técnicas referentes a produção, classificação. tramitaçiío> uso, 
avaliação, arquivamento, reprodução e acesso ao documento digitalizado e ao documento que 
lhe deu origcnl, observado o d isposto nos arts. 7° 1:1 10 da Lei n C 8.]59, de 8 de janeiro de 
1991. quando.'::ie Iral<:tr de doclI.Illcnlos públicos. 

Art. 24. O Decre to n° 70.235, de 6 de março de 1972~ pa<;sa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

'4Art. 2° ..... ... ... _ . .......... ............... .................. . 

Parágr afo único. Os a tos e termos processuais poderão ser 
formalizados~ tramitados, comuni cado.o<:; e transmitidos em fotTI1ato 
dig.ital , conforme disc ip linado em ato da administração tributária." 
(NR) 

"Art. 64-A. Os documentos que instruem o processo poderão ser 
objeto de digitalização, observado o disposto nos arts. 1° e 3 c da Lei nO 
12.682,. de 9 dejulho de 2012.'~ 

uArt. 64-B. No processo eletrônico~ os atos, documentos e tenno.s 
que o instruem poderão ser natos digitais ou produzidos por meio de 
digitalização, observado o disposto na Medida Provisúria nO 2.200-2, 
de 24 de agosto de 200 I. 



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 64619 

§ 1" Os atos, terrnos e documentos submetidos a digitalização pela 
aclmütistração tributãria c annazenados eletronicamente possuem o 
mesmu valor probante de seus originais. 

§ 2° Os autos de processos eletrônicos, ou parte deles, que tiverem 
de ser remetidos a órgãos ou entidades que não disponham de sistema 
compatível de annazenagem e tram itação poderão ser encaminhados 
illlprcssos CIn papel ou por meio digital, confonnc disciplinado eID ato 
da administraçiio tributária." 

Art. 25 . O art. 65 da Lei nO 9.069, de 29 de junho de 1995; passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

"Art. 65. O ingresso no País e a saída do País de moeda nacional e 
estrangeira devem ser realizados exclusivamente por meio de 
instituição autorizada a operar no mercado de cãnl.bio, à qual cabe a 
perfeita identificação do cliente ou do beneficiário. 

§ 2° O Banco Central do Brasil, segundo diretrizes do Conselho 
!vlonetário Nacional, regulamentará o disposto nestc artigo, dispondo, 
inclusive, sobre a forma, os limites e as condições de ingresso 110 País 
e saída do País de moeda nacional e estrangeira . 

......... .............................. ..................... " (NR) 

Art. 26. O art. 7 D da. Lei n D 10.865, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 7 u 
••• • . •• .••••••••••• • • •• ••••••• • . • •• • •• • .••.••. •. •..•••••• 

I - o valor aduaneiro, na hipótese do inciso 1 do caput do art. 3° 
desta Lei; ali 

........... ... ........ ....... ........ . " (NR) 

Art. 27 . A Lei nO 12.587, de 3 de janeiro de 2012, passa a vigorar com as seguintes 
alteraçôes: 

.. Art. 12. Os serviços de util idade pública de transporte individual 
de passageiros deverão ser organizados, disciplinado::: e fiscalizados 
pejo poder público municipal, com base nos requisi10s Illínitnos de 
segurança, de conforto, de higiene, de qualid ade dos serviços e de 
fixação prévia dos valores máximos das tarifas a serem cobradas.'~ 
(NR) 

«Art. 12-A. O direito à exploração de serviços de táxi poderá ser 
outorgado a qualquer interessado que satisfaça os requisitos exigidos 
pelo poder público local. 

§ 1° É permitida a transferência da out orga a terceiros que atendatn 
aos requisitos exigidos em legislaç.ão municipal. 

§ 2<1 Em caso de falecimento do outorgado, o direito oi exploração 
do serviço será transferido a seus sucessores legítimos, nos tenTIOS dos 
arts. 1.829 e seguintes do Titulo II do Livro V da Parte Especial da Lei 
n° ]0.406, de 10 dejaneiTCl de 2002 (Código Civil). 

§ 3° As transferências de que tratam. os §§ 1 (l e 2<;;. dar-se-ão pelo 
prazo da outorga e são condicionadas à prévia anuência do poder 

público municipal e ao atendimento dos requisitos fixados para a 
outorga. " 
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Art. 28. O § I" do art. 6" da Lei n° 10.826, de 22 de dezembro de 2003. passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"J\r[. 6c .......•..•••• ... ••. •••••. .••• ••••• •.. •••••• . •..•........ 

§ l ° As pessoas previstas nos inclso:'> T, n, ITr, v e VI do capw 
deste artigo, os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guarda .. 
prisionais e os integrantes das escoltas de presos referidos no capul 
desle artigo terão dire ito de portar anna de fogo de propriedade 
particular GU fornecida pela respectiva corporação ou instituição, 
mesmo fora de serviço, nos termos do regulamento des ta Lei, com 
validade em âmbito nacional para aquelas constantes dos incisos I, n, 
V, VI e VII. 

............................................................ " (NR) 

Art. 29. Fica suspensa a incidência da Contribuição para o PISlPasep e da Cofins sobre 
as reccHas decorrentes da ve nda de soja classificada na posição 12.01 e dos produtos 
classifiGados nos c6digG,'S 1208. 10.00 e 2304.00 da Tabela de Incidência do Imposto .'mbre 
Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto nO 7.660, de 23 de dezembro de 201 1-

Art. 30. A partir da data de publicação desta Lei, o disposto nos arts. 8c c 9° da Lei n° 
10.925, de 23 de julho de 2004, não mais se aplica aos produtos classificados nus códigos 
12.01,1208.10.00,2304.00 e 2309.10.00 da Tipi. 

Art. 31. A pessoa juridica sujeita ao regime de apuração não cumulativa clli 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar das referidas contribuições, 
devidas em cada período de apuração., crédito presumido calculado sobre a receita decorrente 
da venda no mercado in terno ou da eXJXlrtação dos produtos classificados nos códigos 
1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00, 2309.10.0Q e 3826.00.00 e de lecitina de soja 
classificada no código 2923.20,00, todos da Tipi. 

§ 11) O crédito presumiJo de que trata o caput poderá ser aproveitado inclusive na 
hipótese de a receita decorre nte da venda dos refe ridos p rodutos estar desonerada da 
Contribuição para o PISlPasep e da Cofins. 

§ 2° O montante do crédito presumido da Cuntribuição para o PISiPasep e da Cofins a 
que se refere o caput será determinado, respectivamente, mediante aplicação, sobre o valor da 
receita mencionada. no caput, de percentual das alíquotas previs tas nQ caput do art. 2° da Lei 
nO 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2C da Lei nO 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003. correspondente a: 

1- 27% (vinte e sete por cento) , no caso de comercialização de óleo de soja cla::;siIicado 
no código 15 .07 da Tipi; 

11 - 27% (vinte e sete por cento), no caso de comercialização de produtos clas siticad03 
nos códigos 1208.10.00 e 2304.00 da Tipi; 

UI - 10% (dez por cento), no caso de comercialização de margarina classificada no 
código 15 17. 10.00 da Tipi; 

[\1 - 5% (cinco por cento), no caso de comercialização de rações classificadas no 
código 2309.1 0.00 da Tipi; 

V - - 45% (quarenta e cinco por cento), no caso de comercialização de biodiesel 
classificado no código 3826.00.00 da Tipi; 
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VI - 13% (treze por cento), no caso de comerciali:Lação de lecitina de soja classificada 
no código 2923.20.00 da Tipi. 

§ 3<> A pessoa jurídica deverá subtrair do montante do crédito presumido da 
Contribuição para o PlSí Pasep e da Cofins que apurar na foona previs ta no § 2<l, 
respectiv8lllente~ o montanle correspondente: 

I - à aplicação do percentual de alíquotas prevÍsto no inciso I do § 2" sobre o valor de 
aquisição de óleo de soja classificado no código 15.07 da T ipi u tili:Lado como insumo na 
p rodução de: 

a) óleo de soja classifica.do no código 1507.90.1 da Tipi; 

b) margarina classificada no código 1517.10.00 da T ipi; 

c) b iodiesel classificado no código 3 826.00.00 da. T ipi; 

d) lecitina de soja classificada no código 2923 .20.00 da Tipi; 

rI - à aplicação do percentual de alíquotas previ s to no inciso fI do § 2 Cl sobre o valor de 
aquisição dos produtos class ificados nos códigos 1208.10.00 e 2304.00 da T ipi utilizados 
cumu insumo na pwdução ue rações classificadas nus códigos 2309. LO.OO da Tipi . 

§ 4° O disposto no § 3° somente se aplica em caso de insumos. adquiridos de pessoa 
juridica . 

§ Y' O crédito presumido não aproveitado em detenninado mês poderá ser aproveitado 
nos meses subsequentes. 

§ 60 A pessoa jurídica que até o final de cada trimestre-calendário não conseguir utilizar 
o crédito preswnido de que trata este art.igo na fo rma prevista no capuf poderá: 

T - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a 
impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do BrasiJ, 
observada a legislaç ão especifica aplicável à matéria; ou 

li - solicitar s{:::u ressarcimento em espécie. observada a legislaçã.o específica ap licável à 
matéria. 

§ ]O O di:spostu neste artigu aplica-se exclusivamente à pessoa jurídica que industrializa 
os produtos citados no caput, não sendu aplicavel a: 

I - operações que consistam em mera revenua de bens; 

11 - empresa comercial exporladora. 

§ 8" Para os fins deste arligo, conside ra-se exportação a venda direta. ao exterior ou a 
empresa comerciaJ exportadora com o fim espedficu de exportação. 

Art. 32. Os créditos presumidos de que trala o a rt. 31 serão apurados e registrados em 
separado dos créditos previstos no art. 3" da L rú n Cl 10 .637, de 30 de dezembro de 2002, no art. 
30 da Lei nCl 10.833, de 29 de dezemb.-o de 2003, e no art. 15 da Lei n" 10 .865, de J O de abril 
de 2004, e poderão ser ressarcidos em conformidade com procedimento específico 
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

Parágrafo único. O procedimento espe.cífico de ressarcimento de que trata o caput 
somente será aplicável aos créditos presumidos apumdos pt;;la pessoa juridica e m relação a 
operação de comercialização acobertada por nota fiscal referente exclusivamente a produtos 
cuja venda no mercado interno ou exportação seja contemplada com o crédito preswnido de 
que trata o art. 31. 

Art. 33. O art. 8° da Lei n" 10.925, de 23 de julho de 2004, p assa a vigorar com a s 
seguintes alterações: 
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"Art. 8° ......... .............................................. . 

§ I o ......................... ... .................................. . 

I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, 
padronizar, annv.enar e comercializar O.C;; produto:=; in natura de 
origem vegetaJ class ificados nos códigos 09.01 , 10.01 a I 0.08~ exceto 
os dos códigos 1006.20 c 1006.30, c 18.01 , todos da Nomenclatura 
Comum do Mercos ul (NCf\1); 

§ 10. Para efeito de inlerprelação do incisu I do § 3°, o d ireito ao 
credito na alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os 
insumos utilizados nos produtos ali referidos." (NR) 

Art. 34. Os arts. 54 e 55 da Lei nO 12.350, de 20 de dezembro de 2010, passam a vigorar 
com as seguintes alterações: 

" Art. 54 ........ ............................. .... ............... . 

I - insumos de origem vegetal classificados nas posições 10.01 a 
10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e na posição 23.06 da 
Nomenclatura Comum do Mercosul (NeM), quando efetuada por 
pessoa juríd ica, inclusive cooperativa, vendidos: 

... ..... " (NR) 

"Art. 55 . ..... .. 

J - o valor dos bens classificados nas posições 10.0 1 a 10.08, 
exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.JO~ c na posição 23 .06 da 
NeM. adquiridos de pe.ssoa llsica ou recebidos. de cooperado pessoa 
fisica; 

.............................. .... .......................... " (NR) 

Art. 35. A associação de fornecedores de cana-de-açúcar, constituída e organizada d~ 
acordo com os incisos XVI[ a XXI do art. 5Q da Constituição T'ederal e o art. 53 e seguinte:::;. da 
Lei nO 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), tem legitimidade para representar os 
seus associados j udicial e ext rajudicialmente, na foana da lei e de seu estatuto social. 

§ 10 No exercício da representação de seus associados, a associação de fornecedores de 
cana-de-açúcar tem poderes para, na fonna de seu estatuto social : 

I - assistir-lhes e representá-los na negociação e fonnalização de contratos de 
fornecimento de cana-de-açúcar com terceiros, pessoas fisicas ou juridicas, inc1usi ve com 
unidades industriais que adquirirem a cana como insumo; 

II - fiscalizar o cumprimento das clausulas estabelecidas nos contratos de fornecimento 
de cana-de-açúcar firmados por seus associados, sendo-lhe garantido, inclusive::, o 
acompanhamento do recebimento dos produtos pela unidade industrial adquirente, em 
especial a pesagem da carga e a análise laboratorial da sua qualidade realizadas por esta, 
quando for o caso; 

IH - representar os associados extrajudicialmente e judicialmente, podendo inclusive 
propor ações de natureza coletiva, respeitada a legislação especial, quando for o caso. 

§ 2° O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento poderá atuar como 
conciliador das controvérsias entre fornecedores de cana-de-açúcar c as unidades industriai s, 
quando solicitado pelas partes interessadas. 
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Art. 36. O fornecedor de cana-de-açúcar poderá, m ediante disposição expressa em 
contrato de fornecimento de cana ou por correspondência com comprovação de recebimento, 
determinar à pessoa fisica ou jurídica adquirente de sua produção que proceda à retenção, 
sobre o valor a ele devido, das obrigaçOOs pecuníãrias associativas por ele asswnidas perante a 
a.'!>suciação de fornecedores de cana-de-açúcar à qual estiver filiado e efetue o paganlento 
diretamente a esta última. 

§ .» AJternat ivrunente ao disposto no caput, o fornecedor de cana-de-aç.úcar poderá 
autorizar a associação à qua.l estiver associado, por meio de deliberação em a'isembleia, a 
encaminhar correspondência determinando a retenção das obrigações pecuniárias associativas 
diretamente à pessoa fisica ou jurídica adquirente de sua produção rural. 

§ 2 0 No caso de a obrigação rderida nu capul estar prevista em. contrato de 
fornecimento de cana,. este constituirá. desde sua celebração, título ex~cutiYo extrajudicial em 
favor da associação de fornecedores à qual se destinarem as obrigações pecuniárias~ desde que 
atendidos os requisitos dispostos no inciso 11 do art. 585 da Lei nO 5 .869, de 11 de janeiro de 
1973 (Código de Processo Civil). 

§ 3" A pessoa fisica ou jurídica que retjver o valor das o brigações definidas no caput e 
não proceder ao SI;:U devido repasse na fonna estabelecida no contrato ou na correspondência 
estará suj eita à responsabilização penal, nos termos do art. 168 do Decreto-Lei nO 2.848, de 7 
d~ dezembro de 1940 (Código Penal), sem prejuízo da responsabilidade civiL 

Art. 37. O art. 64 da Lei nO 4.870. de l° de dezembro de 1965, passa a vigorar com a 
seguinte redação, numerando-se o atual parágrafo único como § 1°: 

«Art. 64. A contribuição de interesse de categoria econômica 
prevista no art. 144 do Decreto-Lei n(l 3.855, de 21 de novembro de 
1941 (Estatuto da T .avoura Canavieira - E J .C), é tomada ad valorem e 
fixada em 0,50/0 (cinco décimos por cento) sobre o preço da 
comercialização da cana-de-açúcar pelo fornccedor e será cobrada, 
fiscalizada. arrecadada e administrad a diretamente pelas entidades 
beneficiárias, conforme a seguinte distribuição: 

I - 0,45o/u (quarenta e cinco centésimos por cento) para a 
manutenção das órgãos especifIcos de representação d os fornecedores; 
e 

[] - 0,05% (cinco centésimos por cento) para a manutenção da 
Federação dos P lantadores de Cana do Brasi l. 

§ ] .... E assegurado às cooperativas de crédito constituídas' até 1 CJ de 
agosto de 2013, desde que formadas exclusivwnente por fornecedores 
de cana-de-açúcar.. o direito de cobrar, fiscalizar, arrecadar e 
administrar a contribuição de 1 % (um por cento) calcuJada sobre o 
preço da comercialização da cana-de-açúcar pejo fornecedor, com a 
finalidade de aumento das quotas de capital nas cooperativas. 

a) (revogada); 

11) (revogada); 

c) (revogada). 

§ 2<0 As cooperativas de crédito previstas no § 10 e os órgãos 
regionais específicos de representação dos .fornecedores podemo, 
mediante assembleia geral. deliberar sobre a redução e o 
restabeleci menta da parcela da contribuição a c]es destinados, na 
forma do seu es.tatuto. " (NR) 
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Art-:- 38: Sãoextmtas todas as otmgaçocs~ mC(Wil v e as antcnores à data -d e püblieaçao 
desta Lei, exigida.'", de pessoas fisic.a.s ou jurídicas de d ireito privado com fundamento nas 
alíneas "a" e " (;;" do capUl do art. :';(1 da Lei nO 4.870. de l° de dezembro de 1965, preservadas 
aquelas já adimplidas. 

A rt. 19. Os débitos paru clIrn a Fazenda Nl1domü relativos à contribuição para o 
Progrmna de Integração S()cial (PIS) e à CQ1J lri.b ~tição para o FinMeiamenlo da Seguridade 
Social (Cofins), de que trata o Capítulo J da Lei nO 9.718, de 27 de novembro de 1998, 
dt':vú:los por instituiç_ões financeira,> e companhias ~eguradoras, vencido~ até 3 I de dezembro 
de 201 2. poderão ser: 

r - pagos it vlsta com redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e de oficio, 
de 80% (oitenta por cento) das mullas isoladas., de 45% (quarenta e cinco por c ento) dos juros 
de mora e de 100% (cem por cen to) sobJ:1j' o vailJr do encargo legal; ou 

li - parcelados I;!Jn alp. 60 (sessenta) prestl1'iões , st.:ndo 20% (vinte por cento) de t'ntTada 
e o r estante t'! U1 pctrçdas mensais, com redução t.I~ 80% {uilenta pllC" cento) das multas de mura 
e d~ oficio, de 80% (oitenla por cento) das multas isoladas, de 40% (quarenta por c.ento) dos 
juros de mOJ:'<l e de 10 0% (cem por ;;cnto) sobre o valor do encargo legal. 

§ 1 Q Poderã.o ser pagos ou parcelados p elas pessoas jurídicas, nos mesmos prazDs e 
condições estabelecidos neste artigo, os débitos objeto de discussão judicial relativos à 
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins. 

§ 2° O disposto neste artigo aplica-se a totalidade dos débitos, constitui dos 0 11 não, com 
exigibilidade suspensa ou não, i.nscritos ou nào em Olvida Ativa da Uniào, mesmo que em 
fase de execução fiscal já ajuizada. ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior não 
-i ntegralmente quitado, ainda que excluído por falta de pagamento. 

§ Y' Parausuftuir dos beneficios previ:;;tos neste arligo, a pesso~ jurídica deverá 
comprovar a desistênl,..;a expressa e irrevugável de todas a~ ações judiciai::; que lenham por 
objeto V~ tributos indicados no caput e ft'nunciar a qualq uer aiegaç.9o de direi1Q sobre as quai::; 
se fundam as reoferiuas ações. 

§ 4 () O sujeito pas~ivo que pos:~mir ação judicial em curso na qual requer o 
res labelecimento de sua opção ou a sua re inclusào em outros parceló1mentos, para fazl:T j us à 
inclu:sãQ dos débitos abrangidos pelos referidos parcelamentos no parçelamento de que trata 
t:::.ie artigo, deve rá desistir da respectiva ação judicial e renunciar a qualquer alegação de 
direi to sobre a qua l se fimda a referida aça.o , protocolando requerimento de extinç~o do 
processo com resolução do mérito, nos termos dú inciso V do caput do &1. 269 da Lei nO 
5.869 , de 11 de janeiro de 1973 (Código de Proce!'iSO Civil), até (1 prazo fmal para adest!o ao 
parcelamento. 

§ Y' Os depósitos existentes vinculados aos débitos ~I serem pagos ou parcelados nos 
termos deste artigo serão automaticamente convenidos em p agamento det1nitiv o, ap1içando-sc 
as reduções previstas no caput ao saldo r t:manescente a ser pago ou p a rcd ado. 

§ 6° As reduções previstas no caput não serão cumulativas com quai.squer outras 
reduções admitidas em lei. 

§ 70 N a hipótese de anterior concessão de redução de multa!i ou de juros em j.lt:Tcenruals 
diversos dos estabelecidos no caput, prevakccr.do os pen:unnl<1is nele referidos, aplicados 
sobre o saldo original das multas ou dos juros. 

§ 8'" Enquanto nào consolidada a div ida, o contribuinte deve calcular e r~olher 
Illens~lmentc parcela equivalente ao montan1e dos débitos úbjcto do parc<:lame.nto , dividido 
pelo número de prestações pretendidas. 
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§ 90 O pedido de pagamento ou de parcelamento deverá ser efauaâO- até--29---de 
novembro de 2013 e independerá de apresentação de garantia, mantidas aquelas decorrentes 
de débitos transferidos de outras modalidades de parcelamento ou de execução fiscal. 

§ lO. Impl icará imed iata rescisão do parcelnmento, com cancelamento dos beneficios 
concedidos, a mim de pagamento: 

I - de 3 (três) parcelas, consecutivas ou nao; uu 

11 - de até 2 (duas) prestações, estando pagas todas as demais ou estando vencida a 
última prestação do parcelamento. 

§ 11. E considerada inadimplida a parcela parcialmente paga. 

§ 12. Rescindido o parcelrunento: 

J - será efetuada a apuração do valor original do déhito, restabelecendo-se os 
acréscimos legais na forma da legislação aplicável â época da ocOlTência dos respectivos fatos 
geradores; 

fl - serão deduzidas do valor referido no inciso J as prestações pagas. 

§ 13. Aplica-se ao parcelamento de que tnl.ta este artigo o disposto no caput c nos §§ 2" 
c 30 du art. 1 1, no art. 12~ nu caput do art. 13 e no inciso IX do arL 14 da Lei nO 10.522, de 19 
de julho de 2002. 

§ 14. Ao parcelamento de que trata este artigo não se aplicam: 

I - o § 1" do art. )0 da Lei nO 9.964, de 10 de abril de 2000~ e 

II - o § 10 do art. 1° da Lei nO 10.684, de 30 de maio de 2003. 

§ 15. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, no âmbito de suas competências, editarão os atos necessários à execução do 
parcelamento de que trata este artigo. 

Art. 40. Os débitos para com a Fazenda Nacional. relativos ao Imposto sobre a Renda 
das Pessoas .Juridicas (l.RP.I) e à Contribuição Social sohre o Lucro Líquido (CSLL), 
decon-entes da aplicação do art. 74 da Medida Provisória n" 2.158-35, de 24 de agosto de 
2001 , vencidos ate 31 de dez.embro de 2012 poderão ser: 

I - pagos à vista, com redução de 100% (cem por cento) das multac:: de mora e de ofício, 
das multas isoladas, dus juros de mora e do valor do encargo legal ; ou 

II - parcdadus em a l6 120 (cento e vinte) prestaçõcs, scndo 20o,/ó (vinte por cento) de 
entrada e o restante em parcelas mensais. com reduyão de 80% (oitenta por cento) das multas 
de mora e de oficio, de 80% (oitenta por cento) das multas isuladas, de 40% (quarenta por 
cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo lcgal. 

§ 1° O disposto neste artigo aplica-se à totalidade dos débitos, constituídos ou não, com 
exigibilidade suspensa ou não, inscritos ou não em Dívida A tiva da União, mesmo que em 
fase de execução fiscal j á ajuizada, ou que tenham sidu objeto de parcelamento anterior não 
integndmente quitado, ainda que excluídu por falta de pagamento. 

§ 2" Para inclusão no pan.:elamenlo de que trata este artigo dos déb itos que se encontram 
com exigibilidade suspensa nas hipóteses previstas nos incisos UI a V do art. 151 da Lei nO 
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), o sujeito passivo deverá 
desistir expressamente e de forma irrevogável, total ou parcialmente, da impugnação ou do 
recurso interposto, ou da ação judicial proposta e,T cumulativarnenlc, renunciar a quaisquer 
alegações de direito sobre as quais se fundamentam os referidos processos administrativos e 
as ações judiciais. 
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-§- 3° O -sujeito passivo --que --possuir ação judicial em -curso - na- -quaJ requer - o 
restabelecimento de sua opção ou a sua reinc1usão em outros parcelrunentos, para fazer jus à 
inclusão dos débitos abrangidos pelos referidos parcelamentos no parcelamento de que trata 
este artigo, deverá desistir da respectiva ação judicial e renunciar a qualquer alegação de 
direito sobre a qual se funda a referida ação, protocolando requerimento de extinção do 
processo com reso lução do mérito, nos termos do inciso V do capul do art. 269 da Lei n'" 
5.869. de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), até o prazo Íma! para adesão ao 
parcelamento. 

§ 4° Os depósitos existentes vinculados aos débitos a serem pagos ou parcelados nos 
termos deste artigo serão automaticamente convertidos em pagamento definitivo, aplicando-se 
as reduções previstas no caput ao saldo remanescente a ser pago ou parcelado. 

§ 5° As reduções previstas no caput não serão cumulativas com quaisquer outras 
reduções admitidas em lei. 

§ 6° Na hipótese de anterior concessão de redução de multas ou de juros em percentuais 
d iversos dos estabelecidos no caput, prevalccerão os percentuais nc1e rctcridos, aplicados 
sobre o saldo original das multas ou dos juros. 

§ r Os contribuintes que optarem pelo pagamento ou parcelamento dos débitos nos 
tcnnos deste artigo poderão liquidar os valores correspondentes a mult~ de mora ou de ofício 
ou isoladas, e ajuros moratórios, inclusi .. ·e relativos a débitos inscritos em divida ativa, com a 
utilização de créditos de preju ízo fiscal e de ha"le de calculo negativa da Contrihuição Social 
sobre o L ucro L iquido (CSLL) próprios e de empresas domiciliadas. no Brasil. por eles 
controladas em 3] de dezembro de 2011, desde q ue L:-Onlmuem sob seu conlrole ate a data da 
opção pelo pagarnen(o ou parcelamento. 

§ 8° Na hipótese do disposto no § 7°: 

I - o valor a ser utilizado será detenninado mediante a aplicação, sobre o montante do 
prejuizo fiscal e da base de c.áJculo negativa, das alíquotas de 25% (vinte e cinco por cento) e 
9% (nove por cento), respectivarn.ente; 

Il - somente será admitida a utilização de prej u izo fiscal e de base de cálculo negativa 
da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) incorridos pelas empresas controladas 
ate 31 de dezembro de 2011 . 

§ 9° A divida obj eto do parcelam ento será consolidada na data do seu requerimento e 
será dividida pelo número de prestações indicadas pelo sujeito passivo, não podendo a parcela 
sec interior a RS 3 00.000,00 (ln::o:nlos mil n;ai::». 

§ 10. Enquanto não consolidada a d ívida , o contribuinte deve calcular e recolher 
mensalmente parccl3 equivalente ao montante dos débitos obj cto do parcelamento, dividido 
pelo número de prestações pretendidas. observado o disposto no § 9°. 

§ 11. Os pedidos de parcelamento deverão ser cfetuados até 29 dc novembro d e 2013 e 
independerão de apresentação de garantia, mantidas aquelas decorren tes de débit os 
transferidos de outras mod alidades de parcelamento ou de execução fiscal . 

§ 12. Implicará imediata rescisão do parcelamento, com cancelamento dos beneficios 
conccd:idos~ a falta de pagamento: 

I - de 3 (trcs) parcelas.. consecutivas ou não; ou 

li - de até 2 (d uas) prestações. estando paga."'i todas as demais ou estando vencida a 
última prestação do parc.elamento. 

§ 13. É considerada inadimplida a parcela parcialmente paga. 

§ 14. Rescindido o parcelamento: 
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I - sera etetuada a apuração do valor original do débito, restabelecendo-se os 
acréscimos legais na fonua da legislação aplicável à épocõ3. da ocorrência dos respectivos fatos 
geradorcs; 

IJ - serão deduzidas do valor referido no inciso r as prestações. pagas. 

§ 15. Aplica-se ao parcelamento de que trata este artigo o disposto no caput e nos §§ 2° 
e 3° do art. lI, no art. 12, nú caput do art. 13 c nos incisus V e IX do art. 14 da Lei nO 10.522, 
de 19 de julho de 2002. 

§ 16. Ao parccIamenlo de que trata este artigo não se aplicam: 

I - o § 1" do art. 3° da Lei nO 9.964, de 10 de abril de 2000; e 

II - o § lOdo art. 1° da Lei nO J 0.684, de 30 de maio de 2003. 

§ 17. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, no âmbito de suas competências, editarão os atos necessários à execução do 
parcelamento de que trata este artigo. 

Art. 41. O § l" do art. 37 da Lei n° 11. 196, de 21 de novembro de 2005~ passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

" Art. 37 ... .. ... .... ... ... ........ ..... .. .... .... .... ..... .. ... . . 

§ ] <> O disposto no caput deste artigo aplica-se somente aos bens 
novos adquiridos ou construídos destinados a empreendimentos cuja 
conc~ssão, permissão ou autorização tenha sido outorgada a partir da 
data da publicação desta Lei até 31 de dezembro de 2018 . 

... ... .... .......... ..... ... ........ .. ......... .. .... ..... .. " (NR) 

ArL 42. Revogam-se: 

1- os §§ 4° e 5° do art. 7° da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004; 

II -- o inciso Il do § 3° do art . 8" da Lei n" I 0.925, de 23 de julho de 2004; 

III - o art. 47 da Lei n° 12.546. de 14 de dezembro de 2011 ; c 

rv o art. 36 da f,ei nO 4 .870, de 10 de dezembro de 1965. 

Art. 43 . Esta L ei entra em vigor: 

I - fi partir do primeiro d ia do quarto mês subsequente ao de sua publicação, em relação 
ao disposto no art. 34 dcsta Lei; 

II _. na data de sua publicação, para os de mais dispositivos. 
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Sr. Presidente, primeiramente, que-
ro cumprimentar o Senador e ex-Ministro Bernardo 
Cabral.

Senador Bernardo Cabral, V. Exª é sempre mui-
to bem recebido aqui entre nós. Que bom vê-lo aqui 
novamente! V. Exª sempre abrilhantou o plenário do 
Senado com as suas observações, ponderações e 
contribuições. Fico muito contente de lembrar o nos-
so convívio. Seja muito bem-vindo!

Senador Renan Calheiros, eu abri mão de falar 
a favor do Projeto Roberto Requião, com o parecer 
do Senador Pedro Taques, mas quero aqui expressar 
que abri mão para não alongar o processo de votação, 
tão importante, dessa matéria, aprovada inclusive por 
mim, por consenso de todos nós.

Gostaria de consultar V. Exª sobre a possibilidade 
de anteciparmos para amanhã, quinta-feira, a pauta 
de sessão deliberativa de sexta-feira pela amanhã. 
E assim o justifico:

Primeiro, o Senado Federal teve, desde segunda-
-feira, votações muito importantes seja na sessão de 
segunda-feira, de terça e de hoje. Votamos projetos 
da maior relevância, inclusive hoje, na Comissão de 
Constituição e Justiça, votamos o projeto pelo voto 
aberto, que poderemos votar, se possível, amanhã 
à tarde, com a presença significativa de muitos Srs. 
Senadores. Contudo, eu próprio, assim como outros 
Senadores, temos convites para trabalhos de grande 
relevância.

Por exemplo, amanhã à noite, o Nupsi (Núcleo de 
Psicopatologia) e Invenções Democráticas, da Univer-
sidade de São Paulo, no Centro de Convenções Re-
bouças, a partir do início da noite, às 19h30, realizam 
um colóquio internacional, com as contribuições de 
inúmeros intelectuais e pensadores das universidades 
do mundo inteiro. E eu, que fui convidado, gostaria de 
estar lá presente, inclusive na sexta-feira pela manhã. 
Eu falo de uma responsabilidade de trabalho minha, 
como Senador, mas que, desta vez, será em local ou-
tro que não em Brasília.

Conversei com outros Senadores e Senadoras 
que teriam responsabilidades também de trabalho na 
manhã de sexta-feira.

Então, se for possível e se houver acordo, mesmo 
levando em conta o esforço que V. Exª, como Presiden-
te, propôs a todos de termos sessões deliberativas de 
segunda a sexta-feira e dada a produtividade muito alta 
que tivemos, desde segunda-feira, hoje e até amanhã, 
no final da tarde e início da noite, pergunto se é possí-

vel a antecipação da pauta da sessão deliberativa de 
sexta para a tarde de amanhã.

É a indagação que formulo, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – 

RN) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino, com a 
palavra, V. Exª, pela ordem.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM 
– RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, a minha palavra será muito rápida, mas não 
poderia deixar de ser pronunciada, porque é um rayito 
de sol que está aí ao lado de V. Exª – e estou falando 
aqui do lugar que ele ocupou durante anos, exatamente 
aqui. Refiro-me ao grande cavalheiro Bernardo Cabral, 
amigo de todos, com a palavra sempre doce, afável, 
um homem muito competente e sério, que honrou o 
Senado, foi o Relator-Geral da Constituinte de 1988, 
um homem de rara capacidade de articulação e har-
monização de interesses, um amazonense que ama 
a sua terra. E fazia anos que ele não vinha a este ple-
nário. Não me lembro de Bernardo ter voltado aqui, 
nunca mais. E chegou silenciosamente, Senador Flexa 
Ribeiro, no fim da tarde desta quarta-feira, para nos 
brindar com sua presença benfazeja. A sua presença 
aqui é benfazeja. É uma figura agradável, estimada por 
aqueles que conviveram com o Senador Bernardo Ca-
bral. E é respeitado no Brasil, porque é advogado de 
qualidade, um homem que hoje mora no Rio de Janei-
ro, cuidando dos seus afazeres, mas merecendo dos 
brasileiros e daqueles que são seus amigos a melhor 
manifestação de respeito.

Desse modo, com isso, quero saudar a sua pre-
sença nesta Casa, que é sua casa e será sempre sua 
casa. Falo ao microfone, de onde você falou tantas ve-
zes, para homenageá-lo e para abraçá-lo, o que farei 
pessoalmente, em seguida.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Ouço a Senadora Vanessa 
Grazziotin.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-
verno/PCdoB – AM. Sem revisão da oradora.) – Presi-
dente Renan, da mesma forma que fizeram o Senador 
Agripino e outros Senadores que daqui falaram, quero, 
neste momento, também prestar minhas homenagens, 
como disse o Senador Agripino, ao eterno Senador, 
Deputado Federal, Relator da Constituição cidadã de 
nosso País.

Tive uma alegria muito grande e fui extremamen-
te privilegiada, porque, iniciando ainda muito jovem 
na política no Estado do Amazonas, tive a figura, a 
generosidade de Bernardo Cabral para orientar nos-
sos passos.
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Lembro bem, Senador Bernardo Cabral, o quanto 
o senhor recebia com muito carinho um partido que, 
a princípio, não estava legalizado e que, depois da le-
galização, o senhor passou a receber melhor ainda. 
O senhor era o elo que conduzia a unidade das forças 
progressistas do Estado do Amazonas. Não tenha dú-
vida nenhuma V. Exª, Senador, de que não apenas eu, 
mas muitos dos Parlamentares mais jovens do que eu, 
inclusive, tomam seu exemplo para nele se espelharem 
e para desenvolverem suas atividades, para tomarem 
suas atitudes.

Tenho a certeza absoluta de que o Estado do 
Amazonas, que é o seu Estado e é o meu Estado 
querido, deve muito a V. Exª, como o Brasil deve a V. 
Exª. Não há amazonense jovem, homem ou mulher, 
que não se orgulhe dessa figura que aqui já foi dita. É 
uma figura muito importante para a República de nos-
so País, uma figura muito importante na construção 
da democracia e, acima de tudo, uma figura honesta, 
simples, dedicada à vida coletiva.

Então, receba o meu abraço mais sincero e cari-
nhoso, o meu reconhecimento e o meu agradecimento, 
Senador Bernardo Cabral.

O Brasil jamais esquecerá quem foi o Relator 
da Constituição brasileira, da Constituição cidadã. E 
o Amazonas se orgulha muito de que o Relator dessa 
Constituição tenha sido o Senador Bernardo Cabral. 
Parabéns! Agradecemos muitíssimo a sua visita aqui, 
Senador.

Muito obrigada.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/

PSB – BA) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Ouço a Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/

PSB – BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, quero saudar também essa grande figura.

Tive a honra de poder conviver com V. Exª na-
quele momento histórico da Assembleia Nacional 
Constituinte. Eu era uma jovem Deputada, vinda do 
PCdoB da Bahia. A Bahia elegeu duas Deputadas Fe-
derais naquele momento da Constituinte: a Deputada 
Abigail Feitosa, que, infelizmente, já não está mais 
entre nós, e eu. Eu fui como a zebra da campanha 
eleitoral e tive a honra de poder conviver com essas 
figuras históricas que fizeram a história da democra-
cia em nosso País.

O Senador Bernardo Cabral, que foi o Relator 
da Constituinte, o Relator da Constituição cidadã, 
juntamente com Ulysses Guimarães, muitas vezes, 
Senadora Vanessa Grazziotin, quando aquele Plená-
rio entrava em convulsão, em profundo debate e em 
conflitos ideológicos inclusive, soube representar em 

um texto a ideia majoritária democrática que o Brasil 
escolhia naquele momento.

Às vezes, eu me sinto preocupada quando vejo o 
número de PECs que são apresentadas no Parlamento 
atual, porque a Constituição que nós temos deve ser 
zelada. Dificilmente, um país tem uma Constituição 
nascida de um processo tão participativo quanto o 
que o Brasil teve no momento da Constituinte de 1988.

Portanto, quero saudar e homenagear o Sena-
dor Bernardo Cabral, que mora no coração de todos 
os brasileiros.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) –Com a palavra, o Senador Ani-
bal Diniz.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/
PT – AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu só gostaria de sugerir que pudésse-
mos continuar a votação do PLC nº 99 e, logo em se-
guida, continuar a saudação ao nosso visitante Ber-
nardo Cabral.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Os-
valdo Sobrinho.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e 
Força/PTB – MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, não posso perder este momento tão importante, 
principalmente quando Bernardo Cabral está presente 
aqui. Afinal de contas, aprendi muito na Constituinte 
com Bernardo Cabral, que foi nosso grande líder, nosso 
grande chefe naquela época. Foi uma pessoa que nos 
orientou bastante e que prestou grandes serviços ao 
Brasil na construção dessa grande Constituição que 
aí está, que foi combatida por muitos. E sabemos que, 
hoje, ela realmente é o que Ulysses Guimarães falou: 
a Constituição cidadã.

Portanto, Bernardo Cabral, seja bem-vindo! Nós 
todos o veneramos, porque o senhor já faz parte da 
história do Brasil. Parabéns! Seja bem-vindo sempre! 
Nós nos orgulhamos de ser seu amigo.

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

Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador 
Randolfe Rodrigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu não poderia deixar de me somar às 
inúmeras homenagens ao Senador, Deputado e Mi-
nistro Bernardo Cabral. Sem dúvida, ele e Ulysses 
Guimarães foram os dois grandes arquitetos do nosso 
Texto Constitucional.
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Vou citar Ulysses. Sr. Presidente, essa sessão 
que V. Exª anuncia em homenagem ao jubileu de prata, 
aos 25 anos da nossa Constituição, citando Ulysses, 
nós já a esperamos, assim como “o vigia espera a au-
rora”. Essa sessão é uma homenagem mais do que 
devida não só à Constituição, mas aos arquitetos da 
Constituição, como Ulysses Guimarães e o Senador 
e Ministro Bernardo Cabral.

Senador Bernardo Cabral, o texto que V. Exª, o 
Deputado Ulysses e os constituintes nos entregaram 
é o melhor de todos os textos constitucionais de toda 
a nossa história, desde a Constituição monárquica de 
1824, passando pelas sete Constituições republicanas. 
É o melhor, é o mais avançado.

Como disse o grande Ulysses Guimarães no 
plenário do Senado Federal na célebre sessão de 
5 de outubro de 1988 – V. Exª aqui estava presente 
–, essa “não é a Constituição perfeita, mas será luz 
de lamparina na terra dos desgraçados”. Assim dizia 
Ulysses. E, ao longo desses 25 anos, ela foi emenda-
da, foi corrigida.

A própria Constituição, como também dizia Ulys-
ses, ela própria se reconhece como não perfeita. E V. 
Exª, com a sapiência de V. Exª, como arquiteto, como 
Relator da Constituição, como Relator do anteprojeto 
de Constituição, teve a inteligência de dizer, naque-
le momento, que a Constituição não se reconhecia 
como perfeita, pois pressupôs que, cinco anos depois, 
a própria Constituição estaria disposta à revisão até 
por maioria simples. Colocou à disposição a possibi-
lidade da sua própria revisão. A própria Constituição 
colocou claramente qual para nós humanos é a me-
lhor de nossas qualidades: a qualidade da humildade. 
A própria Constituição assim se posiciona quando se 
coloca à disposição para a sua própria revisão. É uma 
grande obra!

Nós temos a honra de conviver com V. Exª, de 
aprender com V. Exª. Recentemente, estive no Ama-
zonas e estive com um grande amigo de V. Exª, com 
o Dr. Felipe Dal. Ao estar com o Dr. Felipe Dal, relatei, 
inclusive autorizado pelo Presidente Renan, essa ho-
menagem que o Congresso Nacional fará à Constitui-
ção de 1988, ao jubileu de prata da Constituição. Eu 
não tenho dúvida de que, de todos os Constituintes 
presentes, o principal homenageado será V. Exª.

Repito: os principais arquitetos desse texto pre-
sentes, vivos entre nós, são o Deputado Ulysses Gui-
marães e V. Exª. Então, sempre é uma honra para nós 
do Congresso Nacional conviver com V. Exª. Será, sem 
dúvida, uma honra ter V. Exª aqui no jubileu de prata 
do nosso Texto Constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Blo-
co Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao 

Senador Vital do Rêgo e, em seguida, ao Senador 
Romero Jucá.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – 
PB. Sem revisão do orador.) – Senador Renan Calhei-
ros, hoje, o Senado se sente extremamente honrado 
pela visita de um dos seus mais ilustres homens, que 
pôde pisar este tapete, que foi o protagonista da nos-
sa Carta Magna e que é hoje referência para muitos 
jovens como eu.

Hoje, vim aqui correndo do meu gabinete, para 
poder dizer ao Senador Bernardo Cabral o quanto 
admiramos sua obra, o quanto vivemos o dia a dia do 
seu trabalho, o quanto sentimos o extraordinário pro-
jeto de vida que V. Exª colocou a serviço do País, que 
é a nossa Constituição Federal!

Mas vim muito mais aqui, Senador, para lhe trazer 
um abraço fraterno de quem não pode mais abraçá-
-lo física e ternamente, de quem não pode mais ter o 
direito de beijar sua face com um gesto, como sempre 
fazia, de admiração e de respeito. Venho aqui porque 
herdei um patrimônio muito grande, que é o patrimônio 
dos amigos do meu pai Vital do Rêgo, dos fraternos 
companheiros de Câmara e de Congresso Nacional 
do meu pai. E é isso que me honra muito e que move 
minha vida como homem público.

Vejo aqui um homem com sua vitalidade, com sua 
saúde, voltando à sua casa. Já sabemos que V. Exª será, 
por determinação do Presidente Renan Calheiros, um 
dos homenageados com uma medalha instituída por 
um projeto de resolução de nossa autoria, a Medalha 
Ulysses Guimarães, que trata exatamente de prestar 
grandes homenagens.

Em nome de Ulysses, em nome de toda a his-
tória desse homem fantástico, fabuloso, que o Bra-
sil tragicamente perdeu, V. Exª será o primeiro ho-
menageado em uma série de grandes homenagens 
que nós vamos fazer em virtude do jubileu da nossa 
Constituição.

O SR. BERNARDO CABRAL – (Fora do micro-
fone.)

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – 
PB) – Com certeza!

Receba, meu caro Senador, o abraço meu, tra-
zendo comigo a memória do meu pai.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Sena-
dor Aécio Neves.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – 
MG. Sem revisão do orador.) – Caríssimo amigo, ilustre 
Senador e Ministro Bernardo Cabral, eu não poderia 
deixar de trazer aqui umas breves mas muito since-
ras palavras de admiração, de respeito e, permita-me 
dizer, de saudade.
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Que saudade, Relator Bernardo Cabral, daquele 
tempo em que eu, apenas um jovem, talvez dos mais 
jovens Parlamentares daquela época, acompanhava 
o seu trabalho, a sua determinação!

Juntos, acompanhamos, talvez, o mais sublime 
dos momentos do Parlamento brasileiro na nossa his-
tória contemporânea. Naquele instante, nós víamos 
o Congresso Nacional com as portas escancaradas 
para a sociedade brasileira. Ninguém impunha ao 
Congresso Nacional, ao Congresso Constituinte, a 
sua vontade, a não ser a sociedade brasileira, através 
das suas várias organizações ou mesmo através de 
manifestações espontâneas que encontrávamos por 
todas as ruas do Brasil.

Eu me lembro, com muita saudade, daquele tem-
po. Eu era apenas um coadjuvante Parlamentar, mas 
já compreendia a importância das transformações que 
ali estavam sendo construídas.

E V. Exª pode ter certeza, Senador e Ministro 
Bernardo Cabral, que sua biografia traz, na redação 
da nova Constituição brasileira, talvez, a mais bonita 
das suas páginas. É uma biografia recheada de êxitos. 
Naquele momento, a ponderação e o equilíbrio de V. 
Exª, a sua capacidade argumentativa e, sobretudo, a 
sua capacidade da audição, ao ouvir posições tão con-
traditórias e ao construir, de alguma forma, consenso 
entre elas, possibilitaram-nos a todos comemorar a 
Constituição cidadã de Ulysses.

Fica aqui, portanto, esse preito de admiração, de 
respeito e, repito, de muita saudade de um tempo em 
que o Congresso Nacional ouvia única e exclusivamen-
te a voz das ruas deste País. Quem sabe possamos 
um dia voltar a ter, Presidente Renan, um Senado e 
uma Câmara altivos, construindo eles próprios a sua 
pauta e podendo eles próprios interpretarem, sem in-
termediário algum, sem que outro Poder tenha que 
interferir permanentemente na pauta que seja a pauta 
da sociedade brasileira.

Parabéns, meu respeito, minha admiração e meu 
eterno carinho, amigo Bernardo Cabral! 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR. Sem revisão do orador.) – Presidente, primeiro, 
registrar a importância do dia de hoje nas votações, 
tanto na Comissão de Constituição e Justiça, nas ou-
tras comissões, quanto também no plenário. 

Registro também, como tantos fizeram aqui, a 
nossa satisfação de ter entre nós o Ministro, o Sena-
dor, o mestre Bernardo Cabral, que nos honra e nos 
orgulha não só por sua história jurídica, mas também 

pela sua bagagem política, parlamentar. E um ama-
zônida como eu, da região da Amazônia, tem, sem 
dúvida nenhuma, uma contribuição fundamental para 
a história política do nosso País. Passando pela Cons-
tituição, por tudo o que ele produziu na Câmara e no 
Senado, o Senador Bernardo Cabral é um direciona-
mento para que todos nós possamos cada vez mais 
exercer melhor os nossos mandatos.

Então, eu gostaria, assim como tantos fizeram 
aqui, de saudar a presença desse ilustre brasileiro, 
desse ilustre Parlamentar, desse ilustre mestre do 
Direito, que aqui nos visita e que nos revigora com 
a sua presença jovem, brilhante, corajosa e que nos 
faz tanto bem. 

Senador Bernardo Cabral, bem-vindo à sua Casa! 
É um prazer revê-lo! 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Sena-
dor Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Sem revisão do orador.) – Não poderia tam-
bém deixar de fazer minha homenagem ao Senador 
Bernardo Cabral. 

Por ocasião da Constituinte de 1988, eu era ainda 
estudante de Direito e acompanhei os trabalhos, como 
estudante, do Cabral 1, do Cabral 2, do Cabral 3. E V. 
Exª foi fazendo, a cada momento, com que o projeto 
não só de uma Constituição, mas de um Estado, um 
projeto de uma sociedade fosse chegando à perfeição 
– se é que existe uma constituição que seja perfeita. 

Alguns dizem que a nossa Constituição é proli-
xa, mas é uma Constituição, apesar das críticas que 
se fazem a ela. Não é uma Constituição perfeita, V. 
Exª sabe bem disso, mas ela é decorrência daquele 
contexto histórico. 

Se eu pudesse ressaltar um dos pontos mais im-
portantes da Constituição, eu ressaltaria a inteligência 
de V. Exª na topografia legislativa, na topologia legis-
lativa. Diferentemente das Constituições anteriores, a 
nossa atual Constituição coloca os direitos e garantias 
individuais no início. Isso significando que o indivíduo 
é mais importante que o Estado. 

Art. 5º. Direitos Fundamentais. O art. 44 fala em 
Legislativo, o art. 76 fala em Executivo, o art. 92 fala 
em Judiciário. E, a partir do art. 129, o Ministério Pú-
blico, e V. Exª teve a coragem de estabelecer o Minis-
tério Público no Título IV, Capítulo IV da Constituição. 

Mas o mais importante de tudo isso não é o Mi-
nistério Público. O mais importante de tudo isso não 
é o próprio Estado. O mais importante de tudo isso é 
o indivíduo, porque o indivíduo existe antes da exis-
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tência do Estado, e V. Exª teve essa inteligência. Eu 
tenho certeza de que não sozinho, porque o senhor 
não é, tenho certeza, um cidadão vaidoso. O senhor 
sabe dividir a sua obra, e essa obra é obra de muitos. 
Mais de cinco mil emendas populares. 

Estávamos em um momento, Senador, Presiden-
te Cabral, em que não tínhamos ctrl c, ctrl v. Nós não 
tínhamos o computador para colar aqui, colar ali, da 
maneira como temos hoje. Naquele momento histórico, 
a dificuldade era de ler e entender. 

V. Exª é um grande brasileiro.
Art. 5º: o indivíduo é mais importante que o Es-

tado, porque o indivíduo nasceu antes do próprio Es-
tado. Parabéns e minhas homenagens ao senhor, 
como estudante de Direito Constitucional, do qual o 
senhor é mestre.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós queríamos só comunicar 
aos Senadores que, no dia 29 de outubro, vamos ter a 
sessão do Senado Federal que comemorará o trans-
curso dos 25 anos da promulgação da Constituição 
Federal. Durante essa semana, vamos ter uma série 
de homenagens pelos 25 anos da Constituição Federal, 
com a entrega a algumas personalidades da Medalha 
Ulysses Guimarães. 

O Senador Romero Jucá, que há pouco nos hon-
rou com a sua intervenção, esqueceu de dar uma infor-
mação muito importante: nós criamos aqui, no Senado 
Federal, uma Comissão de Consolidação das Leis e 
Regulamentação da Constituição Federal. 

Senador Bernardo Cabral, como V. Exª sabe, 
mais de 120 artigos da Constituição ainda precisam 
ser regulamentados, e essa comissão está nos aju-
dando demais para que nós possamos avançar nesse 
aperfeiçoamento institucional.

Hoje mesmo – e a sua presença aqui tem um sig-
nificado maior –, nós regulamentamos um importante 
artigo da Constituição Federal, uma regulamentação 
necessária e tardia, como também as demais regu-
lamentações, mas uma regulamentação importante, 
que diz respeito ao direito de resposta na comunica-
ção brasileira.

Eu fiz questão de lembrar que o direito de respos-
ta, garantido pela Constituição, sempre foi visto como 
uma proteção aos homens públicos, mas, na verdade, 
esse não foi o raciocínio do Relator. O raciocínio do 
Relator – e hoje nós preenchemos esse vazio, esse 
vácuo – foi de dever de resposta, porque a todo homem 
público cabe, sem dúvida, o dever de resposta. Uma 
feliz iniciativa do Senador Roberto Requião.

De modo que nós gostaríamos, mais uma vez, 
honrados, de agradecer a sua presença aqui entre nós, 
Bernardo. É um prazer muito grande.

Retomamos a Ordem do Dia.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-

verno/PT – SP) – Sr. Presidente, V. Exª ficou de dar 
a resposta.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu fiquei de dar a resposta.

O Senador Eduardo Suplicy, em nome de alguns 
Senadores, fez um pedido em função dos objetivos que 
desde logo nós atingimos durante esse esforço con-
centrado. Nós votamos importantes matérias. Inclusive, 
com um quórum significativo, deliberamos também na 
segunda-feira, para anteciparmos a pauta da sexta-
-feira para quinta-feira.

Eu queria dizer que, com muita satisfação, nós 
aceitamos a sugestão.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – E teremos votações importantes 
amanhã também, nominais.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – E teremos votações importan-
tes amanhã, nominais.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Inclusive poderemos ter, acredito, a 
primeira votação da PEC sobre o voto aberto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Sim, e vamos ter, certamen-
te, a primeira sessão de discussão das propostas de 
emenda à Constituição sobre votos abertos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Muito bem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Todas vão tramitar conjunta-
mente, antecipando, com isso, a Ordem do Dia, que 
estava prevista para sexta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Declaramos encerrada a dis-
cussão do projeto.

Votação da Emenda nº 1 da Comissão de Cons-
tituição e Justiça, o Substitutivo, que tem como prefe-
rência regimental uma proposta redacional do Senador 
Walter Pinheiro. 

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovada.
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Aprovada a Emenda nº 1 da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, ficam prejudicados os 
projetos que tramitavam conjuntamente.

Há sobre a mesa parecer da Comissão Direto-
ra, oferecendo a redação final do vencido para turno 
suplementar.

É o seguinte o Parecer:

PARECER Nº 1.061, DE 2013 
(Da Comissão Diretora)

Redação do vencido, para o turno suple-
mentar, do Substitutivo do Senado ao Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 99, de 2007 (nº 
4.124, de 1998, na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação do 
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 99, de 
2007 (nº 4.124, de 1998, na Casa de origem), que 
acrescenta inciso XX ao caput do art. 181 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de 
Trânsito Brasileiro. (Prevê penalidade para estacio-
namento irregular, em vaga para pessoas portadoras 
de deficiência física).

Sala de Reuniões da Comissão, de de 2013.

ANEXO AO PARECER Nº 1.061, DE 2013

Redação do vencido, para o turno suple-
mentar, do Substitutivo do Senado ao Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 99, de 2007 (nº 
4.124, de 1988, na Casa de origem).

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para 
dispor sobre sinalização rodoviária indi-
cativa de pronto-socorro, equipamentos 
obrigatórios das bicicletas, estacionamento 

irregular em vaga destinada a pessoa com 
deficiência e procedimentos para notifica-
ção de infração.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 

(Código de Trânsito Brasileiro), passa a vigorar acres-
cida dos seguintes arts. 90-A e 301-A:

“Art. 90-A. É obrigatória a instalação, em toda 
a extensão das rodovias, até o ponto de co-
nexão com o sistema viário das cidades situ-
adas em sua área de influência, de placas de 
sinalização indicativa de pronto-socorro, com 
informações sobre a distância e a localização 
do hospital mais próximo e orientação para o 
acesso a ele.
Parágrafo único. As placas referidas no caput 
obedecerão as especificações técnicas es-
tabelecidas pelo Contran, quanto a formato, 
dimensões, tipo de informação a ser incluída 
e critérios para definição dos locais em que 
serão instaladas.”

Art. 2º O art. 105 da Lei nº 9.503, de 1997, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 105.  .......................................................
 .......................................................................
VI – para as bicicletas, sinalização noturna 
dianteira, traseira, lateral e nos pedais;
 ............................................................. ” (NR)

Art. 3º O art. 181 da Lei nº 9.503, de 1997, passa 
a vigorar acrescido do seguinte inciso XX:

“Art. 181.  .......................................................
 .......................................................................
XX – em locais de estacionamento reservados 
pela sinalização a idosos ou a pessoas com 
deficiência física:
Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo.
 ............................................................. ” (NR)

Art. 4º O art. 282 da Lei nº 9.503, de 1997, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 282.  .......................................................
§ 1º A notificação devolvida por desatualização 
do endereço do proprietário do veículo será 
considerada válida para todos os efeitos se, 
no prazo de 30 (trinta) dias contado da data da 
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devolução, o novo endereço não houver sido 
comunicado à autoridade de trânsito.
§ 4º Da notificação deverá constar a data do 
término do prazo para apresentação de recurso 
pelo responsável pela infração, que não será 
inferior a 30 (trinta) dias, contado da data da 
notificação da penalidade.
§ 5º Procedida a atualização de endereço pelo 
proprietário do veículo no prazo fixado no § 1º, 
a autoridade de trânsito expedirá nova notifi-
cação, sendo reiniciada a contagem do prazo 
para apresentação de recurso ou para paga-
mento de multa pelo infrator.” (NR)

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Blo-
co Maioria/PMDB – AL) – Não havendo objeção do 
Plenário, passa-se à imediata apreciação da maté-
ria em turno suplementar. Poderão, como todos sa-
bem, ser oferecidas emendas até o encerramento 
da discussão.

Discussão do Substitutivo em turno suplemen-
tar. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir o Substitu-
tivo em turno suplementar, declaramos encerrada a 
discussão.

Sem emendas, o Substitutivo é dado, portanto, 
na forma do Regimento, como definitivamente adota-
do, sem votação, nos termos do art. 284 do Regimen-
to Interno.

São os seguintes os itens prejudicados:

10 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2007 

(Tramitam em conjunto os  
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103  

e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008  
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado  

nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão em turno único, Projeto de Lei da 
Câmara nº 103, de 2007 (nº 3.914/2004, na 
Casa de origem, do Deputado Pastor Frankem-
bergen), que acrescenta inciso III ao parágrafo 
único do art. 281 da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, 
que cuida do julgamento da consistência do 
auto de infração.

11 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 128, DE 2007 

(Tramitam em conjunto os 
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 

e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado 

 nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 
e 613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão em turno único, Projeto de Lei da 
Câmara nº 128, de 2007 (nº 742/2007, na Casa 
de origem, do Deputado Elismar Prado), que 
altera o caput do art. 105 da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro, para estabelecer que as 
saídas de emergência dos ônibus e microôni-
bus devem ser visíveis independentemente da 
existência ou não de luz ambiente.

12 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 74, DE 2008 

(Tramitam em conjunto os 
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 

e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 
 e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado 

nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão em turno único, Projeto de Lei da 
Câmara nº 74, de 2008 (nº 2.956/2004, na Casa 
de origem, do Deputado Inocêncio Oliveira), 
que altera o inciso VI do caput do art. 105 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
dispor sobre especificidades dos veículos de 
duas rodas.

13 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 165, DE 2008 

(Tramitam em conjunto os  
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 

 e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 
 e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado 

nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão em turno único, Projeto de Lei da 
Câmara nº 165, de 2008 (nº 4.148/2001, na 
Casa de origem, do Deputado Luiz Bitten-
court), que altera o art. 282 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Có-
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digo de Trânsito Brasileiro, sobre notificação 
de infração.

14 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 172, DE 2008 

(Tramitam em conjunto os  
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 

 e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 
 e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado 

nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão em turno único, Projeto de Lei da 
Câmara nº 172, de 2008 (nº 225/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Lobbe Neto), 
que acrescenta art. 81-A à Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre placa in-
dicativa de pronto-socorro nas rodovias.

15 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 198, DE 2008 

(Tramitam em conjunto os  
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103  

e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008  
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado  

nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão em turno único, Projeto de Lei 
da Câmara nº 198, de 2008 (nº 444/2007, 
na Casa de origem, da Deputada Sandra 
Rosado), que altera a redação do inciso IX 
do caput do art. 22 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro (obriga os órgãos de 
trânsito estaduais a encaminharem relató-
rios semestrais das ocorrências de trânsito 
aos Municípios).

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2009 

(Tramitam em conjunto os  
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 

 e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 
 e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado 

nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão em turno único, Projeto de Lei da 
Câmara nº 48, de 2009 (nº 3.884/2000, na Casa 

de origem, do Deputado Lincoln Portela), que 
acrescenta inciso VIII ao caput do art. 23 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
acrescentar competência às Polícias Militares 
dos Estados e do Distrito Federal.

17 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 71, DE 2007 

(Tramitam em conjunto os 
 Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 

 e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 
 e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado 

nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 71, de 2007, do Senador An-
tônio Carlos Valadares, que altera o art. 320 
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para acrescentar nova destinação de parcela 
das receitas arrecadadas com a cobrança de 
multas de trânsito aos municípios.

18 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 192, DE 2007 

(Tramitam em conjunto os  
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 

 e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 
 e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado 

nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão em turno único, Projeto de Lei do 
Senado nº 192, de 2007, do Senador Wilson 
Matos, que dá nova redação aos arts. 54, 55 
e 244 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

19 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 201, DE 2007 

(Tramitam em conjunto os 
 Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 

 e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 
 e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado 

nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão em turno único, Projeto de Lei do Se-
nado nº 201, de 2007, do Senador César Borges, 
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que acrescenta dispositivos à Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para destinar aos municípios 
parcela da receita arrecadada com a cobrança 
de multas de trânsito em rodovias federais.

20 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 222, DE 2007 

(Tramitam em conjunto os  
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 

 e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008  
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado 

 nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 
e 613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão em turno único, Projeto de Lei do 
Senado nº 222, de 2007, do Senador Romero 
Jucá, que altera o art. 131 da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito 
Brasileiro – para que sejam expedidas 02 (duas) 
vias do Certificado de Licenciamento Anual.

21 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 257, DE 2007 

(Tramitam em conjunto os 
 Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103  

e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 
 e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado 

nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão em turno único, Projeto de Lei do 
Senado nº 257, de 2007, da Senadora Maria 
do Carmo Alves, que acrescenta parágrafo ao 
art. 85 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que “institui o Código de Trânsito Bra-
sileiro”, para dispor sobre a implantação de 
sinalização de trânsito destinada às pessoas 
portadoras de deficiência visual.

22 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 383, DE 2007 

(Tramitam em conjunto os  
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103  

e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 
 e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado 

nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão em turno único, Projeto de Lei do 
Senado nº 383, de 2007, do Senador César 
Borges, que altera o § 1º do Art. 261 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 

o Código de Trânsito Brasileiro, para redefinir 
as condições de aplicação da penalidade de 
suspensão do direito de dirigir por acúmulo de 
pontos em infrações cometidas. 

23 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 401, DE 2007 

(Tramitam em conjunto os  
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103  

e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 
 e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado 

nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão em turno único, Projeto de Lei do 
Senado nº 401, de 2007, do Senador Marconi 
Perillo, que altera o art.159 da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para determinar a notificação 
do condutor sobre a data limite para renovação 
da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

24 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 462, DE 2007 

(Tramitam em conjunto os 
 Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103  

e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 
 e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado 

nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão em turno único, Projeto de Lei do 
Senado nº 462, de 2007, do Senador Demós-
tenes Torres, que altera o art. 126 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro, para incluir os 
veículos sinistrados, com laudo de perda total 
e integralmente indenizados por companhia 
seguradora, entre aqueles sujeitos a baixa 
obrigatória de registro.

25 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 550, DE 2007 

(Tramitam em conjunto os  
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103  

e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 
 e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado 

nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 550, de 2007, de autoria do Se-
nador Gilvam Borges, que inclui novo § 3° no 
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art. 143 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasi-
leiro, para exigir que o candidato à habilitação 
na categoria A esteja habilitado há, no mínimo, 
um ano na categoria B ou superior e que não 
tenha cometido infração grave ou gravíssima, 
nem seja reincidente em infrações médias nos 
últimos doze meses.

26 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 594, DE 2007 

(Tramitam em conjunto os 
 Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 

 e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 
 e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado 

nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 594, de 2007, do Senador Gilvan 
Borges, que altera o art. 303 e acrescenta os 
arts. 302-A e 303-A à Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasi-
leiro), para aumentar as penas dos crimes de 
condução de veículo automotor em estado de 
embriaguez e de participação em via pública 
de competição automobilística não autorizada 
pela autoridade competente.

27 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 613, DE 2007 

(Tramitam em conjunto os  
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103  

e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008  
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado  

nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 613, de 2007, do Senador Cris-
tovam Buarque, que altera o Código de Trân-
sito Brasileiro e o Código Penal, com vistas a 
aumentar as penas dos crimes que especifica 
e determinar que o juiz seja comunicado ime-
diatamente sobre acidentes de trânsito com 
morte, para efeito de suspensão cautelar da 
habilitação do condutor.

28 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 19, DE 2008 

(Tramitam em conjunto os 
 Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 

 e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 
 e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado 

nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 19, de 2008, do Senador Mar-
coni Perillo, que altera o Código de Trânsito 
Brasileiro para fixar referências na avaliação, 
pelo juiz, do elemento subjetivo nas hipóteses 
de homicídio e lesão corporal praticados na 
direção de veículo automotor.

29 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2008 

(Tramitam em conjunto os 
 Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 

e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008  
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado nºs 

71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 202, de 2008, do Senador Ex-
pedito Júnior, que altera dispositivo da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que insti-
tui o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), para 
exigir visibilidade dos equipamentos eletrôni-
cos medidores de velocidade instalados nas 
vias públicas e impedir a vinculação do produ-
to da arrecadação de multas à remuneração 
contratual.

30 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 253, DE 2008 

(Tramitam em conjunto os  
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 

 e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 
 e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado 

nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado nº 253, de 2008, do Senador Romeu 
Tuma, que acrescente-se §§ 6º e 7º ao artigo 
147, da Lei nº. 9.503, de 23/09/1997, Código 
de Trânsito Brasileiro, para tornar obrigatório 
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a realização de exame psicológico ao “infrator 
contumaz da legislação de trânsito”.

31 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 280, DE 2008 

Tramitam em conjunto os  
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 

 e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 
 e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado 

nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 280, de 2008, do Senador César 
Borges, que altera o art. 115 da Lei n° 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro, para permitir a substitui-
ção dos caracteres de identificação da placa 
do veículo quando comprovada a existência 
de cópia obtida ilegalmente.

32 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 426, DE 2008 

Tramitam em conjunto os 
 Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103  

e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008  
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado  

nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado nº 426, de 2008, do Senador Gerson 
Camata, que acrescenta parágrafo ao art. 280 
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
vedar a terceirização na operação de aparelhos 
ou equipamentos empregados na fiscalização 
eletrônica de velocidades.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Anibal Diniz, mais 
uma vez, meus cumprimentos, meus parabéns pelo 
competente parecer que V. Exª proporcionou ao Se-
nado Federal e, com ele, a aprovação dessa impor-
tantíssima matéria.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Obrigado, Senador Renan Calheiros.

Lembro que hoje começamos no Brasil a Sema-
na Nacional do Trânsito, e o Senado Federal dá uma 
boa resposta ao aprovar essa matéria e também ao 
ter aprovado uma matéria hoje na Comissão de Cons-
tituição e Justiça, relatada pelo Senador Vital do Rêgo, 
com uma rigidez muito maior no trato dos rachas no 
trânsito, que também virá a plenário nos próximos dias.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Quero, mais uma vez, agradecer 
a V. Exª pelo parecer. Essa matéria é muito importante. 
Ela inclui como infração de trânsito estacionar em vaga 
de deficiente e em vaga de idoso, prevê a sinalização 
noturna para bicicletas e obriga a instalação de sina-
lização de pronto-socorros em rodovias.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria, antes de encerrar 
a Ordem do Dia, aproveitar a presença de todos para 
submeter à apreciação da Casa um requerimento que 
propõe a urgência para votarmos amanhã, antecipan-
do, como disse, da sexta para quinta-feira, o Projeto 
nº 51, o Projeto nº 26, o requerimento, perdão, é o nº 
51, sobre a lei do racha no trânsito, que também, como 
disse o Senador Anibal Diniz, é uma importantíssima 
resposta do Senado Federal às barbaridades que vi-
vemos hoje no trânsito brasileiro.

É o seguinte o Requerimento:

REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2013 
(Requerimento n° 51, de 2013-CCJ)

Requeiro, nos termos do artigo 338, inciso IV, do 
Regimento Interno do Senado Federal, urgência para 
o PLC n° 26, de 2013.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2013.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Os Srs. Senadores que apro-
vam o requerimento permaneçam como se encontram. 
(Pausa.)

Aprovado o requerimento.
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 
As demais matérias prejudicadas vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Tivemos uma solicitação, du-
rante a sessão, de requerimento, apresentada pelo 
Senador José Agripino, e nós tínhamos assumido o 
compromisso de, tão logo encerrarmos a Ordem do 
Dia, apreciarmos esse requerimento.

Está, portanto, encerrada a Ordem do Dia.
Passamos à apreciação dos Requerimentos nºs 

1.030 e 1.031, de 2013.

São os seguintes os itens na íntegra:

Item 56

REQUERIMENTO Nº 1.030, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.030, de 2013, do Senador Humberto Cos-
ta solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 33, de 2013, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômi-
cos (representação por advogado e fixação de 
honorários advocatícios e periciais nas ações 
trabalhistas).

Item 57

REQUERIMENTO Nº 1.031, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimentos nº 
1.031, de 2013, do Senador Francisco Dornel-
les solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 33, de 2013, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômi-
cos (representação por advogado e fixação de 
honorários advocatícios e periciais nas ações 
trabalhistas).

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Votação dos requerimentos.

Os Srs. Senadores que aprovam os requerimentos 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
O requerimento solicita que, sobre os Projetos 

de Lei da Câmara nº 33, de 2013, do Senador Fran-
cisco Dornelles, além das Comissões constantes do 

despacho inicial, seja ouvida também a Comissão de 
Assuntos Econômicos.

Votação em globo dos requerimentos.
Os Senadores que aprovam os requerimentos 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados os requerimentos.
Encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão delibe-
rativa ordinária:

1 
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.

2 
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 
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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.

3 
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.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 42, DE 2012

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio 
Souza, que cria Tribunal Regional Federal. 
(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.

5 
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.

6 
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.

7 
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.

33 
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 
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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.

34 
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.

36 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 3, de 2013 – Complementar, da 
Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao 
art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996, para vedar a exigência de 
recolhimento antecipado de imposto relativa-
mente ao estoque de mercadorias recebidas 
antes do início do regime de retenção anteci-
pada por substituição tributária.
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator 
ad hoc: Senador Armando Monteiro.

37 
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).

38 
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).

39 
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).

40 
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).

41 
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).

42 
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).

43 
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).

44 
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.

45 
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).

46 
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).

47 
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).

48 
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).

49 
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 Lei 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). 

50 
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).

51 
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.

52 
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).

53 
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).

54 
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).

55 
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).

58 
REQUERIMENTO Nº 1.034, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.034, de 2013, do Senador Lobão Filho, 
solicitando que, sobre os Projetos de Lei da 
Câmara nºs 147 e 148, de 2010, que trami-
tam em conjunto, além da Comissão cons-
tante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(cria a área de proteção ambiental da Serra 
da Canastra).

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Voltamos à lista de oradores.

Concedo a palavra, com satisfação, ao Senador 
Inácio Arruda. 

Com a palavra V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/

PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, primeiro, cumprimentá-lo pela atividade do Sena-
do Federal. 

Desde segunda-feira, estamos aqui votando, de-
liberando matérias de grande interesse para o País, 
numa pauta que foi fruto do diálogo com os Líderes e 
com os Srs. Senadores, porque muitas das matérias 
que aqui foram votadas tramitaram nas comissões, 
foram debatidas, discutidas sobejamente e, ao final, 
foram deliberadas pelo Pleno do Senado Federal.

Quero também fazer um registro. Estive repre-
sentando a direção nacional do PCdoB, em reunião 
no Rio Grande do Norte, onde fizemos a filiação do 
Deputado Fábio Dantas.

Fábio Dantas é um jovem deputado estadual 
que faz um mandato extraordinário no Rio Grande do 
Norte, uma figura muito querida pelo povo de Natal, 
da região metropolitana e do interior, do sertão, seja 
das regiões serranas, seja das áreas secas do Rio 
Grande do Norte.

Fábio Dantas decidiu, depois de um bom debate, 
de uma boa discussão com o seu ex-partido e com o 
PCdoB, filiar-se ao PCdoB. É uma filiação de grande 
impacto para nós no Rio Grande do Norte. 

O Rio Grande do Norte é um local em que o 
partido tem longevidade. Ali nós tivemos Parlamen-
tares na década de 40. Grandes dirigentes saíram 
do Estado do Rio Grande do Norte, assim como 
grandes militantes socialistas, comunistas, da cau-
sa democrática e da causa social em nosso País. E 
a expectativa no Rio Grande do Norte é muito po-
sitiva, de que, com a chegada de Fábio Dantas, de 
Theodorico Neto e de muitos militantes que atuavam 
com Fábio Dantas, o Partido consiga ali fazer uma 
nominata, apresentar uma chapa para deputados es-
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taduais. E, quem sabe, não vai nos dar também um 
Parlamentar para o Congresso Nacional, elegendo 
um Deputado Federal. Essa é a nossa expectativa 
no Rio Grande do Norte. 

Nós sabemos que é uma luta muito difícil, porque 
é um Estado muito disputado, com lideranças já mui-
to reconhecidas, mas é evidente que, ao trazer para 
o Partido uma figura da expressão de Fábio Dantas, 
abre-se um espaço especialíssimo para que possamos 
discutir a nossa atuação no Rio Grande do Norte num 
patamar diferente, absolutamente distinto daquele em 
que atuamos até hoje. 

Então, cumprimento a direção do nosso Partido 
no Rio Grande do Norte por esse êxito extraordiná-
rio de trazer para as nossas fileiras uma pessoa da 
qualidade do Deputado Fábio Dantas, que tem uma 
história política, juntamente com seu pai, com a sua 
família, no Rio Grande do Norte. É como encontrar 
uma esmeralda no meio do caminho, uma pérola que 
vai sedimentar a nossa atuação naquele importante 
Estado da Federação brasileira.

Portanto, meus cumprimentos à nossa direção 
no Estado do Rio Grande do Norte.

Também quero dizer, Sr. Presidente, que estamos, 
no nosso Estado, o Ceará, trabalhando intensamente 
com o atual Governador, Cid Ferreira Gomes, agora 
ocupando uma nova pasta, em que já temos experi-
ência, porque levamos para a Secretaria do Esporte 
do Estado do Ceará um militante do nosso Partido 
que já foi Secretário de Esportes em Sobral, atuou na 
Secretaria de Educação na cidade de Maranguape e, 
agora, vai ocupar a pasta de Esporte do Estado do 
Ceará. Gilvan Paiva tem uma grande atuação, é uma 
pessoa muito respeitada onde atua. Abre-se, também, 
um espaço novo para a nossa atuação no Estado do 
Ceará. Tenho certeza de que vamos contribuir.

Agora mesmo, estamos discutindo com o Mi-
nistério do Esporte um empreendimento extraordiná-
rio para nós, que é um centro de formação olímpica 
do Nordeste, que vai ter sede no Estado do Ceará. 
Significa um investimento, somente do Governo Fe-
deral, superior a R$200 milhões. É um centro com 
uma estrutura para receber atletas não só do nosso 
Estado, mas de todo o Nordeste, do Brasil, e para 
competições internacionais de esportes olímpicos. 
Então, isso, para nós, também, tem grande importân-
cia. Vamos passar a atuar junto a um segmento em 
que temos uma presença nacional, porque estamos 
no Ministério do Esporte desde o primeiro governo 
do Presidente Lula, no segundo governo, no terceiro 
governo. E agora, com o Ministro Aldo Rebelo con-
duzindo o Ministério do Esporte.

É uma atividade de grande capilaridade. Imagi-
ne que você está discutindo, tratando, todos os dias, 
com o futebol. O futebol é um jogo coletivo. São 22 em 
campo, simultaneamente, e você tem um quadro de re-
servas. Normalmente, em uma partida de futebol, você 
tem atuando mais de 30 pessoas. Às vezes, mais de 
40 pessoas, só para colocar um time em campo para 
jogar. Você tem um segmento enorme de profissionais 
que atuam junto aos jogadores. Depois, você tem o 
futebol amador, o futebol de salão, o vôlei.

O Ceará tem contribuído com grandes atletas, 
por exemplo, no vôlei de praia e no basquete. Existem 
novas modalidades esportivas, que são novidades e 
que, às vezes, vieram do exterior. O futebol também 
veio, não era nosso, não nasceu aqui, mas se trans-
formou em paixão nacional. Hoje, temos campeona-
tos de esqueite, de patins. Nós somos a terra dos 
ventos, dos fortes ventos, dos jangadeiros. Temos lá 
uma competição que podemos chamar de corrida de 
jangadas. São verdadeiras regatas, espetaculares, de 
jangadeiros. É um circuito que existe do Ceará inteiro 
e que pode ser um circuito nordestino e um exemplo 
para o Brasil de profissionais, de pescadores que pes-
cam todos os dias, mas que tiram um dia ou dois no 
ano para fazer uma competição de jangadas. Vários 
esportes náuticos hoje têm grande realce em nosso 
Estado, usando velas mais leves, mais modernas, 
com desenhos novos, que permitem o surgimento 
desses esportes na nossa cidade de Fortaleza, no 
nosso Estado do Ceará e no Nordeste inteiro. Então, 
imagino que podemos dar uma grande contribuição 
com a chegada do Gilvan Paiva na Secretaria do Es-
porte do Estado do Ceará.

E é bom destacar que, no Estado do Ceará, te-
mos o Programa Segundo Tempo, que é o maior reali-
zado no Brasil, articulado com Municípios, junto com o 
Estado e com as prefeituras, e tem também um papel 
de envolvimento da juventude, uma porta de entrada 
para que a juventude saia, muitas vezes, de uma outra 
porta negativa que se abriu, como o vício na droga, 
seja nos derivados da cocaína, seja em outras dro-
gas, algumas, mais pesadas, outras, mais leves, mas 
todas que têm o sentido de dificultar a ascensão da 
juventude para ações que tenham papel mais desta-
cado no desenvolvimento do nosso País. É muito mais 
fácil você prevenir agindo, levando a juventude para a 
prática esportiva, para as competições esportivas, do 
que deixá-la ou largá-la para o vício e, depois, haver 
traumas muito maiores para tentar reverter um quadro 
de debilidades de determinados segmentos da juven-
tude e até mesmo de pessoas com mais idade, que 
terminam entrando no vício.



64646 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013

O esporte abrange todas as idades: de crianças 
até pessoas de 70, 80 anos. Do jovem ao velho. Não 
existe idade para praticar esporte. Hoje, há competi-
ções esportivas de idosos no mundo inteiro. Os idosos 
percorrem o mundo praticando esportes.

Então, acho que estamos muito bem situados. 
E quero cumprimentar o nosso Secretário Gilvan Pai-
va, desejando que tenha êxito na sua tarefa, na sua 
responsabilidade, na sua missão de dirigir o esporte 
no Estado do Ceará. Ali, temos um grande número 
de profissionais que atuam nessa questão, tanto os 
que estão ligados diretamente à atividade esportiva 
como os que estão ligados aos meios de comunica-
ção de massa. Creio que quase todas as emissoras 
de rádio, de televisão e de jornal têm um segmento 
destacado exclusivamente para acompanhar as ati-
vidades esportivas. É uma área de atuação que tem 
uma grande visibilidade e que pode ser aproveitada 
para propagar essa grande alternativa, que é prática 
de esportes para a juventude e para as pessoas do 
nosso País.

Ao final, Sr. Presidente, não posso deixar de me 
referir à situação que estamos vivenciando no País, 
que é o debate que envolveu o Supremo Tribunal Fe-
deral e que foi alvo de discussão no País inteiro, sobe-
jamente destacado na imprensa brasileira: a votação 
que resultou na decisão do Supremo Tribunal Federal 
de garantir que os réus da Ação Penal 470 tivessem 
direito aos embargos infringentes.

Foi um debate muito vivo, transmitido para o País 
inteiro, em que o argumento, a discussão do preceito 
constitucional, legal, da nossa legislação, do Código 
Penal, do Código de Processo, todos esses procedi-
mentos foram examinados para garantir aos réus a 
sua mais ampla defesa. Acho que isso não poderia 
ter nenhum embargo aos juízes, para que pudessem 
proceder da forma como procederam.

E decidiram exatamente no desempate. Um deba-
te tão vivo, tão acesso, que levou o Tribunal a empatar, 
em cinco a cinco. E como é o decano, aquele que tem 
maior experiência, que já examinou todas as situações 
no Supremo Tribunal Federal, todas as possibilidades 
de defesa, tudo já foi examinado pelo decano, por isso 
precisamos cumprimentá-lo, inclusive pela coragem 
política, porque a sua decisão tem o caráter técnico, 
evidentemente, está sustentada na técnica do saber 
jurídico. Mas há também a questão política, porque a 
pressão que se fez, as chicanas que se promoveram 
ao juiz foram abertas, uma coisa quase violenta. No 
entanto, Celso de Mello se manteve sereno, conscien-
te, sabendo que precisava desempatar uma questão 
muito importante aos olhos do povo brasileiro, e o fez 
corajosamente.

Isso é muito importante para quem tem a respon-
sabilidade de julgar as pessoas. Isso é muito importante 
para que as pessoas não sejam fuziladas antecipada-
mente por um ou outro, fora dos ditames legais e fora 
dos tribunais. Porque, muitas vezes, se quer resolver a 
condenação das pessoas ou a sua absolvição fora dos 
tribunais, mesmo que eles estejam respondendo a um 
processo naquele tribunal. Então, queria-se antecipar 
a decisão, queria-se decidir fora do Tribunal. Chamou-
-se a opinião pública para tentar travar a decisão de 
um juiz. Temos de render as nossas homenagens ao 
decano do STF, por sua decisão corajosa, sustentada 
em argumentos sólidos e que desmontou muitos argu-
mentos que pareciam ter base, se apresentavam com 
a força de quem tinha sustentação, mas que foram des-
montados também na argumentação do Ministro Celso 
de Mello. Isso é muito significativo para o nosso País. 

Na semana passada e nesta semana, os debates 
em torno dessa matéria também servem de aprendi-
zado para todos nós de como atuar em um tribunal, 
de como não deixar o tribunal ser transformado em um 
ambiente de disputa puramente política. Claro que a 
decisão muitas vezes, por ser uma Corte constitucional, 
tem caráter político, é evidente, mas as decisões, como 
juiz, não podem se sustentar na pressão puramente 
política. O Ministro Celso teve essa clarividência, de 
que sua decisão não estava baseada na pressão de 
A, B, C ou D. E acho que alguns juízes também de-
monstraram esse sentimento, sem demérito para as 
posições contrárias, é evidente. É um debate de posi-
ções distintas. Isso é o que faz a riqueza do processo 
democrático. 

Muitos foram condenados pelo STF sem direito 
de defesa, no tempo do arbítrio. Hoje, o processo é de-
mocrático, há muito mais espaço para o debate e para 
o contraditório. Foi isto o que se ofereceu na Corte Su-
perior do nosso País: estabeleceu-se o contraditório até 
se chegar à conclusão, pelo voto de Minerva do Ministro 
Celso de Mello, de que o mais correto era garantir o am-
plo direito de defesa para os réus da Ação Penal 470. 

Portanto, quero registrar, Sr. Presidente, essa opi-
nião sobre a decisão que o Supremo Tribunal Federal 
adotou em relação a essa questão.

Muito obrigado. Um abraço a todos.

Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, o Sr. 
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ro-
mero Jucá, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maio-
ria/PMDB – RR) – A Presidência recebeu, da Câma-
ra dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto 
Legislativo:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 204, DE 2013 

(n~ 743/2012, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o. ato que outorga autorização_à 
ASSOCIAÇAO ARROIO - GRANDENSE DE DU'USAO 
CULTL1<AL pura executur serviço de 
radiodlfusão comunitária na cidade de 
Arroio Grande , Estado do Rio Grande do 
Sul. 

o CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. l' Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria 

n D 236 de 13 de junho de 2011, que outorga (T.1tori zação à 

Associação Arroio -Grandens e de Difusã.o Cultural para exp.cutar I 

por lO (dez) anos, sem direito de exchJsi'lidade, serviço de 

radiodifusão comunitária na cidade de Arr-oio G{"ande I Estado do 

Rio Grande de Sul. 

Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 

de sua publicação. 
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Mensagem n' 273, de 2012. 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Nos tennos do art. 49, inciso Xli, combinado com o § 3', do art. 223, da 
Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações outorgadas às entidades 
abaixo relacionadas para executarem, pelo pn17JJ de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviços de rddiodifusão comunitária, confonne os seguintes atos: 

1 - Portaria n' 197, de 6 de junho de 2011 - Associação dos Moradores do 
Bairro de Furnas, no município de São José da Barra -- MG; 

2 - Portaria n' 199, de 6 de junho de 2011 - Associação Comunitária de 
Radiodifusão de Cajazeiras, no município de Pio IX - Pl; 

3 - Portaria n' 204, de 6 de junho de 2011 - Associação ONG Rádio Comunitária 
Mão Amiga, no município de Quissamã - RI; 

4 - Portaria n' 206, de 6 de junho de 2011 - Associação de Moradores da Vila 
'Davi, no município ·de Davinópolis - MA; 

5 - Portaria n' 233, de 13 de jmlllO de 201 1 - Associação de Radiodifusão 
Comunitária de Piaçu - ARCOP, no município de Muniz Freire - Distrito de Piaçu - ES; 

6 - Portaria n' 236, de 13 de junho de 2011 - Associação Arroio-Grandense de 
Difusão Culturalj no município de Arroio Grande - RS; 

7 - Portaria n' 237, de 13 de junho de 2011 - Associação Comunitária 
Bomoro!!ressensede Comunicação, no município de BOll1Progresso - RS; 

8 - POltaria n' 238, de 13 de junho de 2011 - Associação de Rádio Difusão 
Comunitária de Corrcia Pinto Voz da Terra FM, no município de Correia Pinto - se; 

9 - Purtaria 11' 239, de 13 de junho de 2011 . Associação Cultural Altística de 
Cerquílho, nu municipio de Cerquilho - SP; 

10 - Portaria n' 260, de 8 de julho de 20 11 - Associação Comunitária Rádio 
Integração l'M, no município de Itapejara D'Oeste - PR; 

11 - Portaria n' 261, de 8 de jUlllO de 20 II - Associação Comunitária de 
Comunicação e Cultura do Município de Cascavel, no município de Cascavel- PR; 

12 - POliaria n2 312, de tll. de agosto de 2011 - Associação Comunitária e 
Culhlral de Jeronimo Monteiro , no município de Jerônimo Monteiro - ES; 

13 - POltaria lI\!. 317, de l.í! de agosto de 2011 - Associação Comunitária de 
Radiodifilsão Vitória FM de Passagem Franca do Piauí, no municipio de Passagem Franca do 
Piauí - Pl; 
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14 - Portaria nO 324, de I" de agosto de 2011 - Associação Cultural e 
Comwlitária Tennas de lbirá, no município de Ibirá - SP; 

15 - Purtaria rf 340, de 17 de agosto de 2011 - Associação Comunitária e 
Beneficente Amigos do Rio Pau D'Arco~ no município de Pau D'Arco - PA; 

16 - Portaria nf} 346, de 17 de agosto de 20 t 1_ -- Associacão Cultural 
Comunitária de C'JllZ das Posses, no município de Sertãozinho --SP; 

17 - Portaria 11.2 364, de 17 de agosto de 2011 - Associação de Desenvolvimento 
Cornwutário dos Moradores do Bairro Adelaide Menezes, no município de Sapcaçu - nA; 

18 - Portaria rrº 392, de 12 de selembro de 2011 - Associação de Radiodifusão 
Comunitária de Santa Rosa de Lima - ARACOSROL, no mwIicípio de Santa Rosa de Lima -
SE; 

19 - Portaria nº- 395, de [2 de setembro de 2011 - Associação Comwlitária para 
o Desenvolvimento Artístico c Cultural do Graça - ASCACG, no município de Graça - CE; 

20 - Portaria nQ 458, de 13 de outubro de 2011 - Associação Comunitária Amor 
Verdadeiro, no municipio de São José do Divino - MG; 

21 - Portaria n" 459, de 13 de outuhra de 2011 - Associação de 
Desenvolvimento Social e Cultural de Belo Vale "ADESC-BV", no município de Belo Vale -
MG;e 

22 - Portaria. nº 461, de 13 de outubro de 2011 - Associação Comwlitária de 
Comunicação e Cultura dos Amigos de Itamarandiba, no rntmicípio de ltamarandiba -MG. 

Brasília, 21 de junho de 2012. 
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EM n'. 378/2011 - MC Brasil;'., 1'. <;le Julho de 201 L 

Excelentfssima Senhora Presidenta da Republica, 

1. Encaminho a Vossa ExcelCncia Portaria de Outorga de Autoriwção e respectiva 
documentação para que a entjdade Associação Arroio-Grandense de Difusão Cultural, no Município 
de Arroio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em 
conformidade com o que dispõe caput do art. 223, da Constituição da República Federativa do 
Bmsil e a Lei n' 9.612, de 19 defevereiro de 1998. 

2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o 
serviço de radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da 
radiodifusão, de maneim a incentivar o desenvolvimento e fi sedimentação da cUlt1Jf8 geral das 
localidades postulantcs. 

3. Como se dcpreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, 
essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não 
só no processo educacional, social e cullural, mas também servem de elo à integração, por meio de 
informações benéficas a todos os segmentos e a todos esscs núcleos populacionais. 

4. Sobre o caso em espéc.ie, foram efetuadas análises técnica ~ juridica da petição 
apresentada, constando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o que S~ conclui da 
documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo n' 53000.093839/2006 que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais. 

5. Em confomlidade com os preceitos constitucionais e legais, 11 outorga de autorização, 
objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do 
Congresso Nacional, a teor do § 3' do art. 223 da Constituição PederaL 

Respeitosamente, 

Assinado eletronicamenle por: Paulo Bernardo Silva 
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rORTARIAN'236 ,DF. 13 DEJUNHODE 2011. 

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas 
atribuições, considerando o disposto no inciso II do art. 92. e art. 19 do Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº- 2.615, de 3 de junho de J 998, na Lei n!:'. 
9.612, dt: 19 de tevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n(l 
53000,093839/2006, resolve: 

Art. l!.l Outorgar autorização à Associação Arroio-Grandense de Difusão Cultural, 
('om sede na Rua Estrada Antiga Pedro Osório, Município de AlTOio Grande, Estado do Rio 
Grande do Sul, para executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade. 

Parágrafo único. A autorização rcgcr-so-á pela Lei nQ 9.612, de 19 de fevereiro de 
1998, leis subsequcntes, seus regulamentos e normas complementares. 

Art. 2Q A entidade au torizada deverá operar com o sistema irradiante localizado 
nas coordenadas geográficas com latitude em 32" [1' 07" S c longitude em 53" 02' 42" W, 
utili7.ando fi ti'.quênci. de 104,9 MHz. 

Art. lº Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, 110S termos tio § 3° do alt o 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução 
do serviço, em caráter defiruti vo, no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de 
deliberação. 

Art. 4Sl Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação . 

(Ã Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovaçãu, Comunicação e informática. em 
decisão terminativa) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 205, DE 2013 

(n~ 792/2012, na Câmara dos Deputados) 

Aprova 0_ ato que outorga_ autorizaçãp à 
ASSOCIAÇAO DE ~\DIODIFUSAO COMUNITARIA 
DA REGIAO QUILOM130LA DE r'ORMIGUEIRO para 
executar serviço de I'adiodifusào 
comunitária na cidade de Formigueiro, 
Estado do Ri o Grande do Sul. 

o CONGRESSO NACIONAL decreta, 

Ar L. 1 c Fica aprovado o aLo a que se refere a Porta.ria 

n" 1 , O.sU de B de novembro de 2010, que outorga autorizaçdo à 

Associação de Radiodifusão Comunitária da Região Quilombol a de 

Formigueiro para executar, por 10 Ide z) anos, cem direito de 

exc lusivi dade, serviço de radi od ifusão comunit.ária na cidade de 

Formigueiro, Estado do Ri o Grande do Sul. 

Art . 2 o E::::te Dec reLo Leg islativo entra em vigOL na data 

de sua publicação. 
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Men.c;.agern n~ 287, de 2012. 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Nos termos do art. 49~ inciso XII, combinado com o § 3º-, do art. 223, da 
Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de 
Motivos do Senhor Ministro de listado das Cumw1ieações, autorizaç.:õcs às entidades abaixo 
relacionadas para executarem" pelo prazo de dez anos, sem din::ito de exdusividade, serviços de 
radiodifusão comunitária, confunne os seguintes atos: 

1 - Portaria nl!. 775, de 20 de novembro de 2008 - Associação da Rádio 
Comunitária ShaIon FM, no município de Goiânia - GO; 

2 - Portaria n" 513, de 10 de junho de 20 10 - ACAR - Associação Coltural dos 
Amigos Roehedenscs, no município de Rochedo de Minas - MG; 

3 - Portaria n2 526, de 14 de junho de 2010 - Associação Beneficente São 
Francisco de Assis de Medeiros-MG. no município de Medeiros - MG; 

4 - Portaria nQ 662, de 21 de julho de 2010 "- Associação de Amigos da 
Radiodifusão Comunitária de Campina das Missões, nO município de Campina das Missões - RS; 

5 - Portaria n2 703, de 29 de julho de 2010 - Associação Rádio Comunitária 
Poço Cerrado, no município de Tangará - RN; 

6 - Portaria nª 744, de 24 de agosto de 20 I O -- Sociedade Luiza Távora, no 
município de Potengi - CE; 

7 - Portaria nº" 751, de 24 de agosto de 2010 - Associação Assistencial e Cultura1 
Barauncnsc, no município de Barauna- RN; 

8 - Portaria n2 752, de 24 de agosto de 2010 - Associação dos Filhas e Amigos 
de São Marcos, no município de Major Isidoro - AI.; 

9 - Portaria nº 754, de 24 de agosto de 201 O - Associação dos Nordestinos de 
Campos do Jordão e Região, no município de Campos do Jordão - SP; 

10 - Portaria 02 787, de 26 de agosto de 2010 - Associação Comunitária de 
Comunicaçãu e-Cultura de-A,,:;torga,no -munieipio-de Astorga --P-R-;-

11 - Portaria n2 921, de 14 de outubro de 2010 "- Associação de Radiodifusão 
Cultural e Ambiental de Heitorai, no município de Heitorai - GO; 

12 - Portaria nO 931, de 14 de outubro de 2010 - Associação COIDlmitâria Para o 
Desenvolvimento de Pindorama, no município de Pindorama - SP; 

13 - Portaria nº 938, de 14 de outubro de 2010 - ksociação Radiodifusão 
Cult UrAl de 'I.rhwfu,JICLJDUoicipiCl.de..J.:ri:Ullfb RS;_ 

14 - Portaria nl< 939, de [4 de outubro de 2010 - Associação Radiodifusão 
Comunitária Independência, no município de Tutóia MA; 

15 - Portaria nl< 941, de 14 de outubro de 2010 Associaç.-1o Rádio Comunitária 
de Marataízes, no município de Marataízes - ES; 

16 - Portaria n!! 1.041, de 8 de novembro de 2010 - Associação Comunitãria de 
Comunicação e Cultura de Piên, no nmnicipio de Piên - PR; 
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17 - Portaria nº 1.048, de 8 de novembro de 2010 -- Associação de Radiodifusão 
Domingos Martins, no município de Domingos Martins - ES; 

18 - Portaria uI.! 1.050, ~e 8 de novembro de 2010 - Associação de Radiodifusão 
Comunitária da Região Quilombola de Formigueiro, no mwücípio de Fonnigueiro -- RS; 

19 - Portaria nº 1.055, de 8 de novembro de 2010 -. Associação Latino 
Americana de Combate à Miséria e à Violência - Projeto Sol Para Todos - Organização Não 
GovemamcntaI, no município de Recife - PE; 

20- Porf<trÍ-a riº·T.OS3, de 16 de novembro de 2010 - Associação Comunitária de 
Comunicação e Cultura São Pedro, no município de Ubarana - SP~ 

21 - Portaria nQ 1.092, de 16 de novembro de 2010 - Associação Comunit .... iria 
Cultural e Esp0l1iva de Doutor illysses - Paraná, no município de Doutor Ulysses - PR; 

22 - Portaria nQ 1.101, de 16 de novembro de 2010 - Associação Caibateense de 
Comunicação, Cultura e Cidadania, no município de Caibaté - RS; 

2J - Portaria nQ 1.168, de 24 de novembro de 2010 - Associação Comunitária 
Victorense de Comunicação, no município de Victor Graeff -- RS; 

24- Portaria nº 1.169) de 24 de novembro de 2010 - Associação de Difusão 
Comunitária de Barão, no município de Barão - RS; 

25 - Portaria nº- 1.170, de 24 de novembro de 2010 - Sociedade Beneficente 
Glória In ExceIsis, no municipio de Boa Vista do Cadeado -- RS; 

26 - Paliaria nº- 1.173, de 24 de novembro de 2010 - Associação Movimento 
Comunitário Canoas, no município de Paraibuna - SP; 

27 - Portaria nº 1.179, de 24 de novembro de 2010 - SocÍedade Civil Acauã, no 
município de Salvador - BA; e 

28 - Portaria nQ 1.279, de 6 de dezembro de 2010 -- Associação CommlÍtária de 
Radiodifusão-do-Primeiro.-de-Maio;-no -m"UIlÍcÍpio de -Belo HoriZonte - MG. 

Brasília, 25 de junho de 2012. 
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EM n'. 575/2011 - MC Brasília 2 de agosto de 2011. 

Excelentíssima Senhora Presidentn da República,. 

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria dc Outorga de Autorização e respectiva 
documentação para que a entidade Associação de Radiodifusão Comunitária da Região 
Quilombol. de Formigueiro, no Mlmicipio de Formigueiro, Estado do Rio Grande do Sul, explore 
u serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o que dispõe caput do art. 223, da 
Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei n' 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. 

2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicaçôes sua inscrição para prestar o 
serviço de radiodifusão cornunitãria, cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da 
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes. 

3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, 
essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não 
só no processo educacional, social e cultural, mas, também, servem de elo.à integração, por meio de 
informações benéficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos populacionais. 

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas análises técnica e jurídica da petição 
apresentada, constando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o que se conclui da 
documentação de origem, eonsubstanciada no Processo Administrativo nQ. 53000.064348/06, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade dc subsidiar os trabalhos finais . 

5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, 
obj~to do presente processo, passará a prod"uzir efeitos legais somente após deliberação do 
Congresso Nacional, a teor do § 3' do art. 223 da Constituição Federal. 

Respeitosamente, 

Assinado eletrunicamente por: P{lUlo Bernardo Sih'a 
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PORTARIA N' 1050 DE 8 DE NOVEMBRO DE 2010. 

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, 
considerando o disposto no inciso li do art. 9' e art. 19 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, aprovado pelo Decreto n' 2.615, de 3 de junho de 1995, na Lei n' 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1995, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n° 53000.064.348/06, resolve: 

Art. I' Outorgar autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária da Região 
Quilombola de Formigueiro, com sede na Estrada de Timbaúva, s/no - Interior, no município de 
Formigueiro, Estado do Rio Grande do Sul, para executar serviço de radiodifusão comunitària, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade. 

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei n2 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares. 

Art. 2' A entidade autorizada deverá operar com o sistema irradiante localizado nas 
coordenadas geográficas com latitude em 29' 58' 32"S e longitude em 58' 35' 27"W, utilizando a 
freqüência de 104,9 MHz. 

Art. 3' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço, em 
caráter definitivo, no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação. 

Art. 42 Esta Portaria entra em vigor na data de 

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, em 
decisão lerminativa) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N° 206, DE 2013 

(n~ 84112013, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o~ ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇAO BENEFICENTE: CULTURAL RUSCZAK 
para executar serviço de radiodifusão 
comUlllCaL"la nd cidade de Rio Negrinho, 
Estado de Santa Catarina. 

o CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. l° Fica aprovado o ato a que se r efe r e a Portaria 

n' 747 de 21 de agos to de 20 10 , que outorSil autorização à 

Associação Beneficente Cul t ura] Rusczak para executar, por 10 

(dez) anos. sem dire .tt:o de exclusividade, serviço de radiodifusão 

comun.ltária na cidade de Rio Negri nh:) , Estado de Santa Catarina. 

Art, 2 o Este Decreto Legislativo entra em vigor na da t a 

de sua publicação . 
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Mensagem n' 105, de 2012. 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Nos termos do art. 49, inciso XlI, combinado com o § 3', do art. 223, da 
Constituição, submeto â apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado das COffiilllicações, autorizações outorgadas às entidades 
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos: 

I - Portaria n' 489, de !3 de agosto de 2008 - Associação de Comunicação e 
Desenvolvimento Arlístico e Cultural, no municipio de Faria Lemos - MG; 

2 - Portaria n' 877, de 19 de dezembro de 2008 -Associação de Voluntários ao 
Desenvolvimento Sustentável do Bico do Papagaio - A VDESBIP, rio municfpio de Maurilândia 
do Tocantins - TO; 

3 - Portaria n' 878, de 19 de dezembro de 2008 - Associação Comunitária de 
Corntmicação e Cultura do Rio da Conceição, nO municipio de Rio da Conceição - TO; 

4 - Portaria n' 882, de 19 de dezembro de 2008 .- Associação Comunitária de 
Moradores de Dois Jnnilos do Tocantins, no município de Dois [mlilos do Tocantins - TO; 

5 - Portaria n' 700, de 29 de julho de 20lO - Associação Comunitária Rádio 
FM Espírito Santo, no município de Espírito Santo - RN; 

G - Portaria n' 701, de 29 de julho de 2010 - Associação Candiotense de 
Incentivo à Arte e á Cultura - ACIAC, no município de Candiota - RS; 

7 - Portaria n' 704, de 29 de julho de 2010 - Associação Rádío Comunitária 
. Esperança Viva Distrito do Assari -'ASRCEV;rio muniCípio de Báiiá dos Bugres - MT; 

8 - Portaria nº 743, de 24 de agosto de 2010 - Associação Cultural 
Comunitária Morumbi, no município de São José dos Campos -. SP; 

9 - Portaria nº 747, de 24 de agostO de 2010 - Associaçãó Beneficente Cultura! 
Rusczak, no município de Rio Negrinho - SC; 

10 - Portaria n' 748, de 24 de agosto de 2010 - AssocÍ!l.ção dos(as) 
Costureiros(as) do Municfpio de ltabaianinhalSE - ASCOMITA, no llllmicípio de Itabaianinha 
SE· , 

11 - Portaria n' 749, de 24 de agosto de 2010 - Associação Artística e Cultural 
!lPr6~ArteIl de Na7.aré -Tocantins, nO município de Nazaré - TO; 

12 - Portaria n' 764, de 24 de agosto de 2010 - Associaç!o Comunitirria de 
Desenvolvimento Cultural) Artístico e Social de Cerejeiras l nO rnllnidpio de CerejeiIa5 - RO; 
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13 - Portaria n" 789, de 26 de agosto de 2010 - Associação Comunitária 
Serafinense de Comunicação - ACSEC, no município de Serafina Corrêa - RS; 

14 - Portaria n' 790, de 26 de agosto de 2010 - Associação Comllllitária de 
Desenvolvimento Cultural c Artistico de Minas Novas, no município de Minas Novas - MG; 

15 - Portaria n' 916, de 14 de outubro de 2010 -Associação Comunitária Rádio 
Líder de Abreu e Lima, no município de Abreu e Lima - PE; 

16 - Portaria n' 920, de 14 de outubro de 2010 - Associação de Radiodifusão 
Comunitária, Desenvolvimento Social e Turístico de Pau D' arco, no município de Pau D' arCo -
TO; 

17 - Portaria n' 922, de 14 de outubro de 2010 - Associação Comunitária 
Cultural Ambiental de Diamante do Sul, no município de Diamante do Sul - PR; 

18 - Portaria n' 923, de 14 de outubro de 2010 - Associação Beneficente de 
Vereda, no municipio de Vereda - BA; 

19 - Portaria n' 925, de 14 de outubro de 2010 - Associação Comunitária Aldeia 
Tinguatiba, no muniCípio de Antônio Cardoso - BA; 

20 - Portaria n' 926, de 14 de outubro de 2010 - Associação Comunitária Portal 
do Beníica, no município de Fortaleza - CE; 

21- Portaria n' 927, de 14 de outubro de 2010 - Associação Cultural 
Comunitária de Radiodifusão de Cruz Machado, no municfpio de Cruz Machado - PR; 

22 - Portaria dJ. 928, de 14 de outubro de 2010 - Associação Comunitária 
Parque dos Pinhos - ASSCOMPP, no lllmllcípio de Cidrcira- RS; 

23 - Portaria nQ 935, de 14 de outubro de 2010 - Associac;ão ComunÍtária dos 
Moradores de Mituaçu, no município de Conde - ,PB; 

24 - Portaria n' 937, de 14 de outubro de 2010 - Associação Comunitário de 
Comunicação e Cultura de Juranda, no município de Juranda - PR; 

25 - Portaria n' 943, de 14 de outubro de 2010 - Associação Comunitária 
Amigo~ Pratense, no município de Nova Prota do Iguaçu ·- PR; 

26 - Portaria n' 948, de 14 de outubro dc 2010 - Associação Pró-Rádio 
·Comunitária Cidadania' FM, nO'município'de Passo Fundo - R~; .. 

27 - l'ortarian' 1.043, de 8 de novembro de 2010 - Associação Fortaleza de São 
João, no município de lpupiara - BA~ 

28 - Portariã ri- 1.073. de 11 de' novembro de 2010 - Associação CornlIDitária 
Bonjesuense de Radiodifusão - ACBR, no município de Bom Jesus da Penha - MO; 

29 - Portaria n" 1.078, de 16 de novembro de 2010 - Associação Comunitária e 
Cultural J""uipe rM, no município de São José do Jacuipe - l3A; 

30 - Portaria n' I.OR9, de 16 de novembro de 20 I O - Associação de 
Comunicação, Cultura e Desporto de Vila Nova do Piauí, no mllnicipio de Vila Nova do Piauí -
PI; 

31 - Portaria n' 1.094, de 16 de novembro de 2010 - Associaç~o Comunitária 
Lamarão em Ação - FM, no município de Lamarão - DA; 
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32 - Portaria n' 1.158, de 24 de novembro de 2010 - Associação Comunitária de 
Apoio a Cultura do Município de Conceição de Almeida, no município de Conceição de 
Almeida - BA; 

33 - Portaria n" 1.167, de 24 de novembro de 2010 - Associação Cultural c 
Desenvolvimento Social de Miraguaí - ACODESMI, 110 município de Miraguaí - RS; 

34 - Portaria n" 1.186, de 24 de novembro de 2010 - Clube dos Pais do Granja 
Verde, no município de Betim - MG; 

35 - Portaria n· 1.226, de 30 de novembro de 2010 - Associação Comunitária de 
Radiodifusão da Mampituba, no município de Mrunpituba - RS; 

36 - Portaria n· 1.231, de 30 de novembro de 2010 - Associação Comunitária 
CaseirenseJ no mllllicípio de Caseiros - RS; 

37 - Portaria n" 1.234, de 30 de novembro de 2010 - Associação de 
Radiodifusão Comunitária Lageadense - ARCOL, no município de Chapadão do Lageado - SC; 

38 - Portaria n' 1.274, de 6 de dezembro de 2010 - Associação Cultural Vale do 
Sol, no município de Vnle do Sol- RS; 

39 - Portaria n" 1.374, de 22 de dezembro de 2010 - Associação Serra do 
Camará, no município de São Miguel - RN; 

40 - Portaria o' 1.375, de 22 de dezembro de 2010 - Associação de 
Radiodifusão Bando FM, no municfpio de Bento Fernandes - RN; e 

41 - Portaria n" 1.386, de 22 de dezembro de 2010 - Associação dos Amigos 
Bocaincnscs, no mlUIicípio de Bocaina de Minas - MG. 

Drasília, 23 de rn,arço de 2012. 
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EM nQ• 485/2011 . Me 
Brasília, 13 de julho d~ 2011. 

Excelentíssima Senhora Presidenta da República, 

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Autorização e respectiva 
docwnentação para que a entidade Assuciação Beneficente Cultural Rusczak, no Município de 
Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em 
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1.998. 

2. A entidade requereu ao Ministério das .. Comunicaçãe" sua inscrição para prestar o 
serviço de radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui manifestaçãu de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da Iilusofia de criação desse braço da 
radiodiIusão, de maneira a incentivar u desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes. 

3. Como se depreende da importância da inidativa comandada por Vossa Excelência, 
essas açêes pellllÍlem que as entidades trabalhem em conjunto Com a comunidade, auxiliando não 
s6 no processo educacional, social e cultural, mas, também, servem de elo à integração, por meio de 
infomlaçôes henéficas a torlos os segmentos e a todos eSSeS núcleos populacionais, 

4. Sobre o caso em espécie, forom efetuadas análises técnica e jllrírliea da petição 
apresentada, constando a inexistência de óbice legal e nUllllalÍvo ao pleito, o que se condui da 
docwncntação de origem, consubstanciada nO Processo Administrativo nº 53000,016454/07, que 
ar? faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais. 

5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, 
objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do 
Congresso Nacional, a teor du § 32, do arl. 223, da Constituiçãu FederaL 

Respeitosamente, 

Assinado eletrOllicaJ1lente por: Pau/o Bemardo Silva 
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PORTARIA N' 747 DE 24 DE AGOSTO DE 2010. 

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, 
considerando o disposto no inciso 11 do art. 9" c ar!. 19 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, aprovado pelo Decreto n' 2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei n' 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n' 53000.016.454/07 
e do PARECERlAGU/CONJUR-MCIMGTIN' 0762 -1.08/2009, resolve: 

Art. I' Outorgar autorização à Associação Beneficente Cultural Rusczak, com sede na 
Rua Eduardo Neidert, nO 889 - Bairro Cruzeiro, na município de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, 
para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade. 

Parágrafo único. A autorização reger-se-ã pela Lei n" 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
Icjs subseqüentes j seus regulamentos e normas complementares. 

Ar!. 2' A entidade autorizada deverá operar Com o sistema irradiante localizado nas 
coordenadas geográficas com latitude em 26' 16' 32"5 e longitude em 49' 31' 08"W, utilizando a 
freqüência de 87,9 MHz. 

Art. 3" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliheração do Congresso Nacional, 
nos termos do § 3º do ar!. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço, em 
caráter definitivo, no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação. 

Art. 4" Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

rÃ Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, em decisão terminativa) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N~ 207, DE 2013 

(n~ 865/2013, na Câmara dos Deputados) 

Aprova" 0_ ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO 
COMUNITARIO JOSEFA MARIA NETA - ADCJMN 
para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Rafae l Godeiro, 
Estado do Rio Grande do Norte. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta : 

Art. 1. o Fica aprovado o at o n que se refere a Portaria 

n Q 1 .l'J4 de 24 de novembro de 20 10, que outorga autorização à 

Associação de Desenvol v iment o Comuni t ário Jose f a Ma ria Neta -

ADCJMN para executar, por 10 (dez) anos, sem direi to de 

exclu:3ividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 

Rafael Godeiro, Estado do Rio Grande do Norte . 

!\rt. 2' Este Decreto Legisl ativo entra em vigor na data 

de Sua publicnção. 

Mensagem nQS, de 2013. 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 3', do art. 223, da 
Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de 
Motivos do Senhor Ministro de Emado das Comunicações, autorizações outorgadas às entidades 
ahaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão comunitária, confomle os seguintes atos: 

I - Portaria n" 41 9, de 4 de setemhro de 2006 - Associação Comunitária, 
Educativa, Cultural, Informativa, Artística Plenitude de Uber1ãndia, no município de Uberlândia
MG; 
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2 - Portaria u' 225, de 25 de março de 20! O - Associação Comunitária 
Assistencial e Beneficente Getsêmani, no município de Bom Despacho - MG; 

3 ~ Portaria u2. 702, de 29 de julho de 2010 - Associação Comunitária c Cultural 
Japuranã de Rádio FM, no munic:ípio de Nova Bandeirantes - MT; 

4 - Portaria n" 746, de 24 de agosto de 201 O-Organização Capcknse de 
Amparo a Inffmcia, no municipio de Capela do Alto - SP; 

5 - Portaria n' 757, de 24 de agosto de 2010 - Associação Cultural de 
Comunicação Comunitária Tropical Embaúba, no município de Embauba - SP; _ 

6 - Portaria n" 924, de 14 de outubro de 2010 - Associação Comunitária de 
Comunicação e Cultura do Bairro "Zé Gome;", no municipio de Brejo - MA; 

7 - Portaria n" 1,056, de 8 de novembro de 2010 - Associação Comunitária 
Amlgos da Vila Operária, no município de Guaraçai - SP; 

8 - Portaria n" 1,080, de 16 de novembro de 2010 - Associação Cultural 
Comunitária de Radiodifusão Nova Geração, no município de Porto Feliz - SP; 

9 - Portaria n' 1,087, de 16 de novembro de 2010 - Associação Comunitária de 
Comunicação e Cultura Serranegrensc, no município de Serra Negra do Norte - RN; 

10 - Portaria n" 1.090, de 16 de novembro de 2010 - Associação de 
Radiodifusão Comunitária de Santana do São Francisco - ARACOSSAF, no município de 
Santana do São Francisco - SE; 

11 - Portaria n' 1.093, de 16 de novembro de 2010 - Associação Comunitária e 
·Cultural Amigos de Tavares, no município de Tavares - RS; 

12 - Portatia n2 1.154, de 24 de novembro de 2010 - Associação Comunitária 
Santos Reis de Radiodifusão 1 no município de São Sebastião do Paraíso - MO; 

13 - Portaria n.~ 1.156; de 24 de novembro de 2010 - A~!:iociação Comunitária 
Evangelistana, no município de São João Evangelista - MG; 

14 - Portana n' 1.159, de 24 de novembro de 2010 - Associação Comunitária 
dos Comerciárius, Comerciantes e Agro-Industriais dt: Céu Azul, no municipio de Céu Azul -
PR; 

15 - Portaria tl· 1.161, de 24 de novembro de 2010- Associação Comunitária c 
Cultural do MUnlcípio de Nova Vt:Ileza, nu mun.icípio dc Nova V Cllcza - se; 

16 - Portaria n' 1.162, de 24 de novembro de 2010 - Associação Cultural e 
Comunitária de Calitõrn.ia, no munidpio de Califórnia - PR; 

17 - Portaria n' 1.164, de 24 de novembro de 2010 - Associação de 
Radiodifusão Comunitária de Malhada dos Dois, no município de Malhada dos Bois - SE; 

18 - Portaria n' 1.165, de 24 de novembro de 2010 - Associação de Mídia 
Comunitária da Cidade de Nhandeara, no município de Nhandeara - SP; 

19 - Portaria n' 1.174, de 24 de novembro de 2010 - Associação de 
Desenvolvimento Comunitário Josefa Maria Neta - ADCJMN, no município de Rafael Godeiro -
RN; 

20 - Portaria n" L178, de 24 de novembro de 201 O - Associação Comunitária 
Cultural Izabelense, no município de Santa Izabel D'Oeste - PR; 

21 - Portaria n' 1.180, de 24 de novembro de 2010 - À&",ciação Comunitária 
Um Amanhecer em Ponta Negra, no município de Natal - RN; 
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22 - Portaria li' 1.240, de 30 de novembro de 201 O - Associação Comunitária 
Nevense de Radiodifusão - ASCONERD, no murucfpio de Ribeirão das Neves - MO; 

23 - Poliaria 0'2 325, de ] 2 de agosto de 2011 - Associação Mãos Urudas, no 
município de Auriflama - SP; 

24 - Portaria n' 242, de 30 de abril de 2012 - Associação Comunitária de 
Desenvolvimento 1.1Jitural e Artístico de Nova Mamoré, no município de Nova Mamoré - RO; e 

25 - Portaria 112 269, de 6 de junho de 2012 - Associação de Radiodifusão 
Comunitária Fazenda Nova - ARCOFAZ, no munieipio de Fazenda Nova - GO. 

Brasília, 18 de feverei"ro de20J3. 

EM n'. 256/2011 - MC 

Brasíli'd, 8 de j unho.re 20 I I. 

Excelentíssima Senhora Presidenta da República. 

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Autorizar,;ão e respectiva 
documentação para que a entidade Associação de Desenvolvimento Comunitário Josefa Maria 
Neta - ADCJMN, no Município de Rafael Godeiro, Estado do Rio Grande do Norte. explore o 
serviço de radiodifusão comunitária, em confonnidade com o caput do art. 223, da Constituição e a 
Lei n'9.612, de J9 de feverei ro de 1998. 

2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o 
serviço de radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da liloso:fia de criação desse braço da 
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento c a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes. 

3. Como se depreende da importância da iniciativé:1 comandada por Vossa Excelência, 
essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não 
s6 no processo educacional. social e cultural, mas, também, servem de elo à integração, por meio de 
informações benéficas a todos os segmentos e a tOc.os esses núcleos popul acionais. 
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4. Sobre o caso em especle, foram efetuada.'\ anáJj~es técnica e jurídica da petição 
apresentada, cons Lando a inexistência de óbice legal e nonnalivo ao pleito, o que se conclui da 

documentação de origem. consubs1anciada no Processo Administrativo nQ 53000.009239/2008, que 
ora falfo acompanhar, com a fmalidade de subsidiar os trabalhos fmais. 

5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autori7llçãO> 
objeto do presente processo, pa'isará a produzir efeitos legrus somente após deliberação do 
Congresso Nacional, a tcor do § 3', do art. 223, da Constituição Federal. 

Respeitosamente, 

AssinodfJ l'ülrnnicamente por: Paulo Bernardo Silva 

1174 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2010. 

o MTNISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, 
consider.mdo o disposto no inciso TI do art. ~ e art. 19 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão 
Comunitâria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de J 998, na Lei If 9.612. de 19 de lt:vereiro 
de 1998, e tcndo cm vista o que con:sta do Processo Administrativo n2 53000.009.23912008 e do 
PARECER/AGU/CONRJR-MCIMGTIN' 0965 - 1.08/2009, resolve: 

Art. t Q Outorgar autorização à AssociaçAo de Desenvolvimento Comnnitário Josefa 
Maria Neta· ADCJM.N, com sede na Avenida Denedito Julião de Medeiros. s/no - Centro, no municipio 
de Rafael Godeiro, Estado do ){jo Grande do Norlt: , para executar serviço de radiodifusão comunitária, 
pelo prazo de dez anos, sem direito dc exc1u:sividade. 

Parágrafo único. A autorizaçã.o reger-se-á pela Lei nQ 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
leis subseqOentes, seus regulamentos e normas complementares. 

An.2!!. A entidade autorizada deverá operar com o sisLema irradiante localizado nas 
coordenadas geográficas com latitude em 06° 04' 32) ' S e longitude em 37° 43' 04" W, utilizando a 
iTeqüência de 104,9 MIlz. 

Art. 3íl Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nac ional, 
nos tennos do § 32 do art. 223 da Constituição, devendo a entidade jniciar a execução do serviço, em 
caTáter definitivo: no prazo dc seis me~s a. contar da data de publicação do ato de deliberação. 

Art 4º êsta Portaria entra em vigOT na data 

JosÉ ARTUR F\.."K 
Ministro de Estado 

?4 Comissão de Ciência, Tecnologia, Tnovação" Comunicação e Informática, em 
decisão rerminativa) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 208, DE 2013 

(nº 87012013, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato" que renova a concessão 
outorgad~ à R.".DIO EDUCADORA LTDA. para 
explorar se rviço de radiodifusão sonora 
em onàa média na r. idade de Canoas, 
Est ado do Rio Grande do Sul. 

o CONGRESSO NACIONA L decreta: 

Art. l ' Fica "provado o ato a que se refere o Decreto 

s ln' de 18 de fevereiro de 2C13, que ,cnova por 10 (de z) anos, a 

partir de l' de :lOvembro de 2003 , a concessão o~toygada à Rid io 

Educadora Ltda , para explorar, sem direit D de excl~Eivicade, 

servi ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Canoas, 

Estado do Rio Grande do 5'01. 

Art . 2 ~ Este Decreto Legislat ivo entra en vigor na data 

de sua publicação . 
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Mensagem n" 58, de 201 3. 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 3' do art. 223, da 
Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, os atos constantes dos Decretos 
de 18 de feve rei. ro de 2013, publicados no Diário Oficial da União do dia 19 de 
feve,rei: ro de 2013, que renovam concessões outorgadas às entidades abaixo relacionadas 
para explorarc:m., sem direito de exclusividade, ser/iças de radiodifusão sonurd em ondas médias: 

MG' , 

MG; 

1 - Rádio Cultura de Poços de Caldas LIda. , no município de Poços de Caldas -

2 - Suciedade Rádio Imbiara de Araxá Ltda., no município de Araxá - MG; 

3 - Sociedade Rádio Rural Muzamhinho Ltda. , no municipio de Muzambinho -

4 - Rádio Difusora Cacique Ltda., no município de Nova Andradina - MS; 
5 - Rádio Trairy Ltda., no município de Natal- RN; 
6 - Rádio Cultura de Monte Alto Ltda.) no município de Monte Alto - SP; 
7 - Rádio AIaranguá Ltda., no muniCÍpio de Araranguá - SC; e 
8 - Rádio Educadora Ltda., no município de Canoa.:; - RS. 

Rralília, 1~ · de reverei.ro de2013. 
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EM nQ. 45/2011 - MC 

Drasilía, 29 de março de 20.11. 

Excelennssima Senhora Presidenta da República, 

1. Submeto à apreClaçao de Vossa Excelência os Processos Administrativos nQ 

53000.019670;2003 e 53000.017054/2005 em que a RÁDIO EDliCADORA I,11)A. solicita 
renovação da outor~a t"Oucedida para explorar seIviço de radiodifusão SOnora em ondliS médias. no 
Mmticiplo de Canoas, FoStado do Rio Grande do Sul, pelo prazo de dez anos, a partir de l' de 
novembro de 2()03. 

2. A outorga foi deferida originariamente à Rádio Clube Metrópole Limitada, pelo Decreto 
,,0 45.972, de 9 de maio de 1959, tra",~erida à Rede Gaúcha Zero H~ra dc Comunicações Ltda., 
pelo Decreto nU 77.763, de 8 de junho de 1976, autorizada a realizar a cisão parcial da sociedade à 
Rádio Educadora LIda., pela Exposição de Motivo., nO 138, de 1987, publicada no Diário Ofidal da 
União do dia 29 de julho de 198?, renovada pelo Decreto de }' de deltmbro de 1996, publicad() no 
Diário Oficial da Uniâo do Dia 20 de dezembro de 1996, referendado pelo DeL'!e!o l..<:gislativo nO 
113, de 199Y, publicado no Diário Olicial da Uluão do dia 29 de outubro de 1999. 

3. Observo que a renovação das concessões outorgadas para exploração dos serviços de 
radiodifus.o é wgi.da pelas di.,posiçóes c.ontidas !III ld n" 5.785, dc 7.3 de junho de 1972, c no 
Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamenta. 

4, Os órgâos técnicos c a Consultoria Jurídica deste Ministério manifestaram-se 
favoravelmente ao pedido, uma vez que todas a:-; disposições normativas regentes forarn atendidas.. 

5, Diante do exposto} em observância aO que dispõe fi: Lei nº 5.785, de 1972, e Seu 

Regulamento, o Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa Excelência. para decisão c 
submissão da mat6ria ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, §3l\ da Constituição da 
República. 

Respeitosamente, 

Assinado elelron;camelUe por; Paulo Bernardo Sib1a 
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DECRETO DF. 18 DE FEVEREIRO DE 20n. 

Renova a concessão ont()rgada â Rádio Educadora 
Ltda., para explorar serviço clt; radiodifusão s-.:mcra 
em ondas médias, no Município ,de Canoas, Estado 
do Rio Grande do Sul. 

A PRESlllE:NTA DA REPÚBLICA, ~o USO da. atribuições que lhe conferem os O11s. 84, 
caput, incl.~o TV, e 223 da Constituição! e tendo em vista o disposto no 1U"1. 6fi da Lei n.Q 5.785, de 23 de 
jUnllO de 1977, e de acordo (;{)ffi o que cOllsta dos Processos o" 53000.019670i2003·)7 e n' 
53000.01 7054/200\ 

IlECR~~TA: 

Art. IQ. Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3.Q, da Lei n2 4.lJ7, de 27 de agosto de 
L962, por ôez anos, (1 partir de l2 di", novembro de 2003, 1'1 concessão originalmente outorgada oi Rádio 
Clube Metrópole Limitada, pelo Decreto n~ 45,972, d ~~ 9 dt~ maio d t': i959, transferida à Rede Gaúcha 
Zero Hora de Comunicações Ltda., pejo Decreto n~ 77.763, de 8 de junho de 1976) Hlltorü.ada a realizar a 
cisão parcíal da sociedade à Rádio Educado{'cl Ltda .. confoJ1Tltdi,xposição de MollVOS n2 138, de 1987, 
Pllblicada no DíórÚJ Oficial da União do dia 29 de julho de .1987, nmovada pelo Decreto de' 12 de 
dezembro de 1 Sl9ó, e aprovada pelo Decreto LegislativQ n':. 113, de 28 de· ü'Jtubro de 1999. para explorar, 
~~:m rlircito de cl.clusividade, serviço de r~diodifusão S(.Il1o ra em ondas médias, no Município de Canoas, 
Bstado do Rio Grande do Sul. 

Par:3grafo único. A concessão renovada :jerá regida pejo Código Drasile'ifo de 
TeJecolTIunicayõç-s, leis sll.bsequcntes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorg11da. 

An. 2ft Este ato somente produzirá efeitos legais apôs deliberação do Congrt"S$o Nr1eional, 
n()~ telT!lOS do § 3.2 do art. 22:' da Constituição, 

Art, JI Este Decreto entra em vigor na data de sua puhlicação. 

Brasília, 18 de fe.vereiro de 2013; 1922 da lndependencia e 12S.~ da República 

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação. Comunicação e Informática. em 
decisão terminativa) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N° 209, DE 2013 

(n9 886/2013, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ate que outo::::-ga uermissão aO 
SiSTEMA NORTE BRASIL DE ' COMUNI CAÇÃO 
LTDA . pa ra exp lorar serviço de 
radiodifusão sonora em f requência 
modu l ada na c i dade rle Oure Pret o do 
Oeste , Estado de Rondônia. 

O CONGRESSO NACIONAL dec re t.a, 

Art. 1 c Fica aprovado o ato a que se re tere a Por taria 

n O 275 de 13 de julho de 2011 , que outorga permi.ssão ao Sistema 

Norte Drasil de Comunicação Ltda . par.a explorar I por 10 (dez ) 

anos , sem direito de exclusividade , se~viço de rad iocifusão 

sonor a em trequênciJ. modulada na cidade de Ouro Preto do Oes t e, 

Estado de Rand6ni a. 

Art . 2" Es te Decreto Legisli1ti vo ent :::a em v igor na dilta 

de sua pu~licação . 
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Mensagem n!! 44, de 2013. 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Nos tennos do art, 49, inciso XII, combinado com o § 3-'\ do art. 223, da 
Constituição, submetu à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, permissões às entidades abruxo 
relacionadas pnra explorarem, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
radiodifusão sonora em fi:equência modulada, conforme os seguintes atos: 

I - Portaria n' 698, de 28 de julllO de 2010 - Comunicações Alterosas - Rio Doce 
Ltdll , no município de São Gabriel da PaUta - ES; 

2 - Portaria nº- 911, de 14 de outubro de 2010 - KRTV - Comunicações Ltda., no 
município de [conha - ES; 

3 - Portaria n2 952, de 15 de outubro de 2010 - Deo Volente Ltda., no tUlmicipio 
de Sete Lagoas - MG: 

4 - Portaria nº 953, de 15 de outubro de 2010 - Sistema Noroeste de 
Comunicação Ltda., no município de Fervedouro - MG; 

5 - Portaria n' 969, de 26 de outubro de 2010 - Alô FM - Sociedade Ltda., no 
município de Francisco Sá - MO; 

6 - Portaria n2 970, de 26 de outubro de 2010 - Rota Comunicações Limitada, no 
município de Adamantina - SP; 

7 - Portaria n" 971, de 26 de outubro de 2010 - Total Comunicação, 
Publicidade e Produções Artísticas Ltda., no município de Itagibá - BA; 

8 - Portaria n2 75, de 29 de março de 2011 - Rádio Rio Maxi Ltda., no lUunidpio 
de Rio Branco do Sul- PR; 

9 - I'ortaria n' 76, de 29 de março de 20 II - REC - Rede Brasileira de 
Comunicação Llda., no município de Monte Azu} - MO; 

10 - Portaria uI( 77. de 29 de março dt: 2011 - Sina] Brasileiro de COllllltlicução 
S/C Ltda., no munidpio de Pradôpolis ·- SP; 

11 - Portaria n' 80, de 30 de março de 2011 - SistenUl Excclsior de ComUlucações 
Ltda., no município de Ipê· . RS; 

12 - Portruia n2 81 , de 30 de março de 20 11 - Bedt::r, Castro & Cia Ltda'
J 

no 
municfpio de Erval Seco - RS; 

13 - Portaria n!.l 82, de 30 de março de 201 J - Rádio Cabocla Ltda., no município 
de Ponte Boa .- AM; 

14 - Portaria n' 84, de 30 de março de 2011 - .T.H.M. Radiodifusão Lida., no 
municípiQ de Mandirituba - PR: 
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15 - Portaria n" 209, de 6 de junho de 2011 - Sistema Monteiro de Comunicação 
Ltda' l no município de rtarema- CE; 

16 - Portaria n" 210, de 6 de junho de 2011 - Ilmpresa de Radiodifusão Ursa 
Maior LIda., no município de Juazeiro do Norte - CE; 

17 - Portaria n' 211, de 6 de junho de 2011 - Rádio e TV Norte LIda., no 
município de Conceição do Castelo - ES; 

18 - Portaria n' 212, de 6 de junho de 2011 - Rede Brasil de Radiodifusão 
Limitada, no município de Marilàndia - ES; 

19 - Portaria n< 213, de 6 de junho de 2011 - KRTV - Comunicações LIda., no 
mlmicípio de Muniz Freire - ES; 

20 - Portaria n< 219, de 6 de junho de 2011 - Ocan Comunicação Digital SE LIda., 
no municfpio de São José de Mipibu - RN; 

21 - Portaria n' 220, de 6 de junho de 2011 - Rádio Imprensa FM de Vargem 
Grande do Sul LIda., no município de Rosana - SP; 

22 - Portaria n< 273, de 13 de julho de 2011 - Empresa de Comunicação Correio 
Ltda., no municipio de Marizópolis - PB; 

23 - Portaria n' 275, de l3 de JUUlO de 2011 - Sistema Norte Brasil de 
Comunicação LIda., no município de Ouro Preto do Oeste - RO; 

24 - Portaria n' 454, de 13 de outubro de 2011 - A2 Comunicações LIda., no 
município de paragominas - PA; 

25 - Portaria n' 455, de 13 de outubro de 2011 - A2 Comunical'ões Ltda., no 
município de Ourilàndia do Norte ... PA; 

26 - Portaria n' 456, de 13 de outubro de 2011 - A2 Comunicações LIda., no 
municipio de OeiJ'as do Pará - PA; 

27 - Portaria n< 536, de 6 de dezembro de 2011 - Rádio Absoluta FM Ltda., no 
município de Matâo - SP; e 

28 - Portaria n' 544, de 6 de dezembro de 2011 - Rádio lbiraçu FM LIda., no 
município de Ibiraçu - ES. 

Bra!;ília, 18 de feve re j ro de 2013. 
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EM n'. 634/20 II - MC 

Excclcntíssima Senhora Presidenta da República, 

1. De conformidade com as atribwçôes legais e regulamenlares cometidas a este 
Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº O 12/2002-SSRiMC, com vistas à 
implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Ouro 
Preto do Oeste, Estado de Rondônia. . 

2 . A Comissão Especial de Licitação, constituida pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro 
de 1997, e suas alterações, depois de analisar a docwnentação de habilitação c as propostas técnica 

e de preço pela outorga das entidades proponentes, com observância da Lei nº 8.666, de 21 de 
j unho de 1993, e da legislação especifica de radiodifusão, concluiu que o Sjs~ema Norte Brasil de 
Comunicação Lida. (Processo . nº 53000.00820012002) obteve a maior pontuação do valor 
'ponacrado, nos termos estabelecidos pelo Edital; tomando-se assim a vencedora da Concorrência, 
conforme ato da mesma Comissão, homologado em 8 de abril de 2010, motivo pelo qual outorgo a 
permissão, na forma da Portaria inclusa. 

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 da Constituição, o ato de outorga 
somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional. para onde solicito seja 
encaminhado o referido ato. 

Respeitosamente, 

Assinado e/etronicamellte por: Pau/o Bern(1Tr!o Silva 
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MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES 
GABINETE DO MINISTRO 

PORTARIA Nº 275 , DE 13 DE JULHO DE 2011. 

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇOES, no uso dc Sllas 

atribuições, em conformidade com o art. 32 do Regulamenlo dos Serviços de Radiodifusão, 
aprovado pelo Decreto nO 57..795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo 
Decreto n!! 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em visla o que consta do Processo nD: 
53000.008200/2002, Concorrência n" O 1212002-SSRIMC, resolve: 

Alt. I º Outorgar pcrmissao 
COMUNICAÇÃO L TOA. para explorar, pelo 
exc lusividade, serviço de radiodifusão sonora 
Ouro Preto do Oeste, Estado de Rondônifl . 

ao SISTEMA NORTE BRASIL DE 
prazo de dez anos, sem direito de 
em freqüência modulada, nu M unicípio de 

PardgrdÜ) único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de 
Telecomunicações, leis su bse-qüenl~s, regulamentos e obrigações assumidas pela o lltorgada em 
suas propostas. 

Art. 2~ Este a10 somente produzirá efeitos legais após dclibemçITo do Congresso 
NadonaJ. nos termos do artigo 223 . § 3º, da Constituição. 

Art. Y' Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

~--'- ~~ ~ 
PAULO JlRRNARDO SI~VA '" 

(Ã Cumú'são de Ciência, Tecnologia, Inovação. Comunicação e Informática. em 
decisão terminativa) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N° 210, DE 2013 

(n~ 891/2013, na Câmara dos Deputados) 

Aprova 0_ ato que ~outorga autorizasão à 
l\SSOCIl\ÇAO COMUNITA1UA DOS COMERCIl\RIOS, 
COMERCI1L\)TES E AGRO - INDUSTRIAIS DE CÉU 
AZUL pa ra executar s erviço de 
radiodifJSdO comunitária na cidade de 
Céu Azul, Estado do Par aná . 

O CONGRESSO NACIONAL dec reta, 

Ar t , 10 Fica aprovadn o a to a que se r efere a Portaria 

n" 1.159 d::> 24 rle Ilov~mbro de 2010, que outorga dutori7.dção à 

Associação Comunit5ria dos Comerciários I Comerc i a ntes e Agro

Indl1s tritlis de Céu Azul pa ra executar , por l a (de z) anos, s em 

di.re ito de exclusividade, se:::rviço de radi.odifusão comuni tária na 

cidade de Céu Azul, Estado do Paraná. 

Art. 2 Q 8ste Decreto Legis l ativo entra em vigor na data 

de s ua publicação . 
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Mensagem n" 45, de 2013. 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 3' , do art. 223, da 
Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações outorgadas às entidade., 
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de del; anos, sem direito de exclusividade, 
selViços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos: 

I - Portaria n' 419, de 4 de setembro de 2006 - Associação Comunitária, 
Educativa, Cultural, Infonnativa, Artistica Plenitude de lnJerlândia, no município de Uberlândia 
MG; 

2 - Portaria n' 225, de 25 de março de 2010 - Associação Comunitária 
Assistencial c Beneficente Gctsêmalli, no município de Bom Despacho - MG; 

3 - Portaria fi' 702, de 29 de julho de 2010 - Associação Comunitária e Cultural 
Iapuranã de Rádio FM, no município de Nova Bandeirantes - MT; 

4 - Portaria n' 746, de 24 de agosto de 2010 - Organização Capelense de 
Amparo a Inflincia, no município de Capela do Alto - SP; 

5 - Portaria n' 757, de 24 de agosto de 2010 - Associação Cultural de 
Comunicação Comunitária Tropical Embaúba, no município de Embaúba - SP; 

6 - Portaria nll 924, de 14 de outubro de 2010 -- Associação Comunit6ria de 
Comunicação e Cu1tura do Bairro "Zé Gomes", no município de Brejo - MA; 

7 - Portaria nº 1.056, de 8 de novembro de 2010 - Associação Comunitária 
Amigos da Vila Operária, no município de Guaraçaí - SP; 

8 - Portaria n" 1.080, de 16 de novembro de 2010 - Associação Cultural 
Comunitária de Radiodifusão Nova Geração, no município de Porto Feliz - SP; 

9 - Portaria n' 1.087, de 16 de novembro de 2010 - Associação Comunitária de 
Comunicação e Cultura Serranegrense, no município de Sena Negra do Norte - RN; 

10 - POltaria n' 1.090, de 16 de novembro de 2010 _. Associação de 
Radiodifusão Comunitária de Santana do São Francisco - ARACOSSAF, no município de 
Santana do São Francisco - SE; 

II - Portaria n' 1.093, de 16 de novembro de 2010 - Associação Comunitária c 
Cllltural Amigos de Tavares, no município de Tavares - RS; 

12 - Portaria n~· 1.154, de 24 de novembro de 2010 - Associação Comunitária 
Santos Reis de Radiodifusão, no município de São Sebastião do Paraíso - MG; 

13 - Portaria nlil. 1.156, de 24 ue novembro de 2010 - Associação Comunitária 
Evangelistana, no municipio de São João Evangelista - MO; 
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14 - Portaria n' 1.159, de 24 de novembro de 2010 - Associação Comunitária 
dos Comerciários, Comerciantes e Agro-Industriais de Céu AlUI, no município de Céu Mul
PRo , 

15 - POItaria n' 1.161, de 24 de novembro de 2010 - Associaçiío Comunilária e 
Cultural do Município de Nova Veneza, no município de Nova Vencza- SC; 

16 - Portaria n' 1.162, de 24 de novembro de 2010 - Associação Cultural e 
Comunitária de Califórnia, no municipio de California - PR; 

17 - Portaria n' 1.164, de 24 de novembro de 2010 Associação de 
Radiodifusão Comunitária de Mnlhada dos Bois, no município de Malhada dos Bois - SE; 

18 - Portaria n' 1.165, de 24 de novembro de 2010 - Associação de Midia 
Comonitári. da Cidade de Nhandeara, no município de Nhandeara - SP; 

19 - Portaria n' 1.174, de 24 de novembro de 2010 - Associação de 
Desenvolvimento Comunitário Josefa Maria Neta - ADCJMN, no município de Rafael Godeiro -
&'1" , 

20 - Portaria n' 1.178, de 24 de novembro de 2010 - Associação Comunitária 
CuIturallzabelensc, no município de Santa lzabel D'Oeste - PR; 

21 - Portaria n' 1.180, de 24 de novembro de 2010 - Associação Comunitária 
Um Amanhecer em Ponta Negra, no município de Natal - RN; 

22 - Portaria u' 1.240, de 30 de novembro de 2010 - Associação Comunitária 
Nevense de Radiodifusão - ASCONERD, no município de Ribeirão das Neves - MG; 

23 - Portaria n' 325, de I' de agosto de 2011 .. Associação Mãos Unidas, no 
município de Auriflama - SP; 

24 - Portaria n' 242, de 30 de abril de 2012 - Associação Com,mitária de 
Desenvolvimento Cultural c Artístico de Nova Mamoré, no município de Nova Mamoré - RO; e 

25 - Portaria n" 269, de G de junho de 2012 - Associação de Radiodifusão 
Comunitária Fazenda Nova - ARCOI' AZ, no município de Fazenda Nova - CO. 

Bmsflia, 18 de fcvc rc i ro de 2013. 
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EM n'. 26812011- MC Brasília, 9 de junho de 2011. 

Excelentíssima Senhora Presidenta da República, 

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Áutori7.ação e respectiva 
documentação para que a entidade Associação Comunitária dos Comerciários, Comerciantes e 
Agro-Industriais de Céu Azul, no Município de Céu Á7ul, Estado do Paraná, explore o serviço de 
radiodifusão comunitária, em conformidade com o capu! do art. 223, da Constituição e a Lei n! 
9.612, de 19 defevereiro de 199R. 

2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o 
serviço de radiodifusão comunitária, cuja documcntação inclui manifestação de apoio da 
comunidadc, nwna demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da 

. radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento c a sedimcntação da cultura geral das 
localidades postulantes. 

3. Como se depreende da impOltância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, 
essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não 
só no processo educacional, social e cultural, mas, também, servem de elo ã integração, por meio de 
informações benéficas a todos os segmentos e a todo.\ esses núcleos populacionais. 

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas análises técnico e jurídica da petição 
apresentada, constando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o que se conclui da 

documentação de origem, consubstanciada no Promso Administrativo nQ 53740.(){)Ü528/99, que 
ora raço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos linais. 

5. Em conformidade COm os preceitos constitucionais e legais, a outorga de mrtorização, 
objeto do presente processo, passará a produzir efcitos legais somente após deliberação do 
Congresso Nacional, a teor do § 3º, do art. 223, da Constituiçíio Federal. 

Respeitosamente, 

AS,ç;llado elelrollicnmellle por: Paulo Bernardo Silva 
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PORTARIAN2 1159 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2010. 

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de SUIlS atribuições, 
considerando o disposto no inciso 11 do art, 92 e art, 19 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, aprovado pelo Decreto n" 2,61 5, de 3 de junho de 1998, na Lei n~ 9,612, de 19 de fevereiro 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n1 53740.000.528/99 
e do P ARECERJAGU/CONJUR-MCiMGTIN2 \316 - 1.08/2009, resolve: 

Art. I Q Outorgar autorização à Associação Comuni!ãria dos Comerciários, 
Comerciantes c Agro-Industriais de Céu Azul, com sede na Rua Curitiba, n' 649 - Bairro Industrial, no 
mUlJicípio de Céu Azul, Estado do Paraná, para executar serviço de radiodifusão comUIJitária, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 

Parágrafo único, A autorizaçào reger-se-á pcla Lei nº 9,612, de 19 de fevereiro de 1998, 
leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares, 

Art, 22 A entidade autorizada deverá operar com o sistema irradiante localizado nas 
coordenadas geográficas com latitude em 25' 08' 52"S e longitude em 53' 50' 29"W, utilizando a 
freqüência de 105,9 MHz, 

Art. 39 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
nos termos do § 3~ do ar!. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço, em 
caráter definitivo, no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação, 

Art.4Q Esta Portaria entra em vigor na data e sua publicação. 

(,4 Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, em decisão terminativa) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 211, DE 2013 

(n~ 896/2013, na Câmara dos Deputados) 

Aprova 0_ ato que outorga autorizaçô.o .1 
ASSOCIAÇAO BENEFICENTE CULTURAL E DE 
DESENVOLVIMENTO DE IPAPORANGA ABCO 
para executar serviço de radiodifusão 
comuni tár ia na cidade de Ipaporanga, 
Estado do Ceará. 

o CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 10 Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria 

n ~ 50 de 17 de fevere iro de 2011, que outorga nutori7.ação à 

Associação Beneficent.e Cultural e de Desenvolvimento de 

Ipaporanga - ABCD para execl.,;.tar I por 10 (de'G) anos, sem direito 

de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 

de Ipaporanga, Estado do Ceará. 

Art. 2° Este Decreto Legislatl.vo ent.:ra. em vi ~ior na data 

de sua publicação. 
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Mensagem n' 46, de 2013. 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Nos (canos do art. 49, inciso XIl, combinado com o § 3', do art. 223, da 
Con.stituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de 
Molivos do Senbor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações outorgadas os entidades 
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de dez anos, sçm direito de cxclu::;ividade, 
serviços de radiodifUsão comunitária, confunne os seguintes atos: 

1 - Portaria n' 664, de 21 de julho de 2010 - Associação Comunitária dc Vila 
São Jorge - ASJOR, no municipio de Alto Paralso de Goiás - GO; 

2 - Portaria n' 750, de 24 de agosto de 2010 - APRC - Associação Pratiana de 
Radiodifusão Comunitária, no município de Pratãnia·- SP; 

3 · Portaria n' 755, de 24 de agosto de 2010 - Associação Comunitária Amigos 
do Cedro, no município de Cedro do Abaelé - MG; 

4· Portaria n' 1.098, de 16 de novenibro de 2010 - A<sociação Cultural 
Comunitária do,Jardim Novo Mundo e Adjacências, no municipio de Goiânia - aOj 

5 - Portaria nO. 1.160, de 24 de novembro de 2010 - Associação Comunilária e 
Cultural de Xavantina, no município de Xaval1tina - Sej 

6 · Portaria ri' 1.163, de 24 de novembro de 2010 - Associação Cullural e 
Comunitária de F1órida, no município de Flórida - PR; 

7· Poltaria n' 1.175, de 24 de novembro de 2010 - União Comunitária de 
Realengo e AdjacêIlcia, no município do Rio de Jane1ro - RJ; 

8 · Porlaria n' 1.182, de 24 de novembro de 2010 - Associação de Apoio 
Comunitário e Desenvolvimento de Radiodifusão do Bairro Vista Alegre - ACODERV A, no 
municipio de Barra Mansa .- RJ; 

9 - Portaria n' 1.224, de 30 de nuvembro de 2010 - Associação de Apoio à 
Cultura e aos Serviços de Radiodifu,ão da Comunidade de Pedra Dourada - Rãdio Douradense, 
no nnlIlicípio de Pedra Dourada - MG; 

10· Portaria n' 24, de 17 de íevereiro de 2011 - Associação Cumunitária 
Desenvolver Sagradensc - ASSCOM SAGRADENSE, no municípiu de Sagrada Familia - RS; 

11· Portati. n' 25, de 17 fevereiro de 2011 - Associação Tehê Comunidade, no 
município de Quarai - RS; 

12 - Portaria n' 26, de 17 de fevereiro de 2011 - Associação Comunitária Pró
Cultura e Comunicação de São Domingos, no lllunidpio de São Domingos -- SC; 

L3 - Portaria n' 28, de 17 de fevereiro de 2011 .. Associação de Radiodifusãu 
Comunitária Cidade das Praias, no municipio de laguaruna -- SC; 
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14 - Portaria nQ. 30, de 17 de fevereiro de 2011 _ .. Associação Comunitária 
Divulgação de Nova Luzitânia-FM (ACDNL-FM), no mnnicípio de Nova Luzitãnia - SP; 

15 - Portaria rf' 32, de 17 de fevereiro de 2011 - Associação Comunitária dos 
Amigos de Dirce Reis, no município de Dirce Reis - SP; 

16 - Portaria nfl 36, de 17 de fevereiro de 2011 - Associação Comunitária 
8errancnsc de Radiodifusão, no município de Serranos ~ MG. 

17 - Portaria n' 37, de 17 de fevereiro de 2011 - Associação Comunitária Para o 
Progresso e Desenvolvimento Cultural de Naque, no munic!pio de Naque - MG; ' 

'18 - Portaria n' 38, de 17 de fevereiro de 2011 ,- Associação Educadora Sete 
Quedas, no município de Setc Quedas - MS; 

19 - Portaria nQ. 40, de 17 de fevereiro de 2011 - Associação Comunitária c 
Cultural de Casa Amarela, no município de Recife - PE; 

20 - Portaria o' 44, de 17 ue fevereiro de 2011 - Associação Comunitária 
Filantrópica de Radiodifusão e Apoio aOS Portadores de Deficiência Ffsica, no município de 
Divinópolis - MG; 

21 - Portaria n2. 48, dc 17 de fevereiro de 2011 - Associação Comunitárja do 
Conjunto Planalto, no município de Capistrano - CE; 

22 - Portaria n' 49, de 17 de fevereiro de 2011 - Associação Cultural do Distrito 
do Barrento, no município de Itapipoca - CE; 

23 - Portaria n2. 50, de 17 de fevereiro de 201 .1 - Associação Beneficente 
Cultural e de Desenvolvimento de Ipaporanga - ABCD, no município de Ipaporanga - CE; 

24 - Portaria n' 53, de 17 de fevereiro de 2011 --- Associação Comunitária 
Amigos do Bairro do Limão - ASCOBLI, no município de Pinhalzinho - SP; 

25 - Portario n' 55, de 17 de fevereiro de 2011 - AssociaçÃo Rádio Comunitária 
Rio Guarani, no município de Nova Laranjeiras - PR.j 

26 - Portaria nQ. 60, de 3 de março de 2011 - Associação Comunitária de 
Desenvolvimento Artístico c Cultural de Dois lmúios do Buriti, no município de Dois Irmãos do 
Buriti - MS; c 

27 - Portaria 02 248, de 30 de abril ue 2012 - Associação Comunitária e de 
Comunicação Social Nossa Senhora de Fátima, no município de Salitre - CE. 

Brasília, 18 de fevereiro de2011 
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EM n·. 15/2011 - MC Brasília, 28 úo março de 2011. 

Excclentíssima Senhora Prcsidonta da República, 

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Autorização e respectiva 
documentação para que a ent idade Associação Beneficente Cultural e de Desenvolvimento de 
Ipaporang. - ADCD, no Município de Ipaporanga, Estado do Ceará, explore o serviço de 
.. diodifusão comunitária, elll conformidade COIII o que dispõe caput do art. 223, da Constituição da 
República Federativa do Brasil e a Lei n2 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. 

2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar O 

serviço de radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da fi losofia de criação desse braço da 
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes. 

3, Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, 
essas ações permitem que as entidades Irabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não 
s6 no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração, por meio de 
informações benéficas a todos us segmentos c a todos esseti núcleos populacionais. 

4. Sobre o casu em espécie, foram efoluadas análises técnica e jurídica da petição 
apresentada, constando a inexistência de óbice legal e nonnativo ao pleito, O que se conclui da 
documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo n"-53000.003626J2008, que 
ora faço acompanhar, com a fjnalidade de subsidiar os trabalhos finais. 

5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, 
objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do 
Congresso Nacional, a teor do § 3' do art. 223 da Constituição Federal. 

Respeitosamente, 

Assillado eletrollicamente por: Paulo Befllardo SilVfl 
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PORTARIA NQ 50 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2011. 

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, !la uso de suas atribuições, 
considerando O disposto no inciso Il do ar!. 9' e arl. 19 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, aprovado pelo Decreto n' 2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei n' 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, e tendo em vista o quc consta do Processo Ad.ministrativo n' 53000.00362612008, resolve: 

Ar!. l' Outorgar autorização à Associação Beneficente Cultural e de Desenvolvimento 
de Ipaporanga - ABCD, com sede na Rodovia BR 404, n' OI, Bairro Centra~ Município de Ipaporaoga, 
Estado do Ceará, para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez dTIOS, sem direito 
de exclusividade. 

Parágrafo único. A auturização reger-se-á pela Lei!l' 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares. 

Art. 22 A entidade autorizada deverá operar com o sistema irradiante locali711do nas 
coordenadas geográficas com latitude em 04' 54' 27"S e longitude em 40° 45' 45"W, utilizando a 
freqüência de 1 04,9 MHz. 

Art. 3' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço, em 
caráter definitivo, nu prazo de seis moses a contar da data de publicaçõo do ato de deliberação. 

Ar\. 4' Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Ministro de Estado das Comunic ões 

(À Com;"são de Ciência, Tecn%gia, Inovação, Comunicação e Informá/ica, em 
decisão terminativa) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N~ 212, DE 2013 

(nl' 932/2013, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o~ ato gue outorga aut.or i zação A 
ASSOC IAÇAO TCHE CO)~UNIDADE para ~)(ecut ~r 

se rviço de r adi odifusão comunitária ~a 
cida de de Qua raí, Estado do Rio Grande 
do Sul . 

o CONGRESSO NACI ONAL decre ta0 

Art, 1" Fi.ca aprovado o ato a que se refere a Portaria 

n O 25 de 17 de [evt=reiro de ~011, que cutor ga au tor ização à 

Associação Tchê Comunidade par a execut a!', por la (dez) anos, sem 

direito de exclusiv idade, serviço de radi odifus ão comunitár i a na 

cidade de Quaraí I Estauo do Riu G:cande do Sul. 

Art. 2" b:ste Deç r eto Lr=gisla l i vo entra !:"! ffi vigor na d.a t a 

de sua publ i cação. 
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Mensagem n' 46, de 2013. 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Nos tennos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 3', do art. 223, da 
Constituição, submeto à apreciação de Vossas EKcelências, acompanhad .. , de Exposiçi5es de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado das CCHnunicaçôesl autorizações outorgadas às cntidad~ 
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão comunitária, confonne os seguintes atos: 

I • Portaria n' 664, de 21 de julho de 2010 - Associação Comunitária de Vila 
São Jorge - ASJOR, no município de Alto Paraíso de Goiás - GO; 

2· Portaria n" 750, de 24 de agosto de 2010 - APRC - Associação Pratiana de 
Radiodifusão Comunitária, no município de Pratânia ·- SP; 

3 · Portaria n' 755, de 24 de agosto de 201 O - Associação Comunitária Amigus 
do Cedro, no município de Cedro do Abaeté - MG; 

4· Portaria n' 1.098, de 16 de novembro de 2010 - A.sociação Cultural 
Comunitária do Jardim Novo Mundo. Adjacências, no municipio de Goiânia - GO; 

5 - Portaria nfi 1.160, de 24 de novembro de 2010 - Associação Comunitária e 
Cultural de Xavantina) no município de Xavantina - se; 

6 - POrlaria n' 1.163, de 24 de novembro de 2010 - A.sociação Cultural e 
Comunitária de Flórida, no município de Flórida - PR; 

7 - Portaria n' 1.175, de 24 de novembro de 20 10 · União Comunitária de 
Realengo e Adjacênl:ia, no município do Rio de Janeiro - lU; 

8 - Portaria n' 1.182, de 24 de novembro de 2010 - Associação de Apoio 
Comunitário e Desenvolvimento de Radiodifusão do Bairro Vista Alegre - ACODERVA, no 
município de Barra Mansa- RJ; 

9 - Portaria n' 1.224, de 30 de novembro de 2010 - Associação de Apoio à 
Cultura e aos Serviços de Radiodifusão da Comunidade de Pedra Dourada - Rádio Douradons., 
no município de Pedra Dourada - MG; 

lO - Portaria rt- 24, de 17 de fevereiro dc 2011 - Associação Comunitária 
Desenvolver Sagradense - ASSCOM SAGRADENSE, no município de Sagrada Família - RS; 

li - Portaria n' 25, de 17 fevereiro de 20J I - Associação TcM Comunidade, no 
1l1unicfpio de Quaraí- RS; 

12 - Portaria rf 26, de 17 de fevereiro de 20 11 - Associação Comunitária Pró
Cultura e Comunicação de São Domingos, no município de São Domingo,o;; - se; 

13 - rortaria n' 28, de 17 de fevereiro de 201\ .. Associação de Radiodifusão 
Comunitária Cidade das Praias, no município de Jaguaruna - se; 
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14 - Portaria n' 30, de 17 de fevereiro tle 2011 - Associação Comunitária 
Divulgação de Nova Luzitãnia-FM (ACDNL-FM), no município de Nova Lu<itânia- SP; 

15 - Portaria nfl. 32, de 17 de fevereiro de 2011 "- Associação Comunitária dos 
Amigos de Dirce Reis, no município de Dirce Reis - SP; 

16 - Portaria n' 36, de 17 de fevereiro de 2011 - Asoociação Comunitária 
Scrranense de Radiodifusão, no município de Serranos - MO; 

17 - Ponaria nº 37, de 17 de tevereiro de 2011 - Associação Comunitária Para o 
Progresso c Desenvolvimento Cultural de Naque, no município dc Naque - MG; 

18 - Portoria n' 38, de 17 de fevereiro d" 2011 - Associação Educadora Sete 
Quedas, no município de Sete Quedas - MS; 

19 - Portaria!l' 40, dc 17 de fevereiro de 2011 - A"ociação Comunitária e 
Cultura.l de Casa Amarela, no município de Recife - PEj 

20 - Portaria n' 44, de 17 de fevereiro de 2011 - A,,",ciação Comunitária 
Filantrópica de Radiodifusão e Apoio aos Ponadorcs de Deficiência Física, no município de 
Divinópolis - MG; 

21 - Portaria n' 48, de 17 de levereiro dc 2011 - Associação Comunitário do 
Conjunto Planalto, no município de Capi'trano - CE; 

22 - Porto ria n" 49, de 17 de fevereiro de 2011 - A",ociação Cultural do Distrito 
do Barrento, no município de Itapipoca - CE; 

23 - Portaria n' 50, dc 17 de fevereiro de 2011 - Associação Beneficente 
Cultural c de Desenvolvimento de lpaporanga - ABCD, no município de Ipaporanga - CC; 

24 - Portaria n' 53, de 17 de fevereiro de 201l - Associação Comunitária 
Amigos do Bairro do Limão - ASCOBLl, no município de PinluIlzinho - SP; 

25 - Portaria n' 55, de 17 d" fevereiro de 2011 - Associação Rádio Comunitária -
Rio Guarani, no município de Nova Laranjeiras - PR; . 

26 - Portaria n' 60, de 3 de março de 2011 - Associação Comunitária de 
Desenvolvimento AJ1ístico e Cultural de Dois ftmãos do Buriti, no município de Dois Innãos do 
Buriti - MS; e 

27 - Portaria n2 248, de 30 de abril de 2012 - Associação Comunitária e de 
Comunkação SOCifll Nossa Senhora de Fátima, no município de Salitre - CE. 

Brasilia, 18 de fevereiro de 201 3. 
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EM nº. 6212011 - MC 
Brasilia, 4 de abril de 2011. 

Excelentíssima Senhora Presidenta da República, 

1. Encaminho a Vossa Excelência Porlaria de Outorga de Autorização e respectiva 
dOf"mentação para que a entidade Associação Tchê Comunidade, no Município de Quaraí, Estado 
do Rio Grande do Sul, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o que 
dispõe caput do art. 223, da Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei nQ 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998. 

2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o 
serviço de radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, muna demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da 
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes. 

3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vo&,a Excelência, 
essas ações permitem quc as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não 
só no processo educacional, social e cultural, mas, também, servem de elo à inlc6'fação, por meio de 
infoImações benéficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos populacionais. 

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas análises técnica e jurídica da petição 
apJescntacta, constando a inexistência de Óbice legal e normativo ao pleito, ° que se conclui da 
documentação de origem, consubslanciada nO Processo Administrativo n!l53000.010026/2008, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais. 

5. Em confoImidadc com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, 
objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do 
Congresso Nacional, a teor do § 32 do art. 223 da Constituição Federal. 

Respeitosamente, 

Assinado eletTOnicamemt por; Paulo Bernardo Silva 
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PORTARlAN2 25 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2011. 

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, 
considerando o disposto no inciso 11 do art. 9' e art. 19 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei n' 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n' 53000.01002612008, resolve: 

Art. 1 Q Outorgar autorização à Associação Tchê Comunidade, com sede na Avenida 7 de 
SOiembro, n' 1247, Centro, Mtmicípio de Quarai, Estado do Rio Grande do Sul, para executar serviço de 
m<iiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade. 

Parágrafo único. A autorização reger· se-á pela Lei n" 9.6 12, de 19 de fevereiro de 1998, 
leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares. 

Art. 2' A entidade autorizada deverá operar com o sistema irradiante localizado nas 
cuord"nadas geográficas com latitude em 30"22'58"8 e longitude em 56'27'17"W, utilizando a freqüência 
de 104,9 MHz. 

Ar!. 3' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
nos termos do § 3e do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço, em 
caráter definitivo, no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação. 

Art. 42 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Q."-~~ 
PAULO BERNARDO ;r:v~ 

Ministro de Estado das Comunicações 

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informál;ca, em decisão lerminativa) 
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maio-
ria/PMDB – RR) – Os Projetos de Decreto Legislativo 
nºs 204 a 212, de 2013, em conformidade com o inciso 
III do art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados 
terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática, onde 

poderão receber emendas pelo prazo de cinco dias 
úteis, nos termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maio-
ria/PMDB – RR) –Sobre a mesa, pareceres que serão 
lidos.

São lidos os seguintes:
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Em sua parte criminal, o PLC busca corrigir omissão da última 
versão da denominada "Lei Seca", para também prever a realização do exame 
toxicológico como apto a provar o crime do art. 306 do Código de Trânsito 
Brasileiro. Propõe, ainda, figura qualificada para o crime de homicídio 
culposo de trânsito (art. 302, § 2°, do CTB), a ser apenada com reclusão, 
porém no mesmo patamar de dois a quatro anos. 

Novidades de maior monta são as figuras preterdolosas previstas 
para o crime popularmente conhecido como "racha') ou "pega}). Se de sua 
prática resultar lesão corporal grave, a pena será de três a seis anos, mas se 
resultar morte, reclusão de cinco a dez anos, conforme nova redação do art. 
308 da Lei n° 9.503 , de 1997. 

Perante esta CCJ, o Senador Pedro Taques ofereceu quatro 
emendas ao PLC nO 26, de 2013. Propõe a supressão do novo § 2°, do art. 302, 
do cru para não impedir, segundo detende, a configuração de homicídio 
doLoso na condução de veicuLo automotor (Emenda nO I-CCJ). Na Emenda n° 
2-CCJ, sugere nova redação para o caput do art. 308, do CTB, que trata do 
crime de competição não autorizada em via pública, com o intuito de 
sacramentar o tipo penaL como de perigo abstrato, a exemplo do que se fez 
com a embriaguez ao volante (art. 306 do CTB). 

Sugeriu-se, ainda, para melhor atender ao princlplO da 
proporcionalidade, a adoção de novos patamares para as diversas multas 
alteradas pelo Projeto de Lei. Em resumo, a saução de "dez vezes", 
equivalente a R$ 1.915,40 reais, ficaria restrita às infrações administrativas 
que também constituam crime de trânsi lo e as demais seriam aumentadas em 
menor proporção (Emenda n" 03-CCJ)' 

Outra modificação proposta pelo Senador, sobre as novas tiguras 
preterdolosas, reescalona as penas previstas para as lesões co.rporrus, 

diferenciando lesões graves e gravíssimas, diminuindo as penas propostas 
pela Câmara dos Deputados (Emenda n° 4-CCJ). 
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lI-ANÁLISE 

Preliminarmente, é preciso registrar que não existem vícios de 
constitucionalidade fonnal na proposição em exame. A matéria nela tratada 
está compreendida no campo da competência privativa da União para legislar 
sobre direito penal, processual penal e de trânsito, consoante dispõem os 
incisos I e XI do art. 22 da Constituição Federal (CF), bem como possuem 
seus autores legitimidade para iniciar o processo legislativo, nos termos dos 
art. 61, também do texto constitucional. 

Em linhas gerais, estamos de acordo com o PLC. 

Trata-se de proposta destinada a agravar as sanções para as 
infrações que, juntamente com o dirigir alcoolizado, proporcionalmente mais 
matam c mutilam: o racha, o "cavalo de pau" e as ultrapassagens 
inesponsáveis. 

É justo o aumento do valor da multa prevista para condutas 
gravíssimas como a de fazer corridas e cxibicionismos outros em vias 
públicas (alis. 174 c 175). Do mesmo modo, quanto ao assassino 
procedimento de jogar para o acostamento o carro que vem corretamente pela 
mão oposta ("forçar ultrapa,sagem" - rui. 191). 

Também as demais mpóteses de ultrapassagens proibidas (arts. 
202 e 203) merecem tratamento mais severo diante da elevada mortandade 
causada por essas condutas. 

É preciso, no entanto, destacar que a presente proposição 
tramitou na Câmara dos Deputados por cerca de cinco anos e, ainda assim, 
seu texto contém algumas impropriedades, geradas na pressa de se concluir a 
apreciação. 



64694 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013

Com essa experiência em mente, propomos recortar do presente 
PLC os dispositivos mais controversos, os penais, com vistas à pronta 
aprovação da parte qne possni maior consenso, qual seja, o aumento das 
multas previstas para as infrações de trânsito mais graves, dada a ansiedade 
com que a população aguarda a efetividade de tais medidas. 

No mesmo sentido, acolhemos parcialmente a Emenda n° 3-CCJ, 
do Senador Pedro Taqnes. O PLC promove mn agravamento das penalidades 
cOiTespondentes às infrações capituladas nos arts. 175, 191,202 e 203 do 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB), de íOiTlla, a nosso sentir, exacerbada. 

Com efeito, o valor de algumas mnltas chega a ser aumentado até 
em 1000%, fugindo aos parâmetros de proporcionalidade que devem reger o 
sistema administrativo sancionador aplicável às regras de trànsito. 

Embora as condutas ora tratadas mereçam uma reprimenda mais 
severa do que hoje prevê a lei, entendemos razoável fixar o valor das multas 
cm patamares não tão elevados quanto os previstos no PLC, até mesmo para 
se evitar o questionamento sobre a constitucionalidade da nOlma, por eventual 
desrespeito ao princípio da proporcionalidade. 

Nesse sentido, em nosso substitntivo propomos que a conduta 
tipificada no art. 175 ("cavalo de pau") tenha a multa ampliada para quatro 
vezes, em vez de dez (como fora aprovado na Câmara dos Deputados). Ainda 
assim, estamos quadruplicando o valor atual, que é insuficiente para reprimir 
esse ilícito de forma eficaz. 

Para a conduta do art. 191 (forçar ultrapassagem, obrigando 
muitas vezes o carro que segue na direção contrária a invadir o acostamento 
para evitar uma tragédia), propomos maoter o patamar de multa previsto no 
PLC (dez vezes). Afinal, de acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal, 
as colisões frontais - quase sempre provocadas por ultrapassagens forçadas ou 
perigosas - respondem por mais de 2.600 mortes anuais em vias públicas no 
país, o que equivale a mais de 30% das vítimas falais do trànsito. 
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Essa conduta possui, portanto, especial gravidade, merecendo 
pilllÍção severa, como forma de desestimular sua prática. 

Pela, mesmas razões, em nosso substitutivo propomos 
quadruplicar a multa atualmente prevista para a infração capitulada no rot. 
202 (ultrapassagem perigosa), no lugar do aumento em cinco vezes aprovado 
na Câmara. 

Já o ilícito previsto no art. 203 (ultrapassagem perigosa em 
curva, aclive ou declive), como representa conduta objetivamente mais grave 
que a tipificada no m. 202, merece a multiplicação por cinco já prevista no 
PLC. 

Com a supressão da parte que trata de dispositivos penais, restam 
prejudicadas as Emendas n'" 1,2 e 4-CCL 

I1I-VOTO 

Com essas considerações, rejeitamos as Emendas noS 1, 2, e 4-
CCJ e somos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nO 26, de 2013, na 
forma do seguinte substitutivo, quc incorpora, com ajustes, a Emenda n° 3-
CCJ, do Senador Pedro Taques: 

EMENDA N° l-CCJ (SUBSTITUTIVO) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 26, DE 2013 

Altera o, illtS. 173, 174, 175, 191 , 202, 203 e 292 da 
Lei nQ 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instihli 
ü Código de Trânsito Brasi leiro, para dispor sobre 
sanções administrativas para infi-ações de trânsito. 
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o CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. l' A Lei n' 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de 
Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 173. Disputar corrida: 

Penalidade - multa (dez vez.es), suspensão do direito de dirigir e 
apreensão do vefeulo; 

................................... -.......... , ...................................... . 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput 
em caso de reincidência no período de 12 (doze) meses da infração 
anterior." (NR) 

"Ar!. 174. Promover, na via, competição, eventos organizados, 
exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles 
participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito 
com circunscrição sobre a via: 

Penalidade - multa (dez vezes), suspensão do direito de dirigir e 
apreensão do veículo; 

§ I' As penalidades são aplicáveis aos promotores e aos 
condutores participantes. 

§ 2' Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de 
reincidência no período de 12 (doze) meses da inifação anterior." 
(NR) 
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"Art. 175. Utilizar veículo para demonstrar ou exibir manobra 
perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com 
desli7.amento ou arrastamento de pneus, em via pública: 

... ................. . , ....................................................... , ........ . 

Penalidade - multa (quatro vezes), suspensão do direito de 
dirigir e apreensão do veículo; 

Parágrafo único. Aplica·se em dobro a multa prevista no caput 
em caso de reincidência no período de doze meses após o 
cometimento da infração anterior." (NR) 

"Ar!. 191. ..................................................... ............... . 

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir. 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput 
em caso de reincidência no período de doze meses após o 
cometimento da infração anterior." (NR) 

"Ar!. 202 ................................................................. . 

Infração - gmvíssima; 

Penalidade - mulla (quatro vezes)" (NR) 

"Ar!. 203 ....................................................................... . 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa (cinco vezes). 

Paráffafa único. Aplica~se em dobro a multa prevista 110 caput 
em caso de reincidêt1~ia no período de doze meses após o 
comeiimento da infração antenor." (NR). 
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Art. 2" Esta Lei entra em vigor no ]O (primeiro) dia do 6° (sexto) 
mês após a sua publicação. 

Sala da Comissão, 18 de setembro de 2013. 

, Relator 



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 64699 

CO F';'USSÃO DE CO I\fSTI TUlC/:i..O , J USnCA E C1DAD/i j\l[!\ 

P ROPOSIÇÃO : n ( ;~o Ir! -DE ltlj S 
ASSINAM O PARECER NA REUNIÃO DE rol Qj 12013, os SEliHORES(AS) SENADORES(AS): 

BLOC( o AP-OIO AO GOVEry{1/> (PT, POT, PSB, PC do B, PRB, PSOL) 

JOSÉ PIMENTEL ~V< -0,,,--,,, >, T~';NGELA PDRTELA '~ -
ANA RITA .!A:..;J / 2. LÍDICE DA MATA ~ -:2 

f-------" -- - - - . ---- -----1 
PEDRO TAQUES \ "" I 3. JORGE VIANA 

ANIBAL DINIZ . A ~' ~. ~lVt. 4. ACIR GURGACZ 

! 5. WALTER Pir~H-E-IR-O----------
f--,--------------T;---.-- .. ------- ------ - .-

ANTONIO CARLOS VALADARES 

INÁCIO ARRUDA 11 6. RODRIGO ROLLEI~BERG 
f-E-D-U-A-R-D-O-L-O-P-E-y='~'-'-z.-c;.I: .. ~:\::- (AC~-_----t-7.-H-U-Iii-'B-E-R-TO-C-0-S-TA------- -------1 

-AAND~~FE .RO~~~ES / /' ~/1 r---,--, ~~. LlNDBERGH F~S - . ---- -----1 

EDUARDO SUPLlCY -x-;."- 4 : 'd~ (/",V-WELlINGTOr D!tIS l, / 
, BLOé '?ARf,AMENTAR #,MAIORIA (PMOB, PI-'0P.»D, PV) P' 

~~~~---- ---
EDUARDO BRAG~ ~f 1. CIRO NOGUEIRA /: /--Z-------~-
VITAL DO REGO ,\) 2. ROBERTO_ RI" QUIÃO . -

PEDRO SIMON ._b -' .. iCh .. 4 .. ). _,.(] 3. RICARDO FERRAÇO 
~------~~~~~~~-+-

SÉRGIO SOUZA "~.=y',,</ j:.-/Lt~'. O 4. CLÉSIO ANDRADE 
- ------I 

LUIZ HENRIQUE / 5. VALDIR RAUPP 
1---:-------.-- ---- -+----- - - --------1 ' 

EUNiclO OLIVEIRA 6. BENEDITO DE LIRA 
1-- - - - - - .. ------+-- ----

FRANCISCO DORNelLES 7. WALDEIiiIR MOKA - - - ----+--,---- _ . . _ - - - ---,--
SÉRGIO PETECÁO 8. KÁTlA ABREU -_.. .--- .. - -----------+---------- - ----- --1 
ROMERO JUCÁ 9. PAULO DAVIM 

L- . - .--.- ;-- Bl:OCg..f'I\RLAME~TAR MINORIA (PSDB, DEM) 

A / I i/ 1. LÚCIA VÃNIA -'-'------ - - ---1 
-- -~~~~_____i~-~~~~~-------------l 

AÉCIO NEVES 

CÁSSIO CUNHA LI ~~ (!\.. 2. FLEXA RIBEIRO 
-------------1 

ALVARO DIAS V,f:?J-'l Lbl/" / /' \ 3. CíCERO LUCENA __ _ ___ ____ [ 

JOSÉ AGRIPI~ - f. I ....-: 4. PAULO BAUER 

ALOYSIQ.NtJNES FERREIRA / ~-----/ 5. CYRO MIRANDA 

BLOCO PARLAMEt>I,TAR UNIÃO E FORÇA (PTB, PR, PSC/PPL) 
1------ ~~------~ 

ARMANDO MONTEIRO /l / ./ 1. GIM 
f-._-. - . .-.. ~'+, - - +-- --7'T-+------- ----------) 
, I~OZARILDO CAVA!of~NT) i, / I 2. EDUARDO AMORIM 

MAGN"O-MALTÃ- ;~ .',;~l -'-'-_--'I IL~·1-~·"'·-';" -i-.f -'~!--!:-3-C. -SLA- IR- O- M-A-G-G-I ---- -.--- - --1 

AN TONIO CARLOS ROD~~~~~-ES-ffi, .:.L--~i-! -_+1-4-. A-L-F-K-ED-O-.-N-AS-_C-_I-r_'I~E-N_T~. O~~~~:~~~~~:==o-' 
Atllalízada em: ) 8/09/2013 



64700 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SECREl:4RlA-GERAL DA MESA NOS , 
TERMOS DO ART 250, PARiÍGRAFO ÚNICO, DO REGiMENTO INtERNO. 

RELATÓRIO 

RELATOR: Senador VITAL DO REGO 

I-RELATÓRIO 

Vem a esta Comissão, para discussão e análise, nos termos do 
art. 10 I, n, d, do Regimento 1.nlerno do Senado Federal, o Projelo de Lei da 
Câmara n° 26, de 201.3 (PL n° 2.592, de 2007, na CD), que altera os arts. 
173, 174, 175, 191, 202, 203, 292, 302, 303, 306 e30R da Lei nO 9.503, de 23 
de selembro de 1997, que institui O Código de Trânsito Brasileiro, para 
dispor sobre sanções administrativas e crimes de trânsito, de autoria da 
Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, coordenada pelo Deputado 
Federal Beto Albuquerque, 

A proposição em exame eleva consideravelmente os valores das 
penas pecuniárias (multas) previstas para infrações de trânsito, em especial 
para os casos de corridas, competições esportivas e manobras perigosas 
realizadas em vias públicas (arts. 173, 174 e 175, do CTB), bem como para 
ultrapassagens perigosas em geral (arts. 191 e 203). Nesses casos, ainda, a 
pena poderá ser duplicada se houver reincidência na prática da infração no 
período de até 12 ( doze) meses. Tudo à semelhança do que foi previsto para a 
embriaguez ao volante pela Lei n' 12.760, de 2012. 
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Em sua parte criminal, corrige omissão da última versão da 
denominada "Lei Seca", para também prcver a realização do exame 
toxicológico como apto a provar o crime do art. 306 do Código de Trânsito 
Brasileiro. Propõe, ainda, figura qualificada para o crime de homicídio 
culposo de trânsito (art. 302, § 2', do CTB), a ser apenada com reclusão, 
porém no mesmo patamar de dois a quatro anos. 

Novidades de maior monta são as figuras preterdolosas previstas 
para o crime popularmenle conhecido como "racha" ou "pega". Se de sua 
prática resultar lesão corporal grave, a pena será de três a seis anos, mas se 
resultar morte, reclusão de cinco a dez anos, conforme nova redação do rui. 

308 da Lei n' 9.503, de 1997. 

Os Autores, cm sua justificação perante a Câmara dos 
Deputados, argumentam: 

... as mortes violentas e os casos de invalidez resultantes de 
acidentes de trânsito, além de acarretarem fortes traumas psicológicos 
em familiares, amigos e parentes, têm um elevado custo social por 
reduzir a qualidade de vida das pessoas e corroer, em razão de 
elevados gastos com cirurgias, intemamento!\ prolngados e longos 
períodos de reabilitação das vítimas, os já geralmenLe. minguados 
recursos dos orçamentos govemamentais e domésticos dos brasileiros. 

Apesar disso, é notório que ainda. hoje o Código de Trânsito 
Brasileiro dispensa a maus motoristas punições e tratamento 
processual poueo rigorosos, senão até "fraternais e amistosos". o que 
aliás, têm causado justificável inconformismo e revolta no seio da 
população e muitas vezes ensejado que órgãos de imprensa noticiem 
acidentes e outros fatos com elevada ironia. 

Mostra~se imperioso, portanto, modificar o Código de Trânsito 
Brasileiro para aperfeiçoá-lo com vistas a dar uma resposta adequada 
aos anseios c reclamos da sociedade pela adoção de medidas pelo 
Poder Público, inclusive na esfera legislativa, que efetivamente 
contribuam para a seguranç.a no trânsito das cidades e estrada e 
assegurem punições seI/eras àqueles quc praticam crimes na direção 
de veículo automotor. 
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o Seno Pedro Taques ofereceu quatro emendas ao PLC n° 26, de 
2013. Propõe a supressão do novo § 2', do art. 302, do Código de Trânsito 

. Brasileiro (CTB) para não impedir, segundo defende, a configuração de 
homicídio doloso na condução de veículo automotor (Emenda n' Ol-CCJ). Na 
Emenda n° 02-CCJ, sugere nova redação para o caput do art. 308, do CTn, 
quc trata do crime de competição não autorizada em via pública, com o 
intuito de sacramentar o tipo penal como de perigo abstrato, a exemplo do que 
se fez com a embriaguez ao volante (art. 306 do CTI3). 

Sugeriu-se, ainda, para melhor atender ao princípio da 
proporcionalidade, novos patamares para as diversas multas alteradas pelo 
Projeto de Lei. Em resumo, a sanção de "dez vezes", equivalente a R$ 
1.915,40 reais, ficaria restrita às infrações administrativas que também 
constituam crime de trânsito e as demais seriam aumentadas em menor 
proporção (Emenda n' 03-CCJ). 

Outra modificação proposta pelo i!. Senador, sobre as novas 
figuras preterdolosas, rccscalona as penas previstas para as lesões corporais, 
diferenciando lesões graves e gravíssimas, diminuindo as penas propostas 
pela Câmara dos Deputados (Emenda n' 04-CCJ). 

fi-ANÁLISE 

Preliminarmente, é preciso registrar que não existem vícios de 
constitucionalidade fonnal na proposição em exame. É que a maréria nela 
tratada está compreendida no campo da competência privativa da União pard 
legislar sobre direito penal~ processual penal e de trânsito, consoante dispõem 
os incisos J e Xl do art. 22 da Constituição Federal (CF), bem como possuem 
seus autores legitimidade para iniciar o processo legislativo, nos termos dos 
art. 61, também do texto constitucional. 

Em linhas gerais estamos de acordo com o Projeto de Lei da 

Câmara n' 26, de 2013. 
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Trata-se de proposta destinada a agravar as sanções para as 
infrações que, juntamente oom o dirigir alcoolizado, proporcionalmente mais 
matam e mutilam: o racha, o cavalo de pau e as ultrapassagens irresponsáveis. 

É justa a duplicação da multa prevista para condutas gravíssimas 
como a de fazer corridas e exibicionismos outros em vias públicas (al1s. 174 e 
175). Do mesmo modo, quanto ao assassino procedimento de jogar para o 
acostamento o carro que vem corretamente pela mão oposta ("forçar 
ultrapassagem" - art. 191). 

Também as demais hipóteses de ultrapassagens proibidas (arts. 
202 e 203) merecem tratamento mais severo diante da elevada mortandade 
causada por essas condutas. 

É preciso, no entanto, destacar que a presente propoSlçao 
tramitou na Câmara dos Deputados por cerca de cinco anos e, ainda assim, 
seu terto contém algumas impropriedades, geradas na pressa de se concluir a 
apreciação. 

Com essa experiência em mente, propomos recortar do presente 
Projeto de Lei seus dispositivos mais controversos, os penais, com vistas à 
pronta aprovação ca parte que possui maior consenso, qual seja, o aumento 
das multas previstas para as infrações de trânsito mais graves, dada a 
ansiedade com que a população aguarda a eíetividade de tais medidas. 

III-VOTO 

Com essas considerações, rejeitamos as Emendas n'" 01, 02, 03 
e 04-CCJ e somos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n" 26, de 
2013, na forma do seguinte substitutivo: 
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EMENJ>A N° - CC} (SUBSTITUTIVO) 
PROJETO DE LEI DA cÂMARA N° 26, DE 2013 

A Itera os arts. 173, 174, 175, 191, 202, 203 e 292 
da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Drasileiro, para 
dispor sobre sanções administrativas para 
infrações de trânsito. 

o CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Ar!. l' A Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997 ····· Código de 
Trânsito Brasileiro, pas.sa a vigorar com a<; seguinte:;. alterações: 

"Art. 173 . Disputar corrida: 

Penalidade - multa (dez vezes), suspensão do direito de dirigir e 
apreensão do veícu lo; 

Pariigrafo único . Aplica-se em dobro a multa prevista no capuJ em 
caso de reincidência no período de 12 (doze) meses da infração 
anterior."(NR) 

" Art. .174. Promover, na via, competição, eventos organi7.ados, 
exibição c demonstração de pcricia em manobra de ve ículo, ou deles 
participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito 
com circunscrição sobre a via: 

Penalidade - multa (dez vezes), suspensão do direito de dirigir e 
apreensão do veícu lo; 

§ l° As penalidades são aplicáveis aos promotores e aos condutores 
participantes . 
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§ 2° Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de 
reincidência no período de 12 (doze) meses da infração antcri or."(NR) 

"Art. 175 . Vtilizar-se de veículo para demonslrar ou exibir manobra 
perigosa, arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com 
deslizamento ou arrastamento de pneus: 

Penalidade - multa (dez vezes), suspensão do direito de dirigir e 
apreensão do veículo; 

.... . ... .. .. .. .... .. ... .. .. .. ... .. .. ... ... ..... .. .. ... .. .. .. .. .... ..... .. ... ..... .. .... .. ...... .. .. ..... ..... .... 

Parágraf o único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em 
caso de reincidência no período de 12 (doze) meses da infração 
anterior. "(NR) 

"Art. 191 ...... ... .. ... .. ... .. .. .. .. .... .. ... .. .. ... .. ... .. .. ....... .. ........ .. .. .. .... .. ...... .... ... . .. 

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirig ir. 

Pará~rafo único. Aplica-se em dobro a mufta prevista no capul em 
caso de reincidência no penado de até 12 (doze) meses da infração 
anterior. "(NR) 

" Art. 202 . ... .. .. .... .. .. .. ... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .. .... .. ..... ..... .. .. .. .. ... .. .. ....... .. .... .. . . 

lnfraç.ão - gravíssima ; 

Penalidade - multa (cinco vezes)."(NR) 

"Art. 203 ... .. .. .. .. .. .... .. .. .. ... .. .. .... .. .. ..... .. ... ..... .. . .. ...... .. .. .. ... ..... ..... .. .. .. .. ... .. 

Infração - grav íssima; 

Penalidade - multa (cinco vezes). 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no capul em 
caso de reincidência no periodo de até 12 (doze) meses da infração 
anterior."(NR) 
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Art. 2" Esta Lei entra em vigor no I' (primeiro) dia do 6' (sexto) 
mês após a sua publicação. 

, Presidente 

, Relator 
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RELATÓRIO 

RELATOR: Senador VITAL DO RÊGO 

I-RELATÓRIO 

Vem a esta Comissão, para discussão e análise, nos termos do 
art. 101, lI, d, do Regimento Interno do Senado Federal, O Projeto de Lei da 
Câmara (PLC) n' 26, de 2013 (PL n' 2.592, de 2007, na origem), que altera 
os arts. 173, 174, 175, 191, 202, 203, 292, 302, 303, 306 e 308 da Lei n' 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre sanções administrativas e crimes de trânsito , de 
autoria da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, coordenada pelo 
Deputado Federal Beta Albuquerque. 

A proposição em exame eleva consideravelmente os valores das 
penas pecuniárias (multas) previstas para infrações de trânsito, cm especial 
para os casos de corridas, competições esportivas e manobras perigosas 
realizadas em vias públicas (arts . 173, 174 e 175, do Código de Trânsito 
Brasileiro - CTB), bcm como para ultrapassagens perigosas em geral (arts. 
191 e 203). Nesses casos, ainda, a pena poderá ser duplicada se houver 

reincidência na prática da infração no período de até 12 (doze) meses. Tudo à 
semelhança do que foi previsto para a embriaguez ao volante pela Lei nO 
12.760, de 20 de dezembro de 2012. 
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Em sua parte criminal, o PLC busca corrigir omissão da última 
versão da denominada "Lei Seca", para também prever a realização do exame 
toxicológico como apto a provar o crime do art. 306 do Código de Trânsito 
Brasileiro. Propõe, ainda, figura qualificada para o crime de homicídio 
culposo de trânsito (art. 302, § 2', do CTB), a ser apenada com reclusão, 
porém no mesmo patamar de dois a quatro anos. 

Novidades de maior monta são as figuras preterdolosas previstas 
para o crime popularmente conhecido como "racha" ou "pega". Se de sua 
prática resultar lesão corporal grave, a pena será de três a seis anos, mas se 
resultar morte, reclusão de cinco a dez anos, conforme nova redação do art. 
308 da Lei n' 9.503, de 1997. 

Perante esta CCJ, o Seno Pedro Taques ofereceu quatro emendas 
ao PLC n' 26, de 2013. Propôe a supressão do novo § 2' , do art. 302, do CTB 
para não impedir, segundo defende, a configuração de homicídio doloso na 
condução de veículo automotor (Emenda n° l-CCJ). Na Emenda nO 2-CCJ, 
sugere novn redação para o caput do art. 308, do CTB, que trata do crime de 
competição não autorizada em via pública, com O intuito de sacramentar o 
tipo penal como de perigo abstrato, a exemplo do que se fez com a 
embriaguez ao volante (arl. 306 do CTB). 

Sugeriu-se, ainda, para melhor atender ao princípio da 
proporcionalidade, a adoção de novos patamares para as diversas multas 
alteradas pelo Projeto de Lei. Em resmuo, a sanção de "dez vezes", 
equivalente a R$ 1.9 I 5,40 reais, ficaria restrita às infrações administrativas 
que também constituam crime de trânsíto e as demais seriam aumentadas em 
menor proporção (Emenda nO 03-CCJ). 

Outra modificação proposta pelo Senador, sobre as novas figuras 
preterdolosas, reescalona as pena, previstas para as lesões corporais, 

diferenciando lesões graves e gravíssimas, diminuindo as penas propostas 
pela Câmara dos Deputados (Emenda n' 4-CCJ). 
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U-ANÁLlSE 

Preliminarmente, é preciso registrar que não existem vícios de 
constitucionalidade formal na proposição em exame. A matéria nela tratada 
está compreendida no campo da competência privativa da União para legislar 
sobre direito penal, processual penal e de trânsito, consoante dispõem os 
incisos I e XI do art. 22 da Constituição Federal (CF), bem como pOSS llem 
seus autores legitimidade para iniciar o processo legislativo, nos termos dos 
art. 61, também do texto constitucional. 

Em linhas gerais, estamos dc acordo com o PLC. 

Traia-se de proposta destinada a agravar as sanções para as 
infrações que, juntamente com o dirigir alcoolizado, proporcionalmente mais 
matam e mutilam: o racha, o cavalo de pau e as ultrapassagens irresponsáveis. 

É justo o aumento do valor da multa prevista para condutas 
gravíssimas como a de fazer corridas e exibicionismos outros em vias 
públicas (arts. 174 e 175). Do mesmo modo, quanto ao assassino 
procedimento de jogar para o acostamento o carro que vem corretamente pela 
mão oposta ("forçar ultrapassagem" - art. 191). 

Também as demais hipóteses de ultrapassagens proibidas (arts. 
202 e 203 ) merecem tratamento mais severo diante da elevada mortandade 
causada por essas condutas. 

É preciso, no entanto, destacar que a presente proposição 
tramitou na Câmara dos Deputados por cerca de cinco anos e, ainda assim, 
seu texto contém algumas impropriedades: geradas na pressa de se concluir a 
apreciação. 
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Com essa experiência em mente, propomos recortar do presente 
PLC os dispositivos mais controversos, os penais, com vistas à pronta 
aprovação da parte que possui maior consenso, qual seja, o aumento das 
multas previstas para as infrações de trânsito mais gravcs, dada a ansiedade 
com que a população aguarda a efetividade de tais medidas. 

No mesmo sentido, acolhemos a Emenda nO 3-CCJ, do Senador 
Pedro Taques . O PLC promove um agravamento das penalidades 
correspondentes às infrações capituladas nos arl •. 175, 191 , 202 e 203 do 
Código de Trânsito Brasileiro (eTB), de forma, a nosso senlir, exacerbada. 

Com efeito, o valor de algumas multas chega a ser aumentado ate 
em 1000%, fugindo aos parâmetros de proporcionalidade que devem reger o 
sistema administrativo sancionador aplicável às regras de trânsito. 

Embora a.. condutas ora tratadas mereçam wna reprimenda mais 
severa úo que hoje prevê a lei , entendemos razoável fixar o valor das multas 
em patamares não tão elevados quanto os previstos no PLC, até mesmo para 
se evitar o questionamento sobre a constitucionalidade da nonna, por eventual 
desrespeito ao princípio da proporcionalidade. 

Com a supressão da parte que trata de dispositivos penais, restam 
prejudicada, a. Emendas no' 1, 2 e 4-CCJ. 

IlI-VOTO 

Com essas considerações, rejeitamos as Emendas n Os 1 ~ 2, e 4-
CCJ e somos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n" 26, de 2013, na 
forma do seguinte substitutivo, que inrorpora a Emenda n° 3-CCJ, do Senador 
Pedro Taques: 
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EMENDA N° - CCJ (SUBSTITUTIVO) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 26, DE 2013 

Alteraosans.173, 174, 175, 19L,202, 203 e 292 da 
Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre 
sanções admil'li strativas para infrações de trânsito. 

o CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1° A Lei n° 9 .503, de 23 de setembro de 1997 - Código de 
Trân,ito Brasileiro, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 173. Disputar corrida: 

Penalidade - multa (dez vezes) , suspensão do direito de dirigir e 
apreensão do veículo; 

Paragrafo únü:o. Aplit:a-se em dooro a multa prevista no capul 
em caso de reincidência no período de 12 (doze) meses da in fração 
anterior." (NR) 

"Art. 174. Promover, na .... ·ia, competição, eventos organizados, 
exibição e demonstração de perícia em manobra de ,'eículo, ou deles 
participar, como condutor, sem penn ig~o da autoridade de trânsito 
com circunscrição sobre a via: 

Penalidade ~ multa (dez vezes), suspensão do direito de d irigir e 
apreensão do veículo; 

§ l° As penalidades são aplicáveis aos promotores e aos 
condutmes participantes. 
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§ 2° Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de 
reincidência no período de 12 (doze) meses da infração anterior." 
(NR) 

"Art. 175. Utilizar veículo para demonstrar ou exibir manobra 
perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com 
deslizamento ou arrastamento de pneus, em via pública: 

Penalidade - multa (duas vezcs), suspensão do direito de dirigir 
e apreensão do veículo; 

" ... .. .. .. ... ............... .. , .. ... .... .. ....... .. ....... .... .. ... ........ ......... . 
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput 

em caso dc reincidência no pe ríodo de doze meses após o 
cometimento da infração anterior." (NR) 

"Art. 191. ....... .. .. .. ............ .. .. .. .. .. ... .... .. ... .. .. ......... .... .. .. . 

Penalidade - multa (três vezes) e suspensão do d ireito de dirigir. 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput 
em caso de reincidência no período de doze meses após o 
cometimento da infração anterior." (NR) 

"Art. 202 ..... .. .. .... ... .. ... .. ... .... .. .. .. .. .. ... .. .. ... ....... .. ... .. .. .. .. 

Infração - gravíssima ; 

.. .. .......... .. .. ........ .. .. .. .. .. ... ......... ......... .. .. ........ .... . ... .. ... .. . " (NR) 

"Art. 203 .... .... ..... .... .... .. .. .... , .. .. .. ... ..... .. " .... .... .. ... .... .... .. . 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa (duas vezes). 

Parágr-afo único. Aplica-se cm dobro a multa prevista no capul 
em caso de reincidência no período de doze meses após o 
cometimento da infração anterior. " (NR). 
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Art. 2' Esta Lei entra em vigor no ]' (primeiro) dia do 6' (sexto) 
mês após a sua publicação. 

Sala da Comissão, 

1 Presidente 

, Relator 
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PARECER 
N° 1.063, DE 2013 

Da COMISSÃO DE CONSTlTIJIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA, sobre a Proposta de Emenda à Constiruição 
n- 43, de 2013 , (n- 34912001, na Câmarn dos Deputados, 
lendo corno píimeiro sig.llatáriu o Dl:putado Luiz Antunio 
Flcury). que acrescenta os §§ 10 e 2° ao art. 47 e dá nova 
redação aos incisos 111. IV e XI do art. 52~ ao § 2° do art. 
55 e ao § 4° do art. 66 da Constiruição Federal~ abolindo a 
votação secreta no âmbito do Poder Legislativo. 

RELATOR: Senador SÉRGIO SOUZA 

I - RELATÓRIO 

Vem à análise desta Comissão a Proposla de Emenda à 
Consti tuição (PEC) nO 43, de 2013 (nO 349, de 2001, na Câmara dos 
Deputados), cujo primeiro signatário é o Deputado Fleury~ que acrescenta os 
§§ J" e 2" ao ar/. 47 e dá nova redação aos incisos 111, IVe XI do art. 52, ao § 
]O do art. 55 e ao § 4° do art. 66 da Constituição Federal, abolindo a votação 
secreta no âmbito do Poder Legislativo. 

A projXJsição, essencialmente, veda o voto secreto nas 
deliberações de todas as Casas Legislativas do Pais, não apenas estabelecendo 
essa proibição de forma expressa, como rejrando, da Lei Mai or todas as 
previsões de voto secreto no àmbito do Poder Legislativo da União. 
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Assim, deixa de ser secreta a votação nas comissões e no Plenário 
desta Casa da indicação de autoridade feita pelo Presidente da República, nos 
termos do art. 52, inciso m, da Carta Magna, ou seja, a escolha de 
magistrados, ministros do Tribunal de Contas da União, Governador de 
Território, presidente e diretores do Banco Central, Procurador-Geral da 
República, e os titulares de outros cargos que a lei determinar. 

Do mesmo modo passa a ser aberta a votação relativa à escolha, 
pelo Presidente da República, de chefes de missão diplomática de caráter 
permanente, 110S termos do inciso IV do mesmo art. 52. A hipótese 
constitucional de exoneração do Procurador-Geral da República, antes do 
término de seu mandato, inscrita no inciso XI do mesmo art. 52, relativo às 
competências privativas do Senado, passa tanlbém a se dar mediante votação 
aberta. 

A votação relacionada ao processo pertinente à perda de mandato 
de Deputado Federal ou Senador acusado de infringir proibições 
constitucionais, quebra de decoro parlamentar ou que sofrer condenação 
criminal em sentença transitada em julgado, a se realizar na Câmara dos 
Deputados ou no Senado Federal, passa a se dar de modo aberto e público. 

A apreciação dos vetos presidenciais apostos a projeto de lei 
aprovado pejo Congresso Nacional, única circunstância do processo legislativo 
que se dá mediante voto secreto, nos termos da vigente ordem constitucional, 
passa também a se realizar mediante o voto público e aberto, conforme a nova 
redação que ora se confere ao § 4° do art. 66 da Constituição. 

Aprovada na Câmara dos Deputados, a proposição vem ao exame 
desia Casa, não tendo recebido emendas nesta Comissão. 
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lI-ANÁLISE 

Preliminarmente, é preciso assinalar que a presente proposição é 
expressa no sentido de determinar que a vedação do uso do voto secreto nas 
manifestações do Congresso Nacional e suas Casas é extensivo às Casas 
Legislativas dos entes subnacionais. 

Trata-se, entretanto, de norma dec1arat6ria, uma vez que esse 
tema, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, já é de 
reprodução obrigatória nas constituições estaduais e nas leis orgânicas do 
Distrito Federal e dos Municípios. 

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.461, que discutia 
dispositivo da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, relatada pelo Ministro 
G1LMAR MENDES e julgada em 12 de maio de 2005, o acórdão foi vazado 
nos seguintes termos: 

Emenda constitucional estadual. Perda de mandato de 
parlamentar estadual mediante voto aberto. Inconstitucionalidade. 
Violação de limitação expressa ao poder constituinte decorrente dos 
Estados-membros (CF, art. 27, § J', c/c art. 55, § 2'). Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada procedente, por maioria. 

Feitas essas considerações iniciais, passamos, então, neste ponto, a 
analisar o tema a respeito de todos os dispositivos constitucionais que se 
pretende alterar. 

As alterações constitucionais veiculadas na Proposta de Emenda à 
Constituição n° 43, de 2013, ora sob análise, em nada interferem com as 
cláusulas constitucionais pertinentes ao núcleo material imutável da Carta 
Magna. Não se trata aqui de medida tendente a abolir direito ou garantia 
individual, separação dos poderes, o voto da cidadania, direto e secreto, ou a 
federacão. 
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Do mesmo modo, inexistem circunstâncias impeditivas da 
apreciação de emenda à Constituição, tais como a decretação de estado de sítio 
ou de defesa. Tampouco há unidade da federação ora objeto de intervenção 
federal. 

A proposlçao se dispõe em termos que respeitam as regras 
pertinentes ao processo de formação de leis, inscritas na Lei Complementar n° 
95, de 26 de fevereiro de J 998, assim como as exigências regimentais a esse 
respeito. Diante da inexistência de quaisquer óbices de natureza material ou 
circunstancial, e considerados adequados os termos em que está disposta a 
medida ora discutida, entendo que nos encontramos em condições de apreciar 
o seu mérito. 

Em outras circunstâncias históricos; a adoção do voto secreto no 
processo legislativo e em outros momentos da vida parlamentar foi justificada 
com o argumento de que era necessário proteger o detentor do mandato 
parlamentar das pressões oriundas de diversas instituições detentoras de poder 
político e administrativo, como o Poder Executivo, e daquelas oriundas de 
entes dotados de poder econômico, ou ainda, nos processos de cassação de 
mandato, até mesmo de um colega parlamentar. 

No exame do veto presidencial aposto a projeto de lei, o voto 
secreto - segundo aquelas circunstâncias históricas - seria necessário para 
proteger o parlamentar de eventuais represálias do Poder Executivo, a quem 
compete a gestão dos recursos públicos e a execução do orçamento. Nos 
processos de cassação de parlamentar. o voto secreto se destinaria a evitar o 
constrangimento de o parlamentar votar pela cassação de um colega seu, e essa 
circunstância eventualmente beneficiar o parlamentar infrator dos 
mandamentos legais e éticos, favorecendo a impunidade. 

Nas indicações de autoridade, o voto secreto se imporia como 
medida destinada a proteger o Senador da República de futuras e hipotéticas 
retaliações a serem praticadas pela mesma pessoa, quando empossada no cargo 
para o qual foi indicada. Seria destinado também, nessa circunstância, a não 
ftagilizar o indicado no exercício de suas funções, na hipótese da aprova,Ção de 
seu nome por apertada maioria. 
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A realidade de nosso País e do mundo, na presente quadra 
histórica, superou todas essas objeções, as quais, cada qual ao seu modo c, 
especialmente, ao seu tempo, tiveram seu mérito, sua oportunidade. 

Hoje, diante da presença maior e mais expressiva da cidadania no 
acompanhamento das atividades do Congresso Nacional, podemos entender e 
afirmar que todas as pressões que atuam contrariamente à independência e à 
autonomia do parlamentar na formação dI:: ~ua vun tadt: podem ser 
compensadas pela vigilância dos cidadãos. Em resumo, avançamos nas páginas 
da História e hoje a sociedade clama por transparência para melhor fiscalizar o 
seu representante. 

A chamada revolução cientifica e tecnológica tem gerado imensos 
efeitos em todos os planos da vida social: economlCO, cultural, 
comportamental. Como era de se esperar, passa agora a gerar efeitos poderosos 
sobre a vida política e o funcionamento das diversas instituições estatais. 

A medida que ora apreciamos aponta nesta direção: ao tomar 
todas as deliberações do Congresso Nacional abertas e públicas, revela a 
necessária transparência e publicidade que deve reger a vida pública e o 
funcionamento das instituições do Estado, de um lado; e, de outro, contribui 
para a vigilância cidadã e a sindicabilidade, pela sociedade, sobre a atividade 
do Congresso Nacional e dos deputados federais e dos senadores da República. 

Finalmente, cabe registrar que a presente proposta somente atinge 
as deliberações no âmbito do Poder Legislativo. Remanescem, ainda, na nossa 
Carta Magna, três hipóteses de decisães que continuarão sendo tomadas, 
obrigatoriamente, por voto secreto no âmbito de outros colegiados da estrutura 
do Poder Judiciário e do Ministério Público. 

As duas primeiras constam dos arts. I I 9 e 120 da Constituição e 
dizem respeito ao processo de escoJha~ rcspectivarnenie l dus Minislrus do 
Tribunal Superior Eleitoral dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e 
do Superior Tribunal de Justiça, e dos juízes dos Tribunais Regionais Eleitorais 
dentre os desembargadores e juízes de direito, pelos Tribunais de Justiça dos 
Estados. 

O último caso trata-se da previsão da escolha do Corregedor 
nacional, por voto secreto dos membros do Conselho 1'acional do Ministério 
Público, prevista !la art. 130-A da Carla Magna. 
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I1I- VOTO 

Ante o exposto, votamos pela admissibilidade da Proposta de 
Emenda à Ccnstituição nQ 43, de 2013, e, na mérito, pela sua aprovação. 

Sala da Comissão, 18 de setembro de 2013. 

TV - DECIS.ÃO IlA COMISSÃO 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, na 54" Reunião 
Ordinária, realizada nesta data, aprova o Relatório do Senador Sérgio Souza, 
refonllulado durante a discussão, que passa a constituir o Parecer da CCJ 
favorável à Proposta de Emenda à Constituição n° 43, de 2013 e contrário às 
Emenda" nOs 1 a :::; ~ de alllnritl no.o;;:, S~n::irl()res Antonio em-los Rodrjguf:;, Edll~rdo 
Lopes, Ciro Nogueira e Eduardo Amorim. -

~ . . , 
Sala da Comissão, 18 de setembro de 2013 

-------
. , 
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COMISSÃO DE COhISTIWIÇÃO, J USTI ÇA E CIDADAUIÀ 

P?O POSIÇÃO: Qf C 1-/ 0 Lt'3 DE 2oi3 
ASS INAM O PA;:(ECER NA RE UNIÀO D~ dg : ~ '2013 , os SEI~HnF!FS(AS) SF "' Ar~ORES{AS J : 

I PRES1DENTE: ~~· :. -.,-:: :~ -, " 

I R-LATO R" ., ' <'" 
I t:.... . .-.! " -r.:' . -,1'", -, ' { ' ~ ~ • • ~ " . ' _ -" "p 

I BLOCO DE :o.pclà~o G~:JERI-IO (PT, PDT, PSB, PC do B. PR8, PSOL) 

JOSÉ PIMENTEL \... .-___ . __ ~_ '_ .- _ 1. ANGElA PORTE LA -'~~~--11 
ANA RITA • " 2. LlorCE OA MATA 

j PEDRO TAQUES • __ 13. JORGE VIANA 
. ' I' .~ ..•.• -~-ANlBAL OINIZ '~'-' ,"_ r .I~ . • -- ~ ... ACIR GURGACZ ~ ~, , 

r;NT-O-NIOCARLO~S~V~A~· L~A~D~A~R~=~S~~~--~~-'~5~.~W~A~L~T~E~R~P~'~~~H~EI=R~O~<--~-~' ~/~~,~~=:==~~~--i 
, INÁCIOARRUDA __ ~_.' ! li, RODRIGD ROLLENlBERG , ' -~ . . . 1 _._ ~-

EOUARO,G-LOPES L l i," ~ -----____ 7 . HUMBERTO COSTA 
.'\ - ~ -.... 

RANOOLFE RODRIGUES , " ;/. _.'-. :______ ......... 8. LINOBERGH FARIAS 

' BLOCO.PARLAMENTARÓA MAIORIA (PMDB, PP, PSD, PV) 

EOUARDO BRAGA \ I ~/~ Í\ - -~-- ~ CIRO NOG~EIRA - - -

VITAL DO R~GO <P i0 I j' 2. ROBERTO REQUfÂO 
--

PEDROSIMON 
; -~. I 
j --.J. --~ -;' 3. RICARDO FERRAÇO 

SÉRGIO SOUZA 4 . CLESIO ANDRADE 

LUIZ HENRIQUE 5. VAlOlR RAUPP 

EUNiclO OUVE\RA , 6. BEN.EDlTO DE LIRA 

FRANCISCO DORNELLES - - ~7 7. WALCEMIR MOKA 

SÊRGPQ PETECÃO - /",/ -/ 8. KÂTIA ABREU f- ~ --'- .- ~- - ' .. - ~. - ~ - -. -_. 
ROMERO JUCÃ · ' }--~-~. 9. PAULO DAVIM 

./ BLOCO PARLAMENTAR MINORIA (PSDB. DEM) 

AÉCIO NEVES ! ) ~ Y j r /' 1. LÚCIA. VÁNIA 

' JCSE:AGRIPINO / / / /1 / /1 4.PAULOBAUER 

ALOYSIO NUN,ES FERRE.I~ /A-?-./7 ({'!IG 5. CYRO MIRANDA 

BLOCO P.AR'LAMENTARÚNIAb E FORÇA (PTB, PR, PSCIPPLj 

I -, 
ARNlANDOMONTEII;tO/~' ~/I; I )) / __ ----I--:-.~'M __ ___ ~ _ ~_ 
MOZARILDO cAVAL'éANTliL·:~=-.-_:::--- ("> -- . 2. EDUARDO AMORINI 1 

.. _-------~ 
L MAGNO MALTA ~. -L-_~~~1_3::.:.-"B..;LA=IR:c0'-"M.:..Ac:Gc:G.:.'~-~----~--~~~_iJ 
I ÃNTONIO-C;;RL.~S R(:.)[j'RIG~ES .:/ - -4 . ALFREDO NASCIMENTO 1 

A tu",li zada er:1.: 18i{l9J2C l3 

I 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

Art . 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 

111 - aprovar previamente, por voto secreto, após argüição púbhca, a 

es.colha de' 

IV - aprovar previamente, por voto secreto, após argOiçêo em sessão 

secreta, a escolha dos chefes de m issão diplomática de caráter 

permanente; 

XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto. a exoneração , de 

ofício, do Procurador-Geral da Repúbl ica antes do término de seu 

mandato: 

Art . 66_ A Casa na qual tenha sido conclu ida a votação envia ra o projeto de lei 

ao Presidente da República , que, aquiescendo, o sancionará. 

§ 4 Q - O veto será apreciado em sessao conjunta. dentro de trinta dias a 

contar de seu recebimento, só podendo se:-- rejeitado pelo voto da 

maioria absolllta dos Deputados e Senadores. em escrutinio secreto_ 

PE C2013043if.d c c 
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· Art. 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no minimo, de sete 

membros, escolhidos: 

Art. 120. Hayerá um Tribuna' Regional Eleitoral na Capital de cada Estado e no 

Distrito Federal . 

Art. 130-A O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze 

membros nomeados pejo Presidente da República, depois de aprovada a 

escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois 

anos, admitida uma reconduçao, sendo: (Incluído pela Emenda Constitucional 

nO 45, de 2004) 

LEI COMPLEMENTAR N° 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998 

PEC2013043if.coc 

Dispõe sobre a e laboração, a redação , a 
alteração e a consol idação das leis, conforme 
determina o parágrafo único do art. 59 da 
Constituição Federa l, e estabelece nonnas 
para a consolida;:io dos atos normativos que 
menciona. 
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DOCUMENTOS ANFXADOS PEU SECRETARiA-GERAL DA MESA, NOS 
TERMOS DOART 250, PAR.4GRAFO úNrco, Da REGfMENTO iNTERNO. 

RELATÓIUO 

RELATOR: Senador SÉRGIO SOUZA 

1- Rt~LATÓRlO 

Vem à análise desta Comissão a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) n' 43, de 2013 (n' 349, de 2001, na Câmara dos Deputados), cujo primeiro 
signatário é o Deputado j<'jeury, que acrescenta os §§ l' e r ao art. 47 e dá nova 
redação aos incisos IIl, IV e Xl do art. 52, ao § r do art. 55 e ao § 4" do aI·t. 66 da 
Constituição Federal, abolindo a voração secreta no âmbito do Poder Legislativo. 

A proposição, essencialmente, vedé, o voto secreto nas deliberações de 
toda'i as Casas Legislativa.;; do Pais, não apenas estabelecendo essa proibição de 
forma expressa, como retirando. da Lei Maior todas as previsões de voto secreto no 
ãmhilo do Poder Legislativo da União. 

Assim, deixa de ser secreta a votação nas comissões e no Plenário 
desta Casa da indicação de autoridade feita pelo Presidente da República, nos 
termos do art. 52, inciso III, da Carta Magna, ou seja, a escolha de magistrados, 
ministros do Tribunal de Contas da União, Governador de Território, presidente e 
diretores do Banco Central, Procurador-Geral da. República, e os titulares de outros 
cargos que a lei determinar. 
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Do mesmo modo passa a ser aberta a votação relativa à escolha, pelo 
Presidente da República, de chefes de missão diplomática de carAler permanente, 
nos termos do inciso IV do mesmo art. 52. A hipótese constitucional de 
exoneração do Procurador-Geral da República, antes do término de seu mandato, 
inscrita no inciso XI do mesmo art. 52, relativo às competências privativas do 
Senado, passa também a se dar mediante votação aberta. 

A votação relacionada ao processo pertinente à perda de mandato de 
Deputado Federal ou Senador acusado de infringir proibições wnslitu~ionais, 

quebra de decoro parlamentar ou que sofrer condenação criminal em sentença 
transitada em julgado, a se realizar na Cãmara dos Deputados ou no Senado 
F ederal, passa a se dar de modo aberto e público. 

A apreciação dos vetos presidenciais apostos a projeto de lei aprovado 
pelo Congresso Nacional, única circunstância do processo legislativo que se dá 
mediante voto secreto, nos termos da vigente ordem constitucional, passa também 
a se realizar mediante o voto público e aberto, conforme a nova redação que ora se 
confere ao § 4' do art. 66 da Constituição. 

Aprovada na Cãmara dos Deputados, a proposição vem ao exanle 
desta Casa, tendo recebido quatro emendas nesta Comissão. 

A Emenda n' 1, do Senador ANTONIO CARLOS RODRIGUES, visa 
a suprimir as alterações propostas ao § 4' do art. 66 da Constituiçao, que trata da 
votação dos vetos. 

A Emenda nO 2, também do Senador ANTONIO CARLOS 
RODRIGUES, busca manter o voto secreto na aprovação do nome dos 
magistrados. 

A Emenda nO 3, do Senador EDUARDO LOPES, suprime as 
alterações proposta~ aos § § l' e 2' ao art. 47, aos incisos m, IVe Xl do art. 52 e ao 
§ 4° do art. 66 da Constituição, para abolir a votaçilo secreta apenas nos casos de 
perda de mandato. 
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Finalmente, a Emenda n° 4, do Senador CIRO NOGUEIRA, caminha 
no mesmo sentido, mantendo na proposta apcnas as suas disposições relativas li 
extinção do voto secreto nos casos de deliberação sobre perda de mandato. 

lI-ANÁLISE 

Preliminarmente, é preciso assinalar que a presente proposição é 
expressa no sentido de determinar que a vedação do uso do voto secreto nas 
manifestações do Congresso Nacional e suas Casas é extensivo às Casas 
Legislativas dos entes subnacionais. 

Trata-se, en!relanto, de norma declaratéria, uma vez que esse tema, 
conforme entendimento do Supremo Tribunal Fcderal, já é de reprodução 
obrigatória nas constituições estaduais e nas leis orgânicas do Distrito federal e 
dos Municípios. 

Na Ação Dircta de Inconstitucionalidade n' 2.461, que discutia 
dispositivo da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, relatada pelo Ministro 
GILMAR MENDES e julgada em 12 de maio de 2005, O acórdão foi vazado nos 
seguintes termos: 

Entenda con~1itucional estadual. Perda de mandato de parlamentar 
estadual mediante voto aberto. Inconstitucionalidade. Violação de limitação 
expressa ao poder constituinte decorrente dos ESlauos·mcmbros (CF, art. 
27, § 111

, ' clc alt. 55, § 2°). Ação direta de inconstitucionalidade julgada 
I3rocedt;nt~> por maioria. 

Feita~ essas considerações iniciais, passamos, então, neste ponto, a 
analisar O tema a respeito de todos os dispositivos constitucionais quc se pretende 
alterar. 

As alterações constitucionais veiculadas na Propost!! de Emenda à 
Constituição n° ~3, de 2013, ora sob análise, em nada interferem com as cláusulas 
constitucionais pertinentes ao núcleo material imutavel da Carta Magna. Não se 
trata aqui de medida tendente a abolir direito ou garantia Í11dividual, separação dos 
poderes, o voto da cidadania, direto e secreto, ou a federação. 
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Do mesmo modo, inexistem circunstâncias impeditivas da apreciação 
de emenda à Constituição, tais como a decretação de estado de sítio ou de defesa. 
Tampouco há unidade da federação ora objeto de intervenção federal. 

A proposição se dispõe em termos que respeitam as rcgras pertinentes 
ao processo de formação de leis, inscrita>; na Lci Complementar nO 95, de 26 de 
fevereiro de 1998, assim como as exigências regimentais a esse respeito. Diante da 
inexistência de quaisquer óbices de natureza material ou circunstancial, c 
considerados adequados os termos em que está disposta a medida ora discutida, 
entendo que nos encontramos em condiçces de apreciar o seu mérito. 

Em outras circunstâncias históricas, a adoção do voto secreto no 
processo legislativo e em outros momentos da vida parlamentar foi jusri ficada com 
O argumento de que era necessário proreger o detentor do mfllldato parlamentar das 
pressões oriundas de diversas instituições detentoras de poder político e 
administrativo, como ° Poder Executivo, e daquelas oriundas de entes dorados de 
poder econômico, ou ainda, nos processes de cassação de mandato, até mesmo de 
um colega parlamentar. 

No exame do veto presidencial "posto a projeto de lei, o voto secreto 
seria necessário para proteger o parlamentar de eventuais represalias do Poder 
Executivo, a quem compete a gestão dos recursos públicos e a execução do 
orçamento. Nos processos de cassação de parlamentar, o voto secreto se destinaria 
a evitar o constrangimento de o mandatár:o votar pela cassação de um colega seu, c 
essa circunstância eventualmente ocneficiar o parlamentar infrator dos 
mandamentos legais c éticos, favorecendo" impunidade. 

Nas indicações de autoridade, o voto secreto se imporia como medida 
destinada a proteger o Senador da República de futuras e hipotéticas retal iações a 
serem praticadas pela mesma pessoa, quando empossada 00 cargo para o qual foi 
indicada. Seria destinado também, nessa circunstância, a não fragilizar o indicado 
no exercício de suas funções , na hipótese da aprovação de seu nome por épertada 
maIOrIa. 
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A realidade de nosso País e do mundo, na presente quadra histórica, 
superou todas essas objeções, as quais, cada qual ao seu modo e, especialmente, ao 
seu tempo, tiveram seu mérito, sua oportunidade. 

Hoje, diante da presença maior e mais expressiva da cidadania no 
acompanhamento das atividades do Congresso Nacional, podemos entender e 
afirmar que lodas as pressões que aluam contrariamente à independência e à 
autonomia do parlamentar na formação de sua vontade podcm scr compensadas 
pela vigilância dos cidadãos. Em resumo, avançamos nas páginas da História e 
hoje a sociedade clama por transparência para melhor fiscalizar o seu 
representante. 

A chamada revolução científica e tecnológica tem gerado imensos 
efeitos em todos os planos da vida social: econômico, cultural, comportamental. 
Como era de se esperar, passa agora a gerar efeitos poderosos sobre a vida politiea 
c o funcionamento das diversas instituições estalais. 

A medida que ora apreciamos aponta nesta direção: ao tomar todas as 
deliberações do Congresso Nacional abertas e públicas, revela a necessária 
transparência e publicidade que deve reger a vida pública e o funcionamento das 
instituições do F.s tado, de um lado; e, de outro, contribui para a vigilância cidadã e 
a sindicabilidade, pela sociedade, sobre a atividade do Congresso Nacional e dos 
deputados federais e dos senadores da República. 

Finalmente, cabe registrar que a presente proposta somente atinge as 
deliberações no âmbito do Poder Legislativo. Remanescem, ainda, na nossa Carta 
Magna, três hipóteses c.e decisões a serem tomadas, obrigatoriamente, por voto 
secreto no âmbito de outros colegiados da estrutura do Poder Judiciário e do 
Ministério Público. 

As duas primeiras constam dos arts. 119 e 120 da Constituição c 
dizem respeito ao processo de escolha, respectivamente, dos Ministros do Tribunal 
Superior Eleitoral dentre os Ministros do Suprc:no Tribunal Federal e do Superior 
Tribunal de Justiça, e dos juizes dos Tribunais Regionais Eleitorais dentre os 
desembargadores e juízes de direito, pelos Tribunais de Justiça dos Estados. 
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o último caso trata-se da previsão da escolha do Con-egedor nacional, 
por voto secreto dos membros do Conselho Naeional do Ministério PÚ blieo, 
prevista no art. 130-A da Carta Magna. 

Assim, em nosso entendimento pessoal, devemos, sim, caminhar no 
sentido da abolição total do voto secreto nas deliberações parlamentares. 

Apesar dessa nossa posição individual, reconhecemos, nos 
entendimentos que buscamos em torno do tema, que, enquanto ha amplo consenso 
nesta Casa em torno do fim do voto secreto nos processos referentes à pcrda de 
mandato, um número significativo de Senadores acredita que a extensão dessa 
prática aos demais procedimentos ainda não está totalmente madura. 

Esse movimento, inclusive, fica evidente quando se observam as 
emendas apresentadas à presente proposição. 

Na respeitável opinião desses parlamcnta:cs, o voto secreto nas 
deliberações sobre os vetos presidenciais e sobre a escolha de autoridades, longe de 
representar uma distorção, traduz-se em garantia da independência do legislador, 

Lembram eles que se trata de práticas adotadas no parlamento 
brasileiro desde a Constituição de 1934, só interrompidas pelas Cartas autoritárias 
de 1937 _. aqui sem aplicação prática - e, com relação ao veto, de 1969. 

Ora, entendemos que a função de um relator não deve, unicamente, a 
de externar a sua opinião sobre uma determinada. matéria, mas, também, a de 
buscar um mínimo de consenso sobre o tema, de forma a viabilizar a sua 
apl'ovação. 

Efetivamente, acabaria sendo contraproducente não buscar na questão 
agora em debate os pontos consensuais e permitir a sua. aprovação, sem prejuízo de 
se continuar o debate em torno dos demais aspectos. 

Assim, parece-nos que se impõe, nesse momento bu~ca( avançar na 
~uest~o d~ _ fim do voto secreto nos processo de perda de mandato~ matéria que, 
mcl u,'ve, Ja logrou a aprovação desta Casa que, no dia 4 de julho de 20 12, v~tou, 
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em segundo turno) com 55 votos favoráveis c apenas um contrário, a PEC n° 86, de 
2007, cujo primeiro signatário é o Senador AL VARO DIAS, que altera o § 2' do 
art. 55 da Constituição Federal, para estabelecer que a perda de mandato será 
decidida por voto aberto nos casos que especifica. 

A proposição foi remetida à Câmara dos Deputados no dia 9 de julho 
de 2012, onde recebeu o nO 196. 

Naquela Casa, a PEC nQ 196, de 2012, foi admitida pela sua Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania no dia 26 de jWlho de 2013, e se encontra 
aguardando o seu exame pela respectiva Comissão Especial. 

Assim, para permitir a promulgação da parte consensual, propomos 
que alguns dispositivos da PEC n° 43 , de 2013 , sejam destacados para constituir 
proposição autônoma, conforme foi feito quando da votação das Propostas de 
Emenda à Constituição n"' 29, de 2000 (a Reforma do Judiciário), e 67 (a Reforma 
da Previdência), 74 (a Reforma Tributária) e 77-A, de 2003 (a chamada ""EC 
paralela" da Reforma da Previdência). 

Vale comentar quc esse tipo de procedimento - a promulgação apenas 
da parte consensual de uma proposta de emenda à Constituição - já foi debatido 
pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade n's 2.031, 2.666,3.367 e 3.472, e considerado totalmente 
constitucional. Aqui, vale transcrever um trecho voto do Ministro SEPÚLVEDA 
PERTENCE naquele primeiro feito, que resume, de. forma c.ristalina, o 
entendimento do Excelso Pretória sobre o tema: 

Resta o problema, que é interes~ante , novo na jurisprudência do 
Tribunal, sobre a supressão na Câmara dos Deputados de parl!.!s de 
dispositivos do texto aprovado pelo Senado Fedend, onde se iniciou a 
tramitaç.ão da proposta de emenda. 

O eminente Relator colocou com precisão O princípio a observar, dada 
a necessidade da aprovação em dois turnos da emenda por ambas as Casas 
do Congresso. A supressão em princípio é possível, desde que reca ia sobre 
uma nOrma autônoma (norma eu disse e não dispositivo, que pode conter 
várias normas); esse o caso típico do § 10 da questionada Emenda 
Constituc ional 21, ora impugnadr:.: ali se prescrev ia segunda o texto do 
Senado, que n Prl":sidt'l1te da República poderia reduzir ou rcstabclocer 
alíquotas. 
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Nessa alternativa havia duas norm!lS jurídicas diversas: uma, autoriza 
redução da aliquota por ate do Executivo; outra, autoriza o re$:tabeleeimento 
da alíquota maior, antes reduzida também por ato do Ex.ecutivo. Das duas 
normas autônomas, a segunda não foi aprovada peta Câmara. E não há 
retorno no processo, de elaboração da emenda constitucional , porque não 
incide a regra do processo legislativo ordinário, que é a da prevalência da 
Câmara de· origem, que delibera sobre todas as alleraçõcs introduzidas na 
Câmara revisara e impõe o seu voto. 

Na emenda constitucional o que há é a necessidade de absoluta 
consonância na aprovação de todas as normas constantes da proposta pelas 
duas Casas, em dois turnos de votação de cada uma. Se a norma é 
autônoma, pode a Câmara aprovar uma e rejeitar a outra, sugerida pelo texto 
do Senado. 

Delta forma, estamos propondo a aprovação da alteração pretendida 
pela PEC n" 43, de 2013, ao art, 55 da Constituição Federal, com uma emenda de 
redação para introduzir no dispositivo o comando constante do texto do § J' do ali. 
47, cuja inclusão na Lei Maior era, também, objeto da proposta original. 

Com essa alteração, o texto passa a ser totalmente autônomo, 
cumprindo a exigência estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal para a sua 
promulgação. 

Em sequência, propomos que, na forma do art. 133, IV, do Regimento 
Interno do Senado Federal (RlSF), sejam destacadas para constituir proposição 
autônoma, as alterações propu,!a, aos alis. 47, 52 e 66 da Constituição. 

Com a adoção desse procedimento, as emendas apresentadas à 
proposição original perdem a seu objeto, uma vez que, na prática, não atingem os 
dispositivos da parte da proposta destinados à promulgação. 

Eventualmente, podem ser destinadas à parte destacada para constituir 
proposição autõnoma. Essa, no entanto, somente poderá receber emendas após a 
sua autuação e leitura. 
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I1I-VOTO 

Ante ° exposto, votamos pela admissibilidade da Proposta de Emenda 
à Constituição n' 43, de 2013, e, no mérito, na forma do art. 133, I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, pela aprovação, com emenda de redação, da alteração 
proposta no texto votado na Câmara dos Deputados ao art. 55 da Constituição, o 
que permitirá a promulgação dessa parte da proposição, c, na forma do art. 133, IV, 
do RlSF, pelo destaque das alterações propostas aos arts. 47. 52 e 66 da 
Constituição para constituir proposição autônoma, conforme os texto que se 
seguem, restanto prejucicadas, em razão do procedimento adotado, as Emenda,; n Os 

1 a 4: 

TEXTO CONSOLIDADO PARA PROMULCAÇÃO 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 43, DE 2013 

Dá nova redação ao § 20 do art. 55, abolindo a votaç.ão 
secreta no caso de deliberação sobre perda de mandato de 
Deputado c Senador. 

AS MESAS [JA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO 
FEDERAL, nos termos do § 3' do art. 60 d. Constituição Federal, promulgam a 
seguinte Emenda ao texto constitucionaL 

Ar!. 1" O § 2' do art. 55 da Constituição Federal passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Ar!. 55 ...................................................................... . 

, .............. . ........ ,,, .... " ...... , , o . . . . ... ............ .. . , •••• o . .............. . 
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publicação. 

§ 2° Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida 
pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Fedeml, por maioria absoluta, 
mediW1te provocaçlo da respecliva Mesa ou de partido político representado 
no Congresso Nacional, as.segurada ampla defesa, vedado o voto secreto 
nesta deliberação . 

....................................................................................... "(NR) 

Art. 2' Esta Emenda Constitucional emra em vigor na data de sua 

TEXTO DESTACADO PARA CONSTITUIR PROPOSIÇÃO AUTÔNOMA 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N' ,DE 2013 

Acrescenta os §§ l° e 2° ao art. 47 e dá nova redação aos 
incisos 1If, IV e XI do art. 52 e ao § 4° do ano 66 da 
Constituição Federal, abolindo a votação secreta no 
iimbito do Poder Legislativo. . 

AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO 
FEDERAL, nos termos do § 3' do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a 
seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Art. l ' Os arts. 47, 52 e 66 da Constituição Federal passam a vigorar 
com as seguintes alterações: 

"Art 47 ......................................................................... . 

§ 1 I) É ve,dado o voto ~ecreto nas deliberações do Congresso Nacional, 
da Câm~ra dos Deputados e do Senado Federal. 
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publ icação. 

§ 2° O disposto 110 § 10 aplica-se também às Assembleias Legislativas 
dos Estados, à Câmara Legislativa do Distrito Federal e às Câmaras 
Municipais."(NR) 

·'Art. 52 .............................. .. ....... .. ........... .. .. .. .. .. ........ .. .. 

m - apr~var previaml.:ntc, após arguição pública: a escolha de: 

IV - aprovar previamente, após arguição em sessão secreta, a escolha 
dos chefes de missão diplomática de caráter permanente; 

XI -- aprovar, por maioria absoluta, a exoneração, de aHcio, do 
Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato; 

............................................ ... .. ......................... "(NR) 

"Art. 66 ............................................... ..................... . 

§ 4° O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 (trinta) 
dias a contar de seu recebimento, s6 podendo ser rejeitado pelo voto da 
maioria absoluta dos Deputados e Senadores . 

.... ......... ......................... .. ...... ............................... "(NR) 

Art. 2" Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 

Sala da Comissão, 

) President ~ 

~::'~?t~4!?!fu;-f-/ 
, Relator 
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VOTO EM SEPARADO, 
(Do Seuador Raudolfe Rodrigues, apresentado Perante a Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania) 

1- RELATÓRIO 

Vem à análise desta Comissâo a Proposta de Emenda a Constituição 
(PEC) n' 43 , de 2013 (n' 349, de 2001, na Câmara dos Deputados). cujo 
primeiro signatário é o Deputado Fleury, que acrescenta os §§ l·e roa art. 47 
e dá nova redação aos incisos lIl, I V e Xl do art. 52, ao § r do art. 55 e ao § 4" 
do arl. 66 da Constituição Federal, abolindo a votação secreta no âmbito do 
Poder Legislativo. 

A proposição, essencialmente, veda o voto secreto nas deliberações 
de toàa" as Ca.~as Legislativas do País, não apenas estabelecendo essa proibição 
de forma expressa, corno retirando, da Lei Maior todas as previsões de voto 
secreto no iimbito do Poder Legislativo da União. 

Assim, deixa de ser secrela a votação nas comissões e no Plenário 
desta Casa da indicação de autoridade feita pelo Presidente da República, nos 
lormos do arl. 52, inciso !lI, da Carla Magna, ou seja, a escolha de magistrados. 
ministros do Tribunal de Contas da União, Governador de Território, presidente 
e diretores d" Banco Central, Procurador-Geral da República, e os titulares de 
outros cargos que a lei determinar. 
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Do mesmo modo passa a ser aberta a votação relativa à escolha, 
pelo Presjdente da República,. de chefes de missão diplomática de caráter 
permanente, nos termos da inciso IV do meSmo art. 52. A hjpótese 
constitucional de exoneração do Proc-urador-Geral da Republica, antes do 
término de seu mandato, ins crita nu inc iso XI uu mesmo arL 52, relativo às 
liompetências privativas do Senado, passa também a se dar mediante votação 
aberta. 

A votação relacionada ao processo pertinente à perda de mandato 
de Deputado Federal ou Senador acusado de :nfringir proibições constitucionais, 
quebra de occoro parlamentFlr ou que sofrer condennç-no criminal em sentença 
tr(jlL~itada em julgado, a se realiz..aT na Câmara dos Deputados ou no Senado 
F ederdl, passa a se dar dc modo abcrto t:. público. 

A apreciação dos vetos presidenciais apostos a projeto de lei 
aprovado pelo Congresso Nacional, única circunstância do processo legis lativo 
que se dá mediante voto secreto, nos tennos da vigente ordem constitucional, 
passa também a se realizar mediante o voto público c aberto, conforme a nova 
redação que ora se confere ao § 4° do art. 66 da Constituição. 

Aprovada na Câmara dos Deputados, a proposiç.ão vem ao exame 
desta Cl1sa, não tendo recebido e11lenm.<; nestl1 C0111i~são . 

As discussões na Comissão de Conslitujção~ Justiça e Cidadania 
nesta Casa nos impõe a necessidade de resgatar a proposta de relatório original 
do Senarlor Sérgio SOU~ o que ora fazemos nesse momentD. 

lI-ANÁLISE 

A presente proposição é em tudo similar à PEC nO 20, de 2013, do 
Senador PA"LLO P AlM e outros ilustres membros des1a Casa, que altera os 
Qrts. 52, 55 (;1 66, da Constituição Federal, puru estabele-:.:.er u vuto u.oerlu nos 
casos em que nõenciona, terminando cOln o voto sec,.eto do parlamentar, que 
tivemos a honra de relatar nesta Comissão no dia 3 de jul ho de 2013, quando 
nosso relatório favorável à maté.ria foi aprovado pelo Colegiado. 

No mesmo dia, foi lido e aprovado, no P lenário da Casa, o 
Requerimento n° 755, de 2013, subscrito por líderes partidários, solicitando 
calendário especial para tramitação da rr.atéria, em primeiro e seglmdo tU010S 

que, se encontra, hoje. aguardandu a sua inclusão na Ordem do Dia. 
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Cabe observar que a única diferença entre as duas propostas é que a 
PEC sob análise é expressa no sentido de detcnninar que a vedação do uso do 
voto secreto nas manifes:ações do Congresso Nacional c suas Casas é ex:ensivo 
às Casas Legislativas dos entes subnacionais. 

Trata-se, entretanto, de nonna declaratória, urna vez que esse tema, 
conforme entendimento do Supremo Tribuna} Federal, já é de reprodução 
obrigatória nas constituições estaduais e nas leis orgânicas do Distrito Federal e 
dos Municípios. 

Na Ação Direta ue IncuIIslituciollalidade n° 2.46 1, que discutia 
dispositivo da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, relatada pelo Ministro 
GILMAR MENDES e julgada em 12 de maio de 2005, o acórdão foi vazado nos 
seguintes termos: 

Emenda constitucional estadual. Perda de mandato de parlamentar 
estadL1al mediante voto aberto. Inconstituciona lidade.. Violação de 
lirnitação expressa ao poder constitu inte decorrente dos Estados
membros (CF, art . 27, § ] 0, elc art. 55, ~ 2°). Aç.ão direta de 
inconSlitucionalidade julgada procedente, por maior ia. 

Assim, efetivamente, pode-se afirmar que as duas propostas, na 
prática têm o mesmo efeito. 

A PEC nO 43~ de 2013, vai, também, ao encontro de outra 
proposição que o digno Presidente desta Comissão, igualmente, nos distribuiu 
para relatar. 

Trata-se do Projeto dc Resolução (PRS) n' 8, de 2013, do Senador 
PEDRO TAQUES, que allera o art. 291 do RegJlnento Inferno do Senado para 
determinar que as votações secretas no Senado Federal só 'Jcorrerão nos casos 
previstos na Constituição. 

No dia 17 de julho de 20] 3~ a Comissão de Constituição, Justiça c 
Cidadania aprovou o nosso relatório favorável a essa última matéria. que foi, 
daí, remetida ao exame da Comissão Especial da Reforma do Regimento 
Interno, para proBseguimento da tramitação . 

Passamos, então, nesse ponto, a repetir 0.<; pontos da anHlise do tema 
que fizemos quando da apreciação da PEC n° 20, de 2013, nesta Comissão. 
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As alterações constitucionais veiculadas na Proposta de Emenda à 
Constituição n° 43, de 20\3, ora soh análise, em nada interferem com as 
cláusulas constirucionais pertinentes ao núcleo material imutável da Carta 
Magna. Não se trata aqui de medida tendente a abolir direito ou garantia 
individual, separação dos poderes, o valO da cidadania, direto c secreto, ou a 
federação. Do mesmo modo, inexistem circunstâncias impeditivas da apreciação 
de emenda à Constituição, tais como a del:rt:tação de estado de sítio ou de 
defesa. Tampouco há unidade da federação ora objeto de intervenção federal. 

A proposição se dispõe em termos que respeitam as regras 
pcrtinentes ao processo de formação de leis, inscritas na Lei Complementar nO 
95, de 26 de fevereiro de 1998, assim como as exigências regimentais a esse 
respeito. Diante da inexistência de quaisquer óbices de nature,.a material ou 
circunstancial, e considerados adequados os termos em que está disposta a 
medida ora discutida, entendo que nos encontramos em condiçõcs de apreciar o 
seu mérito. 

Em outras circunstâncias históricas, a adoção do voto secreto no 
processo legislativo e em outros momentos da vida parlamentar foi justificada 
com o argumento de que era necessário proteger o detentor do mandato 
parlamentar das pressões oriundas de diversas instituições detentoras de poder 
políticu I! administrativo, como o Poder Executivo, e daquelas ori undas de entes 
dotados de poder econômico, ou ainda, nos processo~ de cassação de mandato, 
até mesmo de um colega parlamentar. 

No exame do veto presidencial aposto a projeto de lei, o voto 
secreto seria necessário para proteger o parlamentar de eventuais represálias do 
Poder Executivo, a qucln compete a gestão dos recursos públkos e a execução 
do orçamento . Nos processos de cassação de parlamentar, o voto secreto se 
destinaria a evitar o constrangimento de o parlamentar votar pela cassação de 
um colega seu, e essa circunstância eventualmente beneficjar o parlamentar 
infrator dos mandamentos legais e eticos, favorecendo a impunidade. 

Nas indicações de autoridade, o voto secreto se imporia como 
medida destinada a proteger o Senador da República de futuras e hipotéticas 
retaliações a serem praticadas pela mesma pessoa, quando empossada no cargo 
para o qual foi indicada Seria destinado tarnhém, nessa circunstância, a não 
fragiJizar o indicado no exercicio de suas funções, na bipótese da aprovação de 
seu nome por apertada maioria. 



64738 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013

A realidade de nosso País e do mundo, na presente quadra histórica, 
superou todas essas objeções, as quais, cada qual ao seu modo e, especialmente, 
ao seu tempo, tiveram seu mérito, sua oportunidade. Hoje, diante da presença 
maior e mais expressiva da cidadania no acompanhamento das atividades do 
Congresso Nacional, podemos entender e afirmar que todas as pressões que 
atuam contrariamente à independência e à autonomia do parlamentar na 
formação de sua vontade podem ser compensadas pela vigilância dos cid"dãos. 

A chamada revolução cientlfica e tecnológica tem gerado imensos 
efeitos em todos os planos da vida social: econômico, cultural, comportamenta1. 
Como era de se esperar, passa agora a gerar efeitos poderosos sobre a vida 
política e o funcionamento das diversas il1stimições estatais. A medida que ora 
apreciamos aponta nesta direção: ao tornar todas as deliberações do Congresso 
Nacional abertas e públicas, revela a necessária transparência e publicidade que 
deve reger a vida pública e o funcionamento das instituições do Estado, de um 
lado; e, de outro, contribui para a vigilância cidadã e a sindicabilidade, pela 
sociedade, sobre a atividade do Congresso Nacional e dos deputados federais e 
dos senadores da República. 

Finalmente, cabe registrar que a presente proposta somente atinge 
as deliberações no âmbito do Poder Legislativo. Remanescem, ainda, na nossa 
Carta Magna, três hipóteses de decisões " serem tomadas, ohrigatoriamente, por 
voto secreto no âmbito de outros colegiados da estrutura do Poder Judiciário e 
do Ministério Público. 

As duas primeiras constam dos arts. 119 e 120 da Constituição e 
c.liLXlJl respeito ao processo de escolha, respectivamente, dos Ministros do 
Tribunal Superior Eleitoral dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e 
do Superior Tribunal de Justiça, e dos juízes dos Tribunais Regionais Eleitorais 
dentre os desembargadores e juízes de direito, pelos Tribunais de Jusliça dos 
Estados. 

o último caso trata-se da prevlsao da escolha do Corregedor 
nacional, por voto secreto dos membros do Conselho Nacional do Ministério 
Público, prevista no art. 130-A da Carta Magna. 
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UI-VOTO 

Ante o exposto, votamos pela admissibilidade da Proposta de 
Emenda à Constituição nO 43, de 2013: e, no mérito, pela sua apro'lação na 
forma do presente voto em separado. 

Sa)a da Comissão, 

, Presidente 

, Relator 



64740 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013

VOTO EM SEPARADO, 
(Do Senador Pedro Taques, apresentado Perante a Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania) 

I - ANÁLISE DA MATÉRIA 

A Proposta de Emenda à Constituição Il. 43, de 2013 , já 
aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados, é fruto de grande 
clamor popular por maior transparência nas decisões do Congresso 

Nacional. 

Em que pese o Senado Federal já ter aprovado em dois turnos 
a PEC 86, de 2007, cujo primeiro signatário é o Senador Álvaro Dias, a 
presente Proposta é mais ampla c retira de todas as deliberações do 
Congre.~so Nacional a po~sihi l idade de votação ~ecreta_ 

Não se pode perder a presente oportunidade de avançar no 
aprimoramento de nossas instituições democráticas, razão pela qual é 
oferecido o presente voto em separado para que seja adotado em sua 
integralidade o texto aprovado pela Câmara dos Deputados e para qne sua 
aprovação culmine na promulgação de importante Emenda Constitucional. 
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ll-VOTO 

Em face do exposto, voto pela rejeição do Relatório 
apresentado pelo Senador Sérgio Souza, para que seja aprovado o texio 
original da PEC 43 , de 2011, na forma como recebida da Câmara dos 
Deputados. 

Sala das Sessões, 

lV~ 
Pedro Taques 

--------Senad~-Ré"púb I i ca 
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maio-
ria/PMDB – RR) – Os pareceres lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maio-
ria/PMDB – RR) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 
1.062, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 
26, 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 (Romero Jucá. Bloco Maio-
ria/PMDB – RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 
245, de 2013, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
comunicando a aprovação de Substitutivo ao Projeto 
de Lei do Senado nº 231, de 2012. 

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 245/2013/CAS

Brasília, 17 de setembro de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou, em reunião realizada nesta data, Substituti-
vo Integral oferecido ao Projeto de Lei do Senado nº 
231 de 2012, que “cria o Fundo Nacional de Pesqui-
sa para Doenças Raras e Negligenciadas (FNPDRN) 
e dá outras providências”, e que, nos termos do art. 
282 do RISF, o referido Substitutivo será submetido a 
turno suplementar.

Atenciosamente, – Senador Lindbergh Farias, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maio-
ria/PMDB – RR) – Com referência ao Ofício nº 245, 
de 2013, a Presidência comunica ao Plenário que po-
derão ser oferecidas emendas à matéria até o encer-
ramento da discussão, no turno suplementar, perante 
a Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maio-
ria/PMDB – RR) – Esgotou-se ontem o prazo previsto 
no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que 
tenha sido interposto recurso, no sentido da aprecia-
ção, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 
330, de 2011, da Senadora Ana Amélia, que dispõe 
sobre a parceria de produção integrada agropecuária, 
estabelece condições, obrigações e responsabilidades 
nas relações contratuais entre produtores integrados e 
agroindústrias integradoras, e dá outras providências. 

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Agricultura e Reforma Agrária, o Projeto 
de Lei do Senado nº 330, de 2011, vai à Câmara 
dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maio-
ria/PMDB – RR) – Sobre a mesa, proposta de emenda 
à Constituição que será lida.

É lida a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 
Nº 48, DE 2013

Dá nova redação ao art. 228 da Constitui-
ção Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal, 
promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:

Artigo único. O Art. 228 da Constituição Federal 
passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 228. São penalmente inimputáveis os me-
nores de dezesseis anos, sujeitos às normas 
da legislação especial.”

Justificação

O Parlamento precisa de medidas que tragam 
respostas urgentes aos anseios do povo brasileiro. 
Assim, hodiernamente, o clamor social elevado vol-
tou-se, indiscutivelmente, em um único foco: dar um 
basta na violência desenfreada a que está submetida 
a população.

Os anos têm passado e nada de concreto é feito 
para, ao menos, minimizar essa onda de assassinatos, 
roubos, furtos e latrocínio. Tornou-se, lamentavelmente, 
comum vermos a banalização da vida, quando nos de-
paramos a cada dia com os jornais estampando casos 
que mais se parecem com uma fronteira de guerra e 
sem motivo que a justifique, quando, a cada ano, este 
País arrecada, de forma recorde, cifras extraordinárias 
em impostos, sem que o povo veja, sinta ou tenha re-
torno em forma de projetos sociais com vistas à me-
lhoria do índice de Desenvolvimento Humano – IDH, 
à educação, à socialização de egressos do sistema 
penal e, sobretudo, à perspectiva de vida de crianças 
e adolescentes vítimas do próprio sistema.

Os crimes estão sendo praticados por motivos 
extremamente fúteis, sem que a vítima reaja, ou seja, 
roubam o cidadão e o matam a sangue frio, como se 
estivessem matando um inseto.

O que mais temos notado é que a grande maioria 
desses agentes do mal é composta por menores de 18 
anos, invariavelmente na faixa etária entre 16 a 18 anos.

A questão da menoridade penal há muito deixou 
de ser mera perspectiva. Tornou-se um caso premente, 
que precisa de uma resposta urgente. Esta resposta 
está no art. 228 da Constituição Federal, a qual precisa 
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ser alterado urgentemente, a fim de que seja reduzida 
de 18 para 16 anos a idade do penalmente imputável.

A evolução social, tecnológica e a progressão de 
outros vetores pressionados pela globalização são fa-
tores que impuseram o surgimento de crianças cada 
vez mais conscientes de seus deveres e obrigações, 
crianças que apresentam uma percepção e conheci-
mento que surpreende a cada geração.

Independente de fatores, certo é que o aumento 
da criminalidade praticada por adolescentes em nossa 
sociedade tem sido tema de discussão quanto à res-
ponsabilidade penal do menor de 18 anos. Isso é fato 
ao longo dos anos. Mas, referido tema tem encontra-
do barreiras no posicionamento de correntes firmadas 
no direito pátrio. Uma sobreleva, como forma de fugir 
dessa realidade premente, a condição dos direitos hu-
manos desses menores. Outra, em contrapartida, ten-
ta equilibrar, ao avocar, imperativamente, os mesmos 
direitos fundamentais usurpados das famílias vítimas 
das ações criminosas desses adolescentes. Inúmeros 
são os casos de pessoas inocentes assassinadas por 
menores que, protegidos pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, previamente cientes desses direitos, agem 
de forma hedionda, por restar certa a inimputabilidade.

Mais que imperativo é nos colocarmos de forma 
imparcial dentro de uma realidade, cuja sociedade é a 
principal vítima. Dentro desse contexto, não podemos 
fugir da realidade, posto ser consabido que, nessa ida-
de, os menores têm estrutura física e mental para se 
responsabilizarem por seus atos. A maioridade penal 
é, segundo a lei, quando a pessoa adquire capacidade 
para exercer seus direitos e responder pelos seus atos.

De extremada importância, também, é denotar 
que este próprio Poder, no ano de 2007, encomendou 
pesquisa para saber do povo em geral, o que achava 
sobre a escalada da violência e, sobretudo, sobre a 
questão da redução da maioridade penal. Pasmem, 
quase 90% da população brasileira defendeu a redu-
ção da maioridade penal.

Conclusivamente, se no ano de 2007, o povo já 
se manifestou dessa forma, hoje, não temos dúvidas 
de que devamos, em acolhimento a esse anseio, redu-
zir a maioridade penal, da forma como ora propomos 
por meio da presente Emenda à Constituição Federal.

Sala das Sessões, de maio de 2013.
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maio-
ria/PMDB – RR) – A proposta de emenda à Constituição 
que acaba de ser lida está sujeita às disposições cons-
tantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 383, DE 2013

Altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 
1988, e a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro 
de 1995, para fixar a parcela dedutível do 
Imposto sobre a Renda das Pessoas Fí-
sicas (IRPF) relativa aos rendimentos de 
pensão por morte paga a filhos e equipa-
rados a filhos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezem-

bro de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º  ...........................................................
 .......................................................................
XXIV – os rendimentos provenientes de pen-
são por morte, até o valor máximo do benefício 
pago pelo Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS), devidos pela Previdência Social da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, por qualquer pessoa jurídica de 
direito público interno, aos filhos e equiparados 
a filho do instituidor do benefício nos termos 
da legislação específica.
 .............................................................. ”(NR) 

Art. 2º O art. 4º da Lei nº 9.250, de 26 de dezem-
bro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º  ...........................................................
 .......................................................................
VIII – a quantia correspondente à parcela isen-
ta dos rendimentos provenientes de pensão 
por morte, pagos pela Previdência Social da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, por qualquer pessoa jurídica de 
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direito público interno, aos filhos e equiparados 
a filho do instituidor do benefício.
§ 1º A dedução permitida pelo inciso V aplica-
-se exclusivamente à base de cálculo relativa 
a rendimentos do trabalho com vínculo em-
pregatício ou de administradores, assegura-
da, nos demais casos, a dedução dos valores 
pagos a esse título, por ocasião da apuração 
da base de cálculo do imposto devido no ano-
-calendário, conforme disposto na alínea e do 
inciso II do art. 8º desta Lei.
§ 2º A dedução de que trata o inciso VIII está li-
mitada ao valor máximo de benefício pago pelo 
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 
no mês a que se referir.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor no dia 1º de .janeiro 
do ano seguinte ao de sua publicação.

Justificação

O Imposto sobre a Renda retira parte significativa 
dos rendimentos de pensionistas menores de idade. 
Esse efeito negativo da tributação é agravado pelo fato 
de os estudantes terem que arcar com inúmeras des-
pesas para sua formação educacional e profissional. 
Além disso, a legislação previdenciária estabelece data 
para o término do benefício por morte: ao completar 21 
anos, é cessada a cota do beneficiário. Esta proposição 
objetiva alterar esse quadro, de modo a aliviar a carga 
tributária sobre as pensões por morte.

Como é de conhecimento geral, a renda familiar 
é drasticamente reduzida na hipótese de morte do se-
gurado, pai ou mãe. Além de os filhos não contarem 
com os rendimentos auferidos pelos genitores, que 
geralmente estavam na plenitude da capacidade labo-
rativa, os valores da pensão por morte são reduzidos, 
pois resultam da média dos salários de contribuição e 
possuem teto para pagamento. Caso o rendimento do 
segurado seja de R$ 10.000,00 mensais, a pensão por 
ele deixada será de, no máximo, R$ 4.159,00.

Sobre os parcos rendimentos dos pensionistas 
haverá a incidência do Imposto sobre a Renda que, 
a depender dos proventos, diminui significativamente 
os valores disponíveis. O montante que sobra após a 
tributação deve ser sabiamente administrado pelos 
menores, pois são os valores que deverão ser usados 
para sua subsistência e formação educacional e pro-
fissional. Não se pode esquecer, ainda, que os meno-
res só contarão com essa renda até completarem 21 
anos de idade, por isso a necessidade de otimizarem 
os recursos.

A conjugação de despesas altas com diminuição 
de renda justifica plenamente a opção legislativa pela 
isenção do IRPF para os proventos dos pensionistas 

por morte. Medida que está em harmonia com os pos-
tulados constitucionais.

Conforme previsto no art. 227 da Constituição 
Federal, cabe ao Estado assegurar à criança, ao ado-
lescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respei-
to, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligên-
cia, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. No entanto, a elevada carga tributária, im-
posta pelo próprio Estado, sobre a pensão por morte, 
vai de encontro ao texto constitucional.

A proposta inova o ordenamento legal ao conferir 
a progressividade das deduções permitidas, levando 
em conta a idade dos beneficiários, o que garante a 
pessoalidade da tributação e assegura a imposição 
de tributos de acordo com a capacidade contributiva.

É imprescindível a imediata redução do tributo 
para que os pensionistas por morte possam dispor de 
condições mínimas financeiras para manter seu bem-
-estar e arcar com as despesas relacionadas à sua 
formação. Ou alteramos a legislação para promover a 
justa tributação, ou ficamos inertes e pactuamos com 
a continuidade da crise financeira que atormenta os 
pensionistas menores de idade.

Convicta da importância da presente iniciativa 
esperamos a acolhida do projeto de lei pelos ilustres 
Pares.

Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Gra-
zziotin, PCdoB/Amazonas.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988 

Altera a legislação do imposto de renda e 
outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os se-
guintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:
....................................................................................

XXII – os valores pagos em espécie pelos Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Imposto 
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Inte-
restadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS 
e ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – 
ISS, no âmbito de programas de concessão de crédito 
voltados ao estímulo à solicitação de documento fiscal 
na aquisição de mercadorias e serviços. (Incluído pela 
Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 



64746 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013

XXIII – o valor recebido a título de vale-cultura. 
(Incluído pela Lei nº 12.761, de 2012)
....................................................................................

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995 

Altera a legislação do imposto de renda das 
pessoas físicas e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 4º Na determinação da base de cálculo su-
jeita à incidência mensal do imposto de renda poderão 
ser deduzidas:

VII – as contribuições para as entidades de pre-
vidência complementar de que trata a Lei nº 12.618, 
de 30 de abril de 2012.

(Às Comissões de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa; e de Assuntos Econômi-
cos, cabendo à última a decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maio-
ria/PMDB – RR) – O projeto que acaba de ser lido será 
publicado e remetido às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maio-
ria/PMDB – RR) – A Presidência designa o Senador 
João Ribeiro, nos termos dos Ofícios nºs 172 a 175, 
de 2013, da Liderança do Bloco Parlamentar União e 
Força, para integrar, em substituição ao Senador Vi-
centinho Alves, respectivamente:

– como Suplente, a Comissão de Assuntos Eco-
nômicos;
– como Titular, a Comissão de Assuntos Sociais; 
– como Titular, a Comissão de Serviços de In-
fraestrutura; e
– como Titular, a Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 172/2013-BLUFOR

Brasília, 18 de setembro de 2013

Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para in-
dicar, pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Se-
nador João Ribeiro, como membro Suplente, para 
integrar a Comissão de Assuntos Econômicos – CAE 
– desta Casa, em substituição ao nobre Senador 
Vicentinho Alves.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco 
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PRB.

Of. nº 173/2013 – BLUFOR

Brasília, 18 de setembro de 2013

Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos temos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, 
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador João 
Ribeiro, como membro titular, para integrar a Comissão 
de Assuntos Sociais – CAS  –  desta Casa, em substi-
tuição ao nobre Senador Vicentinho Alves.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de estima e consideração.

Atenciosamente, –  Senador Gim, Líder do Bloco 
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PRB.

Of. nº  174/2013 – BLUFOR

Brasília, 18 de setembro de 2013

Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos temos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, 
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador João 
Ribeiro, como membro titular, para integrar a Comis-
são de Serviços de Infraestrutura – CI – desta Casa, 
em substituição ao nobre Senador Vicentinho Alves.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco 
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PRB.

Of. nº 175/2013 – BLUFOR

Brasília, 18 de setembro de 2013

Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, 
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador João 
Ribeiro, como membro titular, para integrar a Comissão 
de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR – desta 
Casa, em substituição ao nobre Senador Vicentinho Alves.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração.

Atenciosamente, –  Senador Gim, Líder do Bloco 
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PRB.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maio-
ria/PMDB – RR) – A Presidência do Senado Federal 
recebeu o Ofício nº 206, do Senador Ricardo Ferra-
ço, referente ao Requerimento nº 882, de 2013, de 
missão, por meio do qual relata participação em visi-
ta oficial à Suécia e à França, no período de 4 a 7 de 
setembro de 2013.

O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
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É o seguinte o Ofício:

Ofício GSRFER-206/2013 

Brasília, 17 de setembro de 2013. 

Assunto: Relatório da viagem a Suécia conforme Re-
querimento nº 882/2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Tenho a honra de cumprimentar Vossa Exce-

lência e, na oportunidade, informar que participei dos 
eventos na Suécia, entre os dias 4 e 7 de setembro 
do corrente ano.

Sendo o que se apresenta para o momento, re-
novo meus protestos de estima e consideração. 

Respeitosamente, – Senador Ricardo Ferraço,  
PMDB – ES.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maio-
ria/PMDB – RR) – A Presidência recebeu o Aviso nº 
60, de 2013 (nº 1.118/2013, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão nº 
2.296/2013-TCU, referente à Resolução nº 19/2011, 
do Senado Federal, que altera as Resoluções 43, de 
2001, e 48, de 2007, do Senado Federal, para permi-
tir a contratação de operações de crédito destinadas 
a regularização de inadimplência com instituições do 
Sistema Financeiro Nacional, e dá outras providências 
(TC 037.897/2011-0).

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 60, DE 2013

Aviso nº 1.118 – Seses – TCU – Plenário 

Brasília-DF, 28 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 037.897/2011-0, 
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 transito em julgado e 
que eventuais providencias a cargo do Senado serão 
posteriormente comunicadas.

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

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maio-
ria/PMDB – RR) – O Aviso nº 60, de 2013, apensado 
ao processado da Resolução nº 19, de 2011, vai à 
Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maio-
ria/PMDB – RR) – O Senado Federal recebeu os se-
guintes Avisos do Tribunal de Contas da União:

– nº 61, de 2013 (nº 1.164/2013, na origem), enca-
minhando cópia do Acórdão nº 2.453, de 2013, bem 
como dos respectivos Relatório e Voto que o funda-
mentam, referente ao acompanhamento da opera-
ção de crédito autorizada pela Resolução nº 43, de 
2012, do Senado Federal (TC 032.321/2012-0); e
– nº 62, de 2013 (nº 1.171/2013, na origem), en-
caminhando cópia do Acórdão nº 2.474, de 2013, 
bem como dos respectivos Relatório e Proposta 
de Deliberação que o fundamentam, referente ao 
acompanhamento da operação de crédito autori-
zada pela Resolução nº 65, de 2012, do Senado 
Federal (TC 046.709/2012-6).

São os seguintes os Avisos:

AVISO Nº 61, DE 2013

Aviso nº 1.164 – Seses – TCU – Plenário

Brasília – DF, 11 de setembro de 2013

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, por intermédio da Secretaria-Geral da Mesa, 
cópia do acórdão proferido pelo plenário desta Corte 
nos autos do processo nº TC 032.321/2012-0, na Ses-
são Ordinária de 11-9-2013, 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 dessa Casa serão 
posteriormente comunicadas. 

Atenciosamente, – Aroldo Cedraz, na Presidência

AVISO Nº 62, DE 2013.

Aviso nº 1.171 – Seses – TCU – Plenário 

Brasília, 11 de setembro 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 046.709/2012-6, na 
Sessão Ordinária de 11-9-2013, acompanhado do rela-
tório e da proposta de deliberação 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 dessa Casa serão 
posteriormente comunicadas.

Atenciosamente, –  Aroldo Cedraz, na Presi-
dência.
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maio-
ria/PMDB – RR) – Os Avisos, apensados aos proces-
sados das respectivas Resoluções, vão à Comissão 
de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maio-
ria/PMDB – RR) – O Senado Federal recebeu o Ofício 
nº 273, de 2013, do Primeiro-Secretário da Câmara 
dos Deputados, encaminhando autógrafo do Projeto 
de Lei da Câmara nº 41, de 2013 (nº 323/2007, na Câ-
mara dos Deputados, do Deputado Brizola Neto), que 
dispõe sobre a destinação para as áreas de educação 
e saúde de parcela da participação no resultado ou da 
compensação financeira pela exploração de petróleo e 
gás natural, com a finalidade de cumprimento da meta 
prevista no inciso VI do caput do art. 214 e no art. 196 
da Constituição Federal; altera as Leis n°s 7.990, de 
28 de dezembro de 1989, e 12.351, de 22 de dezem-
bro de 2010; e dá outras providências, sancionado e 
convertido na Lei nº 12.858, de 2013.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 273/2013/PS-GSE

Brasília, 18 de setembro de 2013

Assunto: Encaminha autógrafo de projeto de lei san-
cionado

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 323, de 2007, da Câmara 
dos Deputados (PLC nº 451/13), que “Dispõe sobre 
a destinação para as áreas de educação e saúde de 
parcela da participação no resultado ou da compen-
sação financeira pela exploração de petróleo e gás 
natural, com a finalidade de cumprimento da meta 
prevista no inciso VI do caput do art. 214 e no art. 196 
da Constituição Federal; altera a Lei nº 7.990, de 28 
de dezembro de 1989; e dá outras providências”, foi 
sancionado pela Excelentíssima Senhora Presidenta 
da República e convertido na Lei nº 12.858, de 9 de 
setembro de 2013.

Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia 
da mensagem e do texto da lei em que se converteu 
a proposição ora encaminhada.

Atenciosamente,– Deputado Gonzaga Patriota, 
Primeiro-Suplente de Secretário.

DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO 
NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMEN-
TO INTERNO.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs 
e Srs. Senadores e Telespectadores da TV Senado

A partir do dia 7 de outubro próximo, as empresas 
brasileiras, interessadas em conceder o benefício do 
Vale-Cultura aos seus trabalhadores poderão se ins-
crever no sistema de credenciamento da Secretaria 
de Fomento e Incentivo à Cultura (Sefic), do Ministé-
rio da Cultura (Minc), e os trabalhadores já passarão 
a utilizar o benefício. 

Destinado aos trabalhadores e trabalhadoras que 
ganham até cinco salários mínimos, o Vale-Cultura tem 
o objetivo de universalizar o acesso e a participação 
deste segmento, nas atividades, eventos e serviços 
culturais desenvolvidos no país, com visitação a esta-
belecimentos culturais e artísticos, acesso a espetá-
culos, e consumo de produtos culturais. 

Ideia antiga, cuja discussão passou por este par-
lamento, o projeto de lei do Vale-Cultura foi sancionado 
pela presidente Dilma Rousseff, em dezembro de 2012, 
e a intenção do governo é fazer com que ele chegue à 
mão de 42 milhões de trabalhadores brasileiros.

Para garantir este benefício, o governo federal 
estimou o desembolso de cerca de R$ 500 milhões 
somente este ano em incentivos. As empresas que 
aderirem ao programa devem indicar a operadora 
com a qual preferem trabalhar, e terão em troca 
descontos no Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Jurídica (IRPJ). 

A autorização para uso do Vale-Cultura consta de 
instrução normativa, publicada na última sexta-feira, no 
Diário Oficial da União, que estabelece também que o 
benefício será avaliado, periodicamente.

Sr. Presidente, semelhante ao Vale-alimentação 
e ao Vale-transporte, o Vale-Cultura, consiste de um 
cartão magnético, no valor de R$ 50 mensais, que 
possibilitará aos trabalhadores acesso direto a tea-
tro, cinema, museus, shows, e ao circo ou comprar 
ou alugar CDs, DVDs, livros, revistas e jornais. Válido 
em todo território nacional, este cartão também pode 
ser usado pelos trabalhadores que desejarem fazer 
cursos no mundo das artes como teatro, dança, au-
diovisual, fotografia, circo, festas populares, música 
e literatura. 

De acordo com o governo federal, fica a critério 
de cada trabalhador e trabalhadora participar ou não 
do programa, e como não tem validade estipulada, o 
Vale Cultura pode também contribuir para a compra 
de instrumentos musicais, aquisição de livros, peças 
de artesanato esculturas, jornais e revistas em bancas 
e livrarias credenciadas no programa, uma vez que o 
crédito é acumulativo. 

É bom explicar que as empresas poderão ofe-
recer o Vale-Cultura para todos seus funcionários, 
contratados pelo Regime da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT). Porém, a prioridade é para os tra-
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balhadores de rendas média e baixa. Ou seja, que 
recebem até cinco salários mínimos, o equivalente a 
R$ 3.390,00, em valores atuais. No ano que vem este 
valor será R$ 3597,40.

Para estes trabalhadores, haverá um desconto 
na remuneração que varia entre R$ 2 e R$ 5. Expli-
cando melhor, podemos dizer que quem ganha até 
um salário mínimo paga R$ 1. O desconto é de R$ 2, 
para quem percebe até 2 salários. Acima de 2 até 3, o 
desconte será de R$ 3. Quem recebe acima de 3 até 
4 salários, terá desconto de R$ 4, e que ganha acima 
de 4 até 5 salários mínimos terá desconto de R$ 5. Os 
trabalhadores que percebem remuneração superior a 
cinco salários mínimos terão direito de descontos que 
variam de 20% até 90% do valor do benefício, ou seja, 
pode chegar a R$ 45. 

A história já provou e pesquisas científicas confir-
maram que o povo sabe e gosta de arte e de produção 
cultural. Temos em nosso país uma diversidade imensa 
de cultura. Também para a economia do país preveem-
-se mudanças com a utilização do Vale-Cultura. Além 
de gerar milhões de empregos no Brasil, as estimativas 
oficiais são de que o potencial do benefício, injete até 
R$ 25 bilhões anuais no setor. Desta forma, projeta-se 
o crescimento da cultura no país, espalhando-se por 
todos os pontos urbanos.

Em meu Estado de Roraima, onde existem cen-
tenas de trabalhadores e trabalhadoras, o Vale-Cultura 
chega em boa hora, pois vai estimular ainda mais a 
produção cultural, ao mesmo tempo em que forma-
rá um novo público consumidor de cultura regional 
e nacional. Neste sentido, acabamos de receber o 
incentivo do governo federal com o Edital Amazônia 
Cultural, que destina R$ 5 milhões à cultura da região 
Norte, e que foi lançado em Boa Vista, pela ministra 
Marta Suplicy.

De parabéns estão, portanto, a ministra da cultu-
ra, Marta Suplicy e nossa presidenta Dilma Rousseff, 
com a implantação e implementação do Vale-Cultura, 
um benefício que tem, ao mesmo tempo duas verten-
tes: fortalecer o mercado consumidor de bens e servi-
ços criativos e contribuir com a formação de cidadãos 
consumidores de cultura, de arte e de manifestações 
culturais.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maio-

ria/PMDB – RR) – Não havendo mais nada a tratar, 
encerro a presente sessão, lembrando às Srªs e aos 
Srs. Senadores que será realizada sessão deliberativa 
ordinária amanhã, às 14h, com a Ordem do Dia pre-
viamente designada.

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 15, DE 2011 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 1.095, de 2013 – art. 336, II)

Projeto de Lei do Senado nº 15, de 2011, do 
Senador Mozarildo Cavalcanti, que institui o 
Programa Fronteira Agrícola Norte e dá outras 
providências.
Tem parecer da CCJ; depende de pareceres 
da CAE, CDR e CRA.

2 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 380, DE 2012 

(Em regime de urgência, nos termos do 
 Requerimento nº 1.096, de 2013 – art.  336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 380, de 2012, de iniciativa da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, que institui a Política Nacional de 
Defesa e de Desenvolvimento da Amazônia 
e da Faixa de Fronteira.

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 26, DE 2013 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.108, de 2013)

Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 2013 (nº 
2.592/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Beto Albuquerque e outros Deputados), que 
altera os arts. 173, 174, 175, 191, 202, 203, 
292, 302, 303, 306 e 308 da Lei n° 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre sanções 
administrativas e crimes de trânsito.
Parecer sob nº 1.062, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Vital do Rêgo, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.

4 
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, 
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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.

5 
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.

6 
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.

7 
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.

8 
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 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 
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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-
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 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 35, DE 2011

Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 35, de 2011, tendo como primeiro signa-
tário o Senador Luiz Henrique, que revoga o 
inciso I do art. 49, acrescenta inciso ao art. 
52 e altera a redação do inciso VIII do art. 
84 da Constituição Federal, a fim de tornar 
privativa do Senado Federal a competência 
para decidir sobre tratados, acordos ou atos 
internacionais.
Parecer sob nº 269, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, com a Emenda 
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto 
em separado do Senador Roberto Requião.

12 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 43, DE 2013

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 43, de 2013 (nº 349/2001, na Câmara dos 
Deputados, tendo como primeiro signatário o 
Deputado Luiz Antonio Fleury), que acrescenta 

os §§ 1º e 2º ao art. 47 e dá nova redação aos 
incisos III, IV e XI do art. 52, ao § 2º do art. 55 
e ao § 4º do art. 66 da Constituição Federal, 
abolindo a votação secreta no âmbito do Po-
der Legislativo.
Parecer favorável, sob nº 1.063, de 2013, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Sérgio Souza, com votos 
em separado dos Senadores Pedro Taques e 
Randolfe Rodrigues, e contrários dos Senado-
res Aloyzio Nunes Ferreira e Eduardo Lopes.

13 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 20, DE 2013 
(Calendário Especial  

– Requerimento nº 755, de 2013)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 20, de 2013, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Paulo Paim, que altera os arts. 
52, 55 e 66, da Constituição Federal, para 
estabelecer o voto aberto nos casos em que 
menciona, terminando com o voto secreto do 
parlamentar.
Parecer favorável, sob nº 645, de 2013, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Sérgio Souza.

14 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 28, DE 2013

Primeira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
28, de 2013, tendo como primeiro signatário o 
Senador Antonio Carlos Valadares, que altera 
os artigos 47 e 52 da Constituição Federal, para 
estabelecer o voto aberto nas deliberação de 
cada casa e do Congresso Nacional.
Pendente de Parecer da CCJ

15 
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 
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Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs 
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 40, DE 2013

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 40, de 2013 (nº 4.280/2008, na 
Casa de origem, do Deputado Beto Mansur), 
que dispõe sobre o exercício da atividade e a 
remuneração do permissionário lotérico, fixa 
condições para sua atuação como corres-
pondente bancário, e dá outras providências.
Parecer favorável, sob no 994, de 2013, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relatora: 
Senadora Vanessa Grazziotin.

17 
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.

18 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 3, de 2013-Complementar, da 
Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao 
art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996, para vedar a exigência de 
recolhimento antecipado de imposto relativa-
mente ao estoque de mercadorias recebidas 
antes do início do regime de retenção anteci-
pada por substituição tributária.
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator 
ad hoc: Senador Armando Monteiro.

19 
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).

20 
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).

21 
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).

22 
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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23 
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).

24 
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).

25 
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).

26 
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.

27 
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).

28 
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).

29 
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).

30 
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).

31 
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 Lei 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).

32 
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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33 
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.

34 
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).

35 
REQUERIMENTO Nº 1.018, 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).

36 
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).

37 
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).

38 
REQUERIMENTO Nº 1.034, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.034, de 2013, do Senador Lobão Filho, 
solicitando que, sobre os Projetos de Lei da 
Câmara nºs 147 e 148, de 2010, que trami-
tam em conjunto, além da Comissão cons-
tante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(cria a área de proteção ambiental da Serra 
da Canastra).

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maio-
ria/PMDB – RR) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 29 mi-
nutos.)
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Ata da 160ª Sessão, de Debates Temáticos, 
em 19 de setembro de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Renan Calheiros

(Inicia-se a sessão às 11 horas e 39 minutos 
e encerra-se às 15 horas e 29 minutos)

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

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A presente sessão destina-se ao debate temático 
do financiamento da saúde.

Convido para compor a Mesa o Ministro de Esta-
do da Saúde, Alexandre Padilha. (Palmas.)

Convido para compor a Mesa, com muita satis-
fação, a Ministra de Estado do Planejamento e Orça-
mento e Gestão do Brasil, Miriam Belchior. (Palmas.)

Convido para compor a Mesa o Presidente da 
Comissão de Financiamento da Saúde do Senado 
Federal, Senador Vital do Rêgo. (Palmas.)

Convido também, para compor a Mesa, o Presi-
dente da Comissão de Financiamento da Saúde, Se-
nador Humberto Costa. (Palmas.)

Convido para compor a Mesa, a Presidente do 
Conselho Nacional da Saúde, Srª Maria do Socorro 
de Souza. (Palmas.)

Convido para compor a Mesa o representante do 
Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), 
o Secretário Executivo Sr. Jurandi Frutuoso. (Palmas.)

Convido para compor a Mesa o presidente da 
Federação Nacional dos Farmacêuticos (Fenafar) e 
coordenador do Movimento Saúde Mais Dez, Sr. Ro-
nald Ferreira dos Santos. (Palmas.)

A Srª Ministra do Planejamento e Gestão, Sr. Mi-
nistro da Saúde, senhores convidados, Srs. Senado-
res, Srªs Senadoras, a saúde pública brasileira, como 
todos sabem, está diante está diante de um dilema. 
Não é preciso muito para ver o quanto a população 
tem sofrido com os serviços de saúde oferecidos nos 
postos de saúde, ambulatórios, maternidades e hospi-
tais. Quase todas as pesquisas apontam a saúde com 
uma das angústias nacionais.

A saúde é um dos principais componentes da 
vida, seja como pressuposto indispensável para a sua 
permanência, seja como elemento agregado a sua 
qualidade. Assim, a manutenção da saúde está ligada, 
muitas vezes, ao direito à própria existência.

Em todo o Brasil, o cidadão, ao procurar trata-
mento, frequentemente se depara com toda sorte de 
desrespeito: além das longas filas, o descaso, o des-
conforto, as dores e, muitas vezes, o desespero.

Falta consideração a sua dignidade, faltam mé-
dicos, faltam remédios, a cobertura é pretensamente 
universal, e o atendimento, infelizmente, não tem sido 
integral.

Sabemos todos que essa situação atinge mais 
dolorosamente à população de menor poder aquisitivo.

O Estado brasileiro tem como uma de suas pre-
missas básicas a redução das desigualdades sociais.

Assim, o sistema público de saúde se sustenta 
e se legitima (...) pela população tem, além da res-
ponsabilidade legal, um compromisso moral com os 
menos favorecidos.

Se, por um lado, a população clama por mais aten-
dimentos, mais médicos, mais leitos, mais hospitais, 
mais saúde enfim, por outro lado, os Municípios e os 
Estados alegam como fator impeditivo da efetivação do 
direito à saúde a elevada demanda em contraposição 
com a escassez dos recursos.

Diante desse e de tantos outros aspectos impor-
tantes que se envolvem na questão da saúde pública, 
o Senado se mobilizou para realizar esta sessão te-
mática, a fim de discutir as dificuldades que envolvem 
o setor e, assim, debater caminhos, buscar soluções 
e, caso necessário, modernizar os marcos legais para 
que o direito à saúde, que a Constituição garante a 
todo brasileiro, seja uma realidade.

Os arts. 6º e 196 de nossa Carta Magna preveem 
a efetividade à saúde por meio da integralidade de as-
sistência, diretrizes que se acham expressas também 
na Lei nº 8.080. Sendo um direito social e fundamental, 
a saúde, assim reitero, é um dever do Estado.

Temos um modelo integral e complexo de saú-
de pública e precisamos definir financiamentos per-
manentes para o setor e debater aspectos que levem 
à melhoria dos serviços prestados, entre eles o per-
centual do Orçamento Público para o setor, a carreira 
dos médicos, o Revalida e o Programa Mais Médicos. 
Entre esses aspectos, destaco o mais premente e im-
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portante a ser debatido e resolvido: o que diz respeito 
à destinação de mais recursos para a saúde.

Recentemente, recebi em meu gabinete repre-
sentantes do movimento Saúde+10, que reuniu cerca 
de um milhão e novecentas mil assinaturas de entida-
des, associações e movimentos sociais.

Há um clamor nacional em favor do projeto de 
lei de iniciativa popular que estabelece vinculação de 
10% da receita bruta da União para a área de saúde. 
Ouvi deles que, em uma recente pesquisa, 58% dos 
entrevistados consideraram a melhoria da saúde como 
a principal reivindicação do povo junto ao Governo. 
Creio ser esse, portanto, um momento propício para 
reafirmar os compromissos do Parlamento com a so-
ciedade no sentido de avançar no entendimento que 
permita a aprovação dessas matérias o mais rapida-
mente possível e em regime de urgência, como cobra 
a sociedade brasileira.

Outra tentativa de resolver os problemas de saú-
de do País encontra-se no orçamento impositivo, que 
votaremos muito em breve. Na Comissão de Consti-
tuição e Justiça, o relator do orçamento impositivo é o 
Senador Eduardo Braga.

Creio ser razoável a proposta de que 50% das 
emendas impositivas sejam para a saúde. A partir das 
discussões e análises a serem apresentadas, devere-
mos apontar qual é, na verdade, o percentual possível. 
O ideal, contudo, é que seja realizado um acordo entre 
o Legislativo e o Executivo, pois assim evitaremos a 
possibilidade de judicialização do problema.

Por isso é que tenho trabalhado e continuarei tra-
balhando no sentido de que haja esse acordo. E esta 
sessão temática será, acredito, fundamental para que 
possamos dar passos significativos nesse caminho.

A pertinência de inserir no texto constitucional 
a carreira médica de Estado é outra questão sobre a 
qual teremos que nos debruçar brevemente. De acor-
do com a PEC 34, os médicos de Estado deverão ser 
organizados em carreira, nos termos da lei orgânica 
que dispuser sobre sua organização e funcionamen-
to. Suas atividades, consideradas essenciais ao fun-
cionamento do Estado, serão exercidas unicamente 
no âmbito do Sistema Único de Saúde. Assim, serão 
obrigatórios os concursos públicos da especialidade 
médica na esfera federal.

Atualmente, estamos aguardando a apreciação 
da matéria, que se encontra também na Comissão de 
Constituição e Justiça e tem como relator o nosso co-
lega, companheiro, Senador e médico Paulo Davim.

Ainda de interesse para a área de saúde, outro 
projeto também se encontra na Comissão de Cons-
tituição e Justiça, de autoria do seu Presidente, Se-
nador Vital do Rêgo. Trata-se do PL 20, de 2012, que 

incentiva a criação de unidades de serviço de medicina 
legal em regiões metropolitanas e cidades do interior. 
É uma especialidade que utiliza conhecimentos téc-
nico-científicos para esclarecer fatos de interesse da 
Justiça, como o exame do corpo de delito, para iden-
tificar as causas de uma violência, e a autópsia, para 
determinar a causa de uma morte.

São, assim, vários os assuntos de interesse para 
a área de saúde que aguardam deliberação de nós, 
Parlamentares. E esta sessão temática, repito, sem 
dúvida, haverá de contribuir para a formação mais acu-
rada de nossas opiniões, de nossos posicionamentos. 

Entretanto, creio, dois deles especialmente reque-
rem que estejamos bastante embasados para que a 
nossa deliberação, que é o Programa Mais Médicos e 
o Revalida, que têm mobilizado setores da sociedade 
com muitas opiniões a favor. E também – é democrá-
tico – opiniões contrárias. 

O objetivo do Mais Médicos é formar recursos 
humanos na área médica para o Sistema Único de 
Saúde, especialmente em Municípios do interior e de 
periferias das grandes cidades. 

Já tive a oportunidade de expressar pessoal-
mente à Presidente Dilma Rousseff o meu apoio ao 
programa. Cumprimentei-a pela coragem no enfrenta-
mento dos problemas da saúde pública, que sei que 
nos afligem a todos.

O meu desejo é que esta sessão traga subsídios 
para dar respostas efetivas ao brasileiro que busca aju-
da médica para cuidar da saúde e preservar a sua vida. 

Gostaria de repetir, mais uma vez, o meu sin-
cero agradecimento ao Ministro Alexandre Padilha, 
que vem desenvolvendo um grande trabalho à frente 
da pasta da Saúde e que corajosamente também se 
dispôs a comparecer a este debate, mesmo sendo a 
saúde – enfatizo mais uma vez o compromisso públi-
co e a coragem do Ministro Padilha – uma das áreas 
mais sensíveis do País.

Tenho certeza de que todos reconhecem os méri-
tos do Ministro Padilha e sabem, como ele, que a saú-
de tinha a CPMF, e acabou precisando de um grande 
contorcionismo tributário para fazer face às imensas 
despesas com a saúde no Brasil.

Vamos ao debate, na certeza de que ele haverá 
de apontar muitos caminhos para o financiamento da 
saúde pública no Brasil. 

Eu tenho a satisfação de conceder a palavra em 
primeiro lugar ao Ministro Alexandre Padilha.

Com a palavra, o Ministro Padilha.
V. Exa dispõe de pelo menos 15 minutos, mas 

compreenderemos o tempo que for necessário para 
que a sua intervenção inicial possa impulsionar este 
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debate, que é insubstituível para a solução desse pro-
blema que angustia a todos. 

Com a palavra, V. Exa. 
O SR. ALEXANDRE PADILHA – Muito obrigado, 

Sr. Presidente.
Queria saudar a minha colega de governo Mi-

nistra Miriam Belchior, saudar a Presidenta do Con-
selho Nacional de Saúde, Socorro, saudar o Jurandi 
Frutuoso, Secretário Executivo do Conass, o Ronald, 
Coordenador do Movimento Saúde + 10. Em nome do 
Senador Aloysio Nunes, Senador do meu Estado, sau-
dar todos os Senadores e Senadoras aqui presentes.

Quero agradecer mais uma vez ao Presidente 
Renan, a todos os Senadores, ao Presidente Vital, 
que coordena a Comissão de Financiamento, e ao 
Relator da Comissão de Financiamento, o ex-Ministro 
Humberto Costa por mais esta oportunidade de deba-
termos, aqui no Senado e no Congresso Nacional, o 
tema da saúde, sobretudo um dos grandes desafios 
que temos do SUS, que é pensarmos um modelo es-
tável e permanente de financiamento para a saúde 
pública do nosso País.

Acredito que toda a vez que o Congresso Nacio-
nal se debruça sobre o tema da saúde e se dispõe a 
debatê-lo, coloca-o na sua agenda central, numa quinta-
-feira de manhã, vários Senadores e Senadoras aqui 
presentes, é a saúde que ganha, o SUS que ganha.

Pode passar o próximo.
Temos um desafio que não é pequeno, um desafio 

construído por esta Casa. Foi o Congresso Nacional, 
através da Constituição, no período de redemocrati-
zação do País, que colocou para o Brasil um desafio 
que nenhum outro país da nossa dimensão assumiu, 
que é buscar levar saúde pública, universal, gratuita 
com integralidade a uma população de 200 milhões 
de habitantes.

A rigor, nenhum país com mais de 100 milhões 
de habitantes tem um sistema público universal e gra-
tuito. Então, o Brasil e o Congresso Nacional ajudaram 
a construir esse desafio. É um país único em relação a 
outros países. Para dar conta desse desafio num país 
tão diverso como o nosso, ainda tão desigual, com 
tantas diferenças regionais, econômicas e sociais, 
é muito importante que o Congresso Nacional, que 
criou o SUS, possa debater permanentemente sobre 
os seus desafios. 

Quando mostramos alguns números do que é o 
Sistema Único de Saúde... Antes de vir para cá, estava 
numa reunião da missão da Organização Pan-Ameri-
cana de Saúde, que conhece muito o SUS, mas que 
toda a vez se impressiona com alguns números. São 
números que impressionam, com todos os desafios, 

o déficit de qualidade e o que precisamos ampliar de 
acesso ainda.

O Brasil é reconhecido mundialmente – só para 
dar dois exemplos –, ainda mais depois da incorpora-
ção da vacina do HPV para as mulheres com o mais 
amplo calendário público e gratuito de vacinação do 
mundo inteiro – nenhum país da nossa dimensão ofe-
rece esse calendário com altas coberturas de vacina-
ção como nós temos –, como também, nos últimos três 
anos, o recordista mundial de transplantes de órgãos 
através de um sistema público e gratuito. Nenhum país 
fez mais de 20 mil transplantes como nós fizemos a 
cada ano, nos últimos três anos, totalmente gratuitos 
para a sua população. 

Pode passar o próximo.
E alguns feitos do Sistema Único de Saúde, nes-

ses 25 anos do SUS, são reconhecidos mundialmente. 
Na última semana, só para citar um deles, o Relatório 
Mundial do Unicef reconheceu o Brasil como o principal 
caso mundial de redução da mortalidade infantil. Em 
2011, quatro anos antes do ano de 2015, dos objeti-
vos do milênio, alcançamos o objetivo do milênio da 
redução da mortalidade infantil. Só que o Relatório do 
Unicef da semana passada deu um dado ainda mais 
forte: o Brasil reduziu a mortalidade infantil mais do que 
todos os países da América Latina, reduziu mais do 
que todos os BRICS, os países emergentes da nossa 
dimensão, e teve uma taxa de redução maior do que 
a dos países de renda média alta. Quando você pega 
os países de renda per capita média elevada e com-
para, a taxa de redução nesses países foi menor do 
que o Brasil reduziu nos últimos 20 anos. Foram 77% 
de redução nos 20 anos e 45%, ou seja, uma propor-
ção ainda maior, nos últimos dez anos de redução da 
mortalidade infantil neste País.

Esse sistema que o Congresso Nacional cons-
truiu para o País já deu conta de alguns desafios, mas 
tem uma série de lacunas. Uma delas é exatamente 
a discussão de como se garante um financiamento 
estável para um desafio tão complexo como ofere-
cer saúde pública universal e gratuita da vacinação 
ao transplante, do insumo e da ação mais básica de 
prevenção e preservação da vida até o procedimento 
mais complexo, de maior risco e maior complexidade, 
que é um transplante de órgãos.

Só que, ao longo desses 25 anos, nós não defini-
mos com muita clareza uma proposta de financiamento 
estável. Todos os senhores sabem que o Congresso 
Nacional, ao promulgar a Constituição, aprovou a res-
ponsabilidade do Estado. Este é outro detalhe: a nossa 
Constituição. Nenhum país tem na sua Constituição a 
insígnia de que saúde é um direito de todos e um de-
ver do Estado. Nem as Constituições mais recentes, 
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frutos de reformas democráticas, como na América 
Latina, na Bolívia, na Venezuela e no Equador, têm 
uma insígnia tão avançada e ousada em relação ao 
direito à saúde como a nossa.

Pode passar. 
Ao longo desses 25 anos do SUS, a primeira 

fonte estável definida para buscar financiar a saúde 
foi exatamente a aprovação da CPMF. A CPMF surgiu 
como fonte para um debate do Congresso Nacional. 

Pode passar o próximo.
Ao longo dos anos em que existiu, de 1997 até 

2007, ela foi responsável por cerca de 30% – houve 
variações ano a ano – do financiamento dos recursos 
da saúde, do Ministério da Saúde, nesse período. Ou 
seja, um terço dos recursos do Ministério da Saúde, 
enquanto existiu a CPMF, foram provenientes dessa 
fonte de financiamento, que foi a única fonte construída, 
além das fontes da seguridade social, especificamente 
para a área da saúde.

Pode passar o próximo.
Quando, numa noite do Congresso Nacional, no 

ano de 2007...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/

PCdoB – CE. Fora do microfone.) – Madrugada!
O SR. ALEXANDRE PADILHA – ... numa madru-

gada, aqui, Senador Inácio Arruda – é que madrugada 
faz parte da noite de uma certa forma –, mas é mais 
dramático ainda, mais intenso. 

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Fora do microfone.) – Pode ser o dia, 
que é o dia todo.

O SR. ALEXANDRE PADILHA – Está certo. É 
verdade, Senador Inácio Arruda.

Numa madrugada do Congresso Nacional, ao se 
retirar a CPMF, que até então era a única fonte nova 
definida para a área da saúde, retiraram-se R$40 bi-
lhões anuais do Ministério da Saúde. Isso foi retirado 
em 2007. Se contarmos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
são R$200 bilhões retirados do Orçamento da saúde 
da nossa população.

Pode passar o próximo.
O Congresso Nacional também teve, ao longo 

do ano de 2011, um avanço muito importante, que foi 
o debate da regulamentação da Emenda Constitucio-
nal nº 29. 

Os senhores e as senhoras sabem que foi um 
avanço importante a Emenda Constitucional nº 29 para 
se estabelecerem regras de vinculação de recursos 
para a área da saúde. E, ao longo do ano de 2011, o 
Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Sena-
do, debateu e aprovou a regulamentação da Emenda 
Constitucional nº 29, que foi um passo muito importante. 
Eu diria que, depois da criação da CPMF, foi o segun-

do passo mais importante para definir financiamento 
na área da saúde. Em primeiro lugar, porque regula-
mentou aquilo que era uma emenda constitucional, e a 
própria emenda constitucional exigia esse processo de 
regulamentação; estabeleceu claramente que governos 
federais, estaduais e municipais tivessem regras claras 
em relação ao que são ações de serviços de saúde, 
porque, até então, essas regras não estavam bem de-
finidas e faziam com que muitos gastos que não eram 
ações de serviços de saúde fossem imputados como 
investimentos na saúde; estabeleceu como obrigatória 
uma vinculação tanto do Estado quanto do Município 
como uma regra do Governo Federal. 

Muitas pessoas dizem: “Ah, mas a regra do Gover-
no Federal não estabeleceu um mínimo a ser aplicado.”

Não é verdade. A própria regulamentação esta-
beleceu um mínimo e não é pouca coisa porque, até 
2003, o Governo Federal não cumpria o que estava es-
tabelecido na Emenda Constitucional nº 29. Começou 
a cumprir, ano a ano, a partir de 2003 quando começou 
o Governo do Presidente Lula e agora o Governo da 
Presidenta Dilma e certamente a Ministra Miriam Bel-
chior vai mostrar que, ao longo desses anos, inclusive, 
o Governo colocou mais recursos do que o mínimo 
que na Emenda Constitucional nº 29 era estabelecido.

Então, no dia em que o Senado fez a aprovação 
final da regulamentação da Emenda Constitucional 
nº 29, foi um ganho importante para a saúde porque 
estabeleceu o que são ações e serviços, estabeleceu 
como regra permanente que todos os três níveis de 
Governo terão que cumprir enquanto essa regulamen-
tação existir.

Pode passar o próximo. 
É muito importante que o Congresso – e certa-

mente essa Comissão de Financiamento tem debatido 
isso, tanto aqui no Senado, quanto na Câmara – com-
preenda investimento na saúde não como gasto. O in-
vestimento na saúde não é só um esforço da garantia 
de um direito básico estabelecido em nossa Consti-
tuição, não é só um esforço de ampliação de serviços 
para garantir acesso a um direito da nossa cidadania. 

Investimento na saúde também é investimento 
no crescimento econômico do nosso País. Nenhum 
país se tornou rico sem ter uma forte indústria, um 
setor econômico forte no campo da saúde. A área da 
saúde é o setor que mais inova tecnologicamente em 
nosso País: 30% do esforço de inovação tecnológico 
do Brasil são na área da saúde, na indústria, no setor 
de tecnologia da informação, no setor de serviços, no 
setor de equipamentos, indústria farmacêutica, 30%. 
É mais até do que a média mundial. A média mundial 
de inovação tecnológica no campo da saúde é de 28% 
no mundo inteiro. No Brasil chega a ser 30%, ou seja, 
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o esforço, a contribuição para inovação na indústria e 
na economia do País no campo da saúde é maior do 
que a média mundial.

É também um setor muito importante para a ge-
ração e manutenção de empregos em todo o País, 
sobretudo nos pequenos Municípios, nos médios Mu-
nicípios, no Município do interior. Está aqui o Secretário 
Jurandi Frutuoso, Secretário Executivo do CONASS, 
que sabe que muitos secretários municipais e estaduais 
de saúde ganham prêmios da associação comercial 
no Município, porque cada vez que você expande uma 
equipe de atenção básica – como a equipe da Saúde 
Família, de agentes comunitários de saúde – e amplia 
serviços, você reduz a inadimplência no comércio do 
Município porque gera mais empregos. São empre-
gos que conseguem incorporar profissionais daquela 
realidade da comunidade, às vezes com formação 
profissional ainda não tão complexa, ou seja, oferecer 
oportunidade de emprego para o conjunto de pessoas 
daquela comunidade, reduzindo o gasto das famílias 
com transporte para se tratar fora daquela cidade, com 
medicamentos, com internações e elas passam a in-
vestir na própria economia local. 

Então, o esforço do Governo Federal, dos go-
vernos federais e municipais de buscarem aumentar 
ter um Orçamento crescente ano a ano, é um esforço 
não só que pode permitir a ampliação no direito à ci-
dadania, mas tem um impacto muito positivo na eco-
nomia brasileira. 

Pode passar o próximo. Pode ficar nesse. 
Esse o esforço que o Governo Federal vem fa-

zendo desde 2003. Primeiro aquilo que eu disse que 
não é pouca coisa: desde 2003 e só a partir de 2003, 
que o Governo Federal cumpre todo ano aquilo que 
está estabelecido na Emenda Constitucional nº 29, 
investe inclusive um valor maior do que o mínimo da 
Emenda Constitucional nº 29. Ao longo desse período 
os investimentos da União, do Governo Federal levaram 
a um aumento de 66% do investimento per capita do 
Ministério na área da saúde no nosso País. 

Uma ampliação permanente da execução orça-
mentária, quando comparamos 2003 com o ano de 
2012, é 187% a mais de execução orçamentária, de 
investimentos realizados, e 30% só quando compa-
ramos os dois primeiros anos do Governo da Presi-
denta Dilma. 

Pode passar. 
Essa elevação ocorre na parte de custeio mas 

também na parte de investimentos. Na parte de investi-
mentos a variação de 2003 a 2010 é de 232%, quando 
comparamos 2003 com 2012, de 430%. É uma varia-
ção nos dois primeiros anos do Governo da Presidenta 
Dilma de 60% a mais de investimentos. Investimentos 

não só em hospitais, investimentos de unidades novas 
como as UPAs 24h e equipamentos, mas quero dar 
dois exemplos de novos investimentos:

Primeiro o fato de o Ministério da Saúde, no Go-
verno da Presidenta Dilma ter criado, pela primeira vez, 
uma linha de recursos, fundo a fundo – fundo perdi-
do, sem precisar de contrato com a Caixa, convenio, 
repasse fundo a fundo – para reforma, ampliação e 
construção de unidades básicas de saúde, aquilo que 
tem o maior impacto para qualquer tipo de Município 
e qualquer tamanho de Município, ou seja, naquilo 
que é a atenção mais básica e ao mesmo tempo um 
investimento bastante inovador, que é a aquisição de 
80 novos centros para tratamentos de radioterapia no 
País. Só para os senhores terem uma ideia, a maior 
compra mundial unificada de aceleradores lineares de 
equipamentos para radioterapia. Por isso nós coloca-
mos inclusive como uma contrapartida que a empre-
sa internacional – só há dois fornecedores mundiais 
que fabricam aceleradores lineares – que ganhar tem 
que construir uma fábrica no Brasil, para que se traga 
tecnologia, emprego e inovação para o nosso País. 

Pode passar o próximo. Pode passar. 
Um outro item que eu gostaria de frisar é essa 

elevação dos recursos. Isso é muito importante, porque 
nós não podemos discutir recursos sem definir para 
onde vão esses recursos, para que a gente não fique 
reproduzindo um modelo pautado dentro do hospital, 
uma certa mentalidade que acha que saúde só se 
faz dentro de um hospital, onde uma pessoa só pode 
atender uma outra se houver um equipamento no meio.

Que a gente possa fazer com que essa amplia-
ção de recursos induza cada vez mais a estrutura de 
serviços de saúde na atenção básica. Saúde se faz 
antes do hospital, fora do hospital, onde a pessoa 
vive, onde ela mora, onde ela trabalha. Isso é cada 
vez mais importante pelo perfil das doenças que nós 
temos. Pela primeira vez nós temos 51% da nossa 
população acima do peso e 18% dela obesa. Ou seja, 
não é com internação dentro de hospital que se cuida 
do problema da obesidade e dos impactos que ela tem 
na saúde da população. É com cuidados na atenção 
básica, perto de onde ela mora, de onde ela vive, de 
onde ela trabalha, acompanhando de forma permanen-
te, com agente comunitário de saúde, com médico lá 
presente, com enfermeiros, com nutricionistas nessa 
equipe de atenção básica.

Estou falando isso porque nós não só ampliamos 
o investimento per capita do Ministério da Saúde ao 
longo desses dez anos, com ampliação importante 
nos dois primeiros anos do Governo da Presidenta Dil-
ma; nós não só colocamos mais recursos – Estados e 
Municípios também colocaram ainda mais recursos –, 
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como também o aumento de recursos para a atenção 
básica, para a assistência farmacêutica, que é a ofer-
ta de medicamentos, e para vigilância em saúde, que 
são as ações de prevenção, vacinação, monitoramento 
das epidemias, foram maiores do que o investimento 
dentro de hospitais.

No final dos anos 2000, nós tínhamos 17 milhões 
de internações no Sistema Único de Saúde por ano; 
hoje nós temos 12 milhões. Muitas pessoas podem 
se perguntar: “Ah, reduziu internação; isso foi bom ou 
ruim?” Foi muito bom! Foi muito bom, porque a redu-
ção do número de internações significou exatamente 
pela mudança no modelo de organização do serviço 
de saúde, que nós começamos apenas, é o primeiro 
passo de uma longa caminhada, que é exatamente 
você cuidar da saúde das pessoas e não só cuidar 
da doença.

O maior espaço de redução das internações foi 
nas internações pediátricas. Não é porque fechou hospi-
tal que não houve internação; é porque nós colocamos 
novas vacinas, que reduziram, por exemplo, em 30% 
as internações por doenças diarreicas. É porque nós 
colocamos novas vacinas, que reduziram em até 40% 
internações por pneumonia e meningite em crianças. 
Ou seja, agimos na prevenção, cuidamos da saúde 
das crianças, e com isso reduziu-se a necessidade 
de internações dessas crianças.

O fato de a Presidenta Dilma ter colocado o re-
médio da asma de graça no Farmácia Popular, em 
junho do ano passado, em um ano reduziu em 20 mil 
o número de internações por asma no nosso País, 
porque nós oferecemos a medicação de graça mais 
perto para a população já poder se tratar e, com isso, 
evitando a internação. 

Isso é importante, porque o debate da ampliação 
de recursos necessariamente tem de vir com outras 
duas discussões. 

Onde nós vamos investir mais recursos? Se não 
debatermos isso, esse investimento vai acontecer só 
dentro de hospitais, um investimento que vai aconte-
cer só na doença e não na saúde. Às vezes, se é um 
investimento pautado em aumentar recurso de hospi-
tais, depois o privado aumenta um pouco e, depois, 
vira concorrência entre o que é pago no hospital filan-
trópico, no hospital estatal e no privado, sem controle 
do gasto, sem controle do custo desse procedimento. 
Então, esse é um debate muito importante. 

Também tem de caminhar junto o debate do com-
bate ao desperdício, do controle, do combate à corrup-
ção em relação aos recursos para a área da saúde. 

Só para mostrar que a variação desses recursos 
foi maior na atenção básica: 300% de aumento na aten-

ção básica, 204% na assistência farmacêutica e 186%, 
o que significa mais que dobrar, na vigilância em saúde.

Neste ano, por exemplo, nós ultrapassamos R$15 
bilhões de investimentos na atenção básica, que é mais 
que os 15% que, historicamente – estou vendo aqui 
a Ana Costa, do Cebes –, foi a defesa do movimento 
de reforma sanitária, que defendia que aplicássemos 
pelo menos 15% dos investimentos dos recursos da 
área da saúde, do Ministério da Saúde. Neste ano, 
nós ultrapassamos, com R$15 bilhões, aquilo que era 
a meta histórica estabelecida ao longo desses anos.

Pode passar ao próximo. Pode passar.
Um outro dado importante. Nós ampliamos muito 

o investimento na atenção básica nesses anos – pre-
cisamos ampliar ainda mais –, ampliamos muito na 
vigilância, ampliamos muito na assistência farmacêu-
tica, mas também ampliamos nos procedimentos de 
média e de alta complexidade. São os exames, cirur-
gias, internações. Esta aqui é a curva de ampliação dos 
recursos para os tetos de média e alta complexidade, 
sobretudo ao longo de 2011. Os senhores percebem 
que houve um decréscimo de 2010 para 2011 e, depois 
do início do Governo da Presidenta Dilma, uma forte 
elevação contínua – em 2013, será maior ainda – de 
recursos na área da média e da alta complexidade, 
embora reconheçamos que precisamos investir muito 
mais nessa área. 

Pode passar ao próximo. 
Este outro eslaide é para mostrar que não é uma 

verdade que não existe reajuste da tabela SUS há dez 
anos, há oito anos, como já ouvi várias vezes. Isso aqui 
são os dados de reajuste de 2011 a 2013. Eu poderia 
ter trazido de 2008, de 2009, de 2007... Só em 2011, 
foram 96 procedimentos reajustados na tabela SUS; 
em 2012, 164; em 2013, 63 procedimentos. 

Eu queria só explicar um pouco – certamente os 
Senadores e as Senadoras sabem, mas é para reforçar 
– que a tabela SUS é uma tabela de referência que o 
Ministério da Saúde utiliza mais para contabilizar cada 
procedimento de cirurgias e exames que são realiza-
dos pelos hospitais.

Agora, os Estados e Municípios podem colocar 
mais recurso, inclusive, do que a tabela SUS – e eles já 
fazem isso –, como também nós temos outras formas 
de colocar recursos para o funcionamento dos hospi-
tais. Então, nós reajustamos, fizemos vários reajustes 
na tabela SUS, e vamos continuar fazendo vários re-
ajustes na tabela SUS.

Pode passar o próximo.
Além dos reajustes na tabela SUS, nós aposta-

mos numa modalidade que consideramos a modali-
dade melhor para financiar os hospitais, uma modali-
dade mais pautada no ser humano, mais pautada na 
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organização do serviço de saúde e que dá ganhos de 
gerenciamento para o hospital: é o incentivo na alta e 
média complexidade.

Vou explicar rapidamente do que se trata isso.
O Ministério da Saúde repassa para o Estado e 

o Município – quem paga é o Estado e o Município – 
alguns valores, de acordo com o número de cirurgias 
realizadas, com o número de exames realizados, em 
cima dessa referência da tabela SUS para Estados 
e Municípios, e a Secretaria Estadual, a Secretaria 
Municipal paga, através de um contrato ou com um 
hospital próprio ou com hospitais filantrópicos que ela 
venha a contratar.

Os hospitais filantrópicos são muito importantes 
para o SUS. Não existiria o SUS sem os hospitais fi-
lantrópicos, sem as Santas Casas. Mais da metade 
das internações do Sistema Único de Saúde, hoje, são 
através dos hospitais filantrópicos. Eram 46%, quando 
começou o Governo da Presidenta Dilma, e passaram 
para 51%. Ou seja, ampliamos as parecerias com os 
hospitais filantrópicos credenciados ao SUS, nesses 
últimos dois anos.

Agora, além de pagar pelo procedimento, nós 
criamos este novo modelo de pagamento, que é o in-
centivo por melhoria da qualidade. Por que isso é im-
portante? Porque, muitas vezes, um hospital começou 
a se organizar de acordo com o procedimento. Ele cria 
um grupo forte de um tipo de cirurgia, cria outro grupo 
forte de um tipo de exame, e o hospital, ao invés de 
ter um gerenciamento integral, de cuidar integralmente 
daquele paciente que entra no hospital, passa a ser 
administrado ou gerenciado a partir do procedimento 
com maior retorno, maior rentabilidade.

E, quando uma pessoa entra num hospital, ela 
não quer saber quantos exames de urina ela fez, quan-
tos exames de raios X ela fez, quantas tomografias ela 
fez. Ela quer entrar com o problema e sair com o pro-
blema resolvido. Ou seja, nós criamos esse incentivo 
que pode pagar hoje até 50% a mais do que é produ-
zido pela tabela SUS para aquele hospital, caso esse 
hospital faça um contrato de gestão com a Secreta-
ria Municipal de Saúde e com a Secretaria Estadual, 
passando a monitorar ganhos de qualidade, taxa de 
internação, redução do período de internação, redu-
ção da mortalidade, redução de infecção hospitalar e 
melhor desempenho. Quanto melhor o desempenho, 
mais esse hospital pode ganhar nesse contrato com 
o Estado e com o Município.

Só para os senhores terem uma ideia, aumen-
tamos quase três vezes o volume repassado através 
desse incentivo, que é a principal modalidade que o 
Ministério da Saúde quer e tem, hoje, para ajudar a fi-
nanciar os hospitais filantrópicos, ou seja, pode haver 

um aumento até de 50% dos procedimentos da refe-
rência da tabela SUS de média e alta complexidade, 
e queremos ampliar ainda mais.

Aliás, Presidente Renan, fiquei muito feliz na 
abertura porque V. Exª falou que considera importan-
te e bastante razoável a possibilidade de aprovarmos 
a ideia de que 50% das emendas dos Parlamentares 
para o orçamento impositivo sejam para a área da 
saúde. A proposta do Ministério da Saúde é que essas 
emendas possam ser utilizadas para custeio, inclusive, 
e que o maior volume nós coloquemos aqui. É lógico 
que cada Parlamentar tem autonomia para fazê-lo: se 
quer colocar na atenção básica, ou na média e alta 
complexidade. Nós achamos que, se os Parlamentares 
quiserem contribuir ainda mais com a saúde – V. Exªs 
conhecem bastante a realidade dos Municípios e dos 
Estados e sabem que o grande gargalo nosso hoje é a 
média e a alta complexidade –; se colocarmos 50% das 
emendas do orçamento impositivo na área da saúde, 
se colocarmos a maior parte do volume para média e 
alta complexidade nos hospitais filantrópicos, podere-
mos quase triplicar o volume de recursos a serem re-
passados para os hospitais filantrópicos para exames, 
para cirurgias. Na área da saúde, isso poderá ter um 
impacto muito positivo para esse setor.

Pode passar.
Aqui o esforço, não só de volume de recursos 

aprovados, mas também de execução orçamentária. No 
ano de 2013, tínhamos cerca de R$8 bilhões inscritos 
em restos a pagar, mas quase a totalidade já foi exe-
cutada mais ou menos na metade do ano, mostrando 
que o Ministério da Saúde, com esforço de execução, 
tem conseguido acelerar a execução. Isso ocorreu 
em razão de várias mudanças que foram feitas, como 
repasse fundo a fundo das emendas, com recurso de 
equipamento para Estados e Municípios através de fun-
do a fundo, pré-projetos – fizemos agora pré-projeto de 
Unidade Básica de Saúde –, e estamos fazendo atas 
de registros de preços nacionais para ajudar Estados 
e Municípios na execução.

Pode passar.
Sabemos que não basta orçamento crescente. É 

muito importante, sobretudo na área da saúde e num 
sistema em que há três níveis de Governo, um esfor-
ço constante e permanente de combate a qualquer 
desperdício de recurso da saúde. Essa é uma ação 
permanente do Ministério da Saúde.

Vou citar só alguns exemplos. Houve uma eco-
nomia de R$3 bilhões na aquisição direta de medica-
mentos. A maior parte dos recursos de medicamentos 
repassados para Estados e Municípios é para medi-
camentos mais complexos, que o Ministério da Saúde 
compra.
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O nosso esforço no combate ao desperdício, ao 
comparar os preços com os de bancos internacionais, 
repensar modalidade, fazer aquisição centralizada, 
gerou uma economia de R$3 bilhões, o que permitiu, 
mesmo faltando recursos para a saúde, sair de 500 ti-
pos de medicamentos oferecidos pelo SUS, em 2011, 
para mais de 800 tipos de medicamentos oferecidos 
pelo Sistema Único de Saúde, no ano de 2013.

Outro exemplo: o Ministério da Saúde não tem 
hospitais próprios, apenas os hospitais federais do Rio 
de Janeiro. Houve uma economia de R$140 milhões 
por ano só com a mudança dos contratos, o combate 
aos desperdícios, a apuração de irregularidades dos 
hospitais federais do Rio de Janeiro.

Pode passar.
Há outras medidas de combate ao desperdício, 

e eu queria só citar duas medidas que são muito im-
portantes.

Uma medida é o decreto de regulamentação do 
repasse fundo a fundo sancionado pela Presidenta 
Dilma, que obriga o Município, ao receber o recurso 
fundo a fundo desde 2011, a movimentar esse recurso 
só de forma eletrônica, dentro do banco, sem saque 
de dinheiro no caixa. Isso fortaleceu muito o combate 
a qualquer tipo de desperdício dos repasses fundo a 
fundo.

A outra medida é o Cadastro Nacional de Es-
tabelecimentos, com o qual passamos a monitorar 
mensalmente a presença dos profissionais. Vários 
Senadores e Senadoras conhecem a realidade dos 
Municípios, e determinada prática estava acontecen-
do em alguns deles – e ainda acontece –, mas esse 
cadastro nos permite descobrir quando acontece, fa-
zer auditoria, suspender equipes. Às vezes, um pro-
fissional médico estava inscrito em 15, 20 Municípios 
diferentes no Saúde da Família, com cargas horárias 
de 120 horas, 200 horas, como se fosse possível um 
profissional cumprir essa carga horária. Esse cadastro, 
que obrigatoriamente é alimentado mensalmente pe-
los Municípios, passou a detectar essa situação. Nós 
ainda descredenciamos por mês, em média, de mil a 
duas mil equipes de Saúde da Família ao descobrirmos 
esse tipo de irregularidade nesse cadastro.

Pode passar.
Com todo o esforço que nós fizemos, nos últi-

mos dez anos, sobretudo, de ampliação dos recursos 
per capita pelo Governo Federal e de ampliação dos 
recursos per capita dos Estados e Municípios, nós es-
tamos ainda muito atrás do que se investe per capita 
em saúde. Se compararmos a nossa situação com a 
de outros países, não só com países da Europa, com 
países da América do Norte que têm sistemas nacionais 
públicos, como o Canadá, mas também com o Chile 

e a Argentina, o Brasil ainda tem um longo caminho 
com esforço – o esforço já começou nesses últimos 
dez anos – para que possamos chegar próximo, de 
forma planejada, organizada, ao investimento per ca-
pita de outros países.

Só para vocês terem ideia, se fosse para chegar 
próximo ao que Argentina e Chile investem per capita, 
nós precisaríamos investir, no próximo ano, um pou-
co mais, inclusive, do que foi retirado do Ministério da 
Saúde quando se extinguiu a CPMF. Foram mais de 
R$40 bilhões na área da saúde.

Pode passar.
Mesmo com todo o esforço do Governo Federal, 

do Ministério da Saúde e dos Estados e Municípios, 
quando comparamos a população que tem o SUS como 
única forma de atenção e a população que tem pla-
nos de saúde, nós investimos, per capita, ainda muito 
abaixo na área pública, comparado ao investimento per 
capita dos planos de saúde. A comparação é esta: são 
R$675,00 per capita de investimento no setor público 
com pouco mais de R$1.400,00 de investimento per 
capita no plano de saúde. Nós todos sabemos que a 
urgência e a emergência quem faz é o SUS, mesmo 
para quem tem plano de saúde. É o Samu quem salva 
as vidas. Vários procedimentos de altíssima comple-
xidade quem banca é o Sistema Único de Saúde, ou 
seja, uma parte grande daqueles quase 50 milhões de 
brasileiros que têm planos de saúde, além de inves-
tirem no plano de saúde, usam o Sistema Único de 
Saúde, permanentemente, também para as ações de 
atenção, sem contar o que se utiliza para as ações de 
vigilância, para as ações de vacinação, para as ações 
de prevenção.

Pode passar.
Por isso, o esforço permanente de ressarcimen-

to. É direito de uma pessoa que tem plano de saúde 
utilizar o SUS, e a lei também nos autoriza a buscar 
esse ressarcimento do atendimento. Aqui há uma de-
monstração do grande esforço do Ministério da Saúde, 
da ANS, na gestão do Governo da Presidenta Dilma. 
Com mudanças na área da gestão, com melhor con-
trole com o número do cartão SUS e com utilização de 
ferramentas de tecnologia da informação, nós conse-
guimos ampliar fortemente o ressarcimento, ou seja, 
recuperar recursos dos planos de saúde para o Siste-
ma Único de Saúde.

Estamos aquém do que nós podemos fazer ain-
da. Há muitas disputas judiciais, há aprimoramentos 
a serem feitos, tanto no campo da gestão quanto no 
campo do marco legal que estabelece isso. Mas, só 
para os senhores terem uma ideia, em 2011 e 2012, 
nós ressarcimos, ou seja, recuperamos para o SUS, 
dos planos de saúde, um volume maior do que foi recu-
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perado desde quando foi criada a Agência Nacional de 
Saúde Suplementar, no ano 2000. O nosso esforço de 
gestão garantiu um ressarcimento maior do que o que 
foi ressarcido dez anos antes, quando acumularam os 
dez anos. E essa toada continua, tanto que em 2013 
nós já ultrapassamos o ressarcimento obtido em 2011 
e 2012, ainda com os dados de agosto de 2013, sem 
finalizar o ano. Ou seja, em 2013, nós vamos conseguir 
um novo recorde de recuperação de recursos para a 
saúde pública a partir dos planos de saúde.

Pode passar.
Agora, os desafios serão enormes para o campo 

da saúde. Por isso é importante o debate que o Con-
gresso Nacional está fazendo. Nós temos um grande 
desafio de ser um país que envelhece rapidamente 
ainda sendo um país de padrão de renda média não 
alta. Este é um grande desafio: como financiar esse 
sistema, como discutir no conjunto da sociedade o es-
forço necessário para financiar, oferecer saúde pública 
e gratuita para toda essa população.

Envelhecemos cada vez mais. Nos últimos dez 
anos, aumentou em nove anos a expectativa de vida. 
Reduzimos pela metade a mortalidade infantil – aquela 
criança, que, felizmente, não morre mais, hoje precisa 
do pediatra, hoje precisa de outros cuidados na área da 
saúde, às vezes mais complexos. Nós reduzimos em 
42% a mortalidade por doenças cardiovasculares no 
nosso País nos últimos dez anos – esse adulto, que, 
felizmente, não morre mais, precisa cada vez mais de 
investimentos mais complexos. Só para os senhores 
e senhoras terem uma ideia, uma pessoa, a partir dos 
60 anos de idade, gasta em saúde 25% do que gastou 
a vida inteira; e, no último ano de vida, ela gasta meta-
de do que gastou a vida inteira na área da saúde. Ou 
seja, o envelhecimento da nossa população vai nos 
exigir cada vez mais pensarmos num financiamento 
estável para a área da saúde.

Pode passar. 
Nós ainda precisamos avançar fortemente em 

relação ao acesso aos serviços. Eu trouxe aqui o caso 
mais complexo que, eu diria, são os direitos de UTI. 
Nós precisamos ampliar muito ainda o acesso aos 
serviços de saúde em nosso País.

A curva vermelha é o quanto nós precisaríamos 
aumentar de leitos de UTI ano a ano no nosso País 
se fôssemos cobrir, com recursos do SUS, 100% da 
nossa população; a curva verde é o quanto nós pre-
cisamos ampliar de leitos de UTI se fôssemos cobrir, 
com recursos do SUS, 75% da nossa população; e 
a curva azul é o que nós estamos crescendo. Perce-
bam que ampliou fortemente o crescimento de leitos 
de UTI – a curva, a tendência – na gestão do Governo 
da Presidenta Dilma, a partir de 2011, com inflexão 

de ampliar, mas, mesmo assim, ainda é distante do 
que nós precisamos de ampliação de leitos de UTI 
no nosso País. Isso significa forte investimento de re-
cursos, não só recursos para comprar equipamento, 
mas também recursos para manutenção, porque estes 
são os mais fáceis de conseguir; e forte investimento 
de profissionais de saúde, que é o mais complexo de 
conseguir. Você ter um médico formado, intensivista, 
com especialização em terapia intensiva, para poder 
dar conta, é o principal desafio hoje de ampliação de 
leitos de UTI no nosso País.

Pode passar.
Ainda como desafio do futuro – isso tem tudo a 

ver com o programa Mais Médicos –, essa é a com-
posição etária dos profissionais médicos no nosso 
País. Nós já temos poucos médicos por mil habitantes 
quando comparamos com outros países. Nós temos 
1,8 médicos por mil habitantes; a Argentina tem 3,2; o 
Uruguai, 3,7; Espanha e Portugal, 4 médicos por mil 
habitantes; ou seja, nós já temos poucos.

O Mais Médicos, por si só, já se justifica pela 
necessidade de profissionais médicos de que nós 
precisamos hoje. Essa necessidade vai ser cada vez 
maior, porque a composição etária dos médicos hoje, 
no Brasil, é de médicos que estão mais próximos da 
aposentadoria. Então, se nós não ampliarmos rapida-
mente a expansão de vagas de Medicina, para incor-
porar todo ano 700 mil jovens que tentam prestar o 
vestibular de Medicina... Para 16, 17 mil vagas, há mais 
de 40 pessoas prestando por vaga. Dobrou a procura 
por cursos de Medicina nos últimos cinco anos. Das 
profissões da área de saúde foi a que mais cresceu.

Se não dermos, cada vez mais, oportunidades 
para esses jovens poderem fazer um curso de Medi-
cina, incorporarmos mais jovens na formação e ree-
quilibrarmos essa composição etária do conjunto dos 
médicos do nosso País, nós teremos grandes desafios 
e dificuldades para garantir acesso à área da saúde e 
ao atendimento médico nos próximos anos.

Para terminar, só relembrando as metas do pro-
grama Mais Médicos. Nós sabemos que o Mais Médi-
cos é apenas um primeiro passo para uma profunda 
mudança na realidade de saúde pública do nosso País, 
mas sabemos que é o passo mais corajoso que uma 
Presidenta, que um Presidente da República já deu 
de colocarmos o tema da saúde dos 200 milhões de 
brasileiros não só no centro da agenda nacional, no 
centro das preocupações, mas em primeiro lugar, com-
parado com qualquer outro interesse na área da saúde.

Olhando, o que nos move no Mais Médicos são 
os milhões de brasileiros e brasileiras que não têm 
atendimento médico. Mas nós sabemos que esse é 
um primeiro passo e que, certamente, vai provocar, 
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como o Congresso Nacional está debatendo aqui, ou-
tros desafios para consolidarmos o sistema público de 
Saúde no nosso País.

Nós confiamos e acreditamos muito que o Con-
gresso Nacional vai poder fazer esse debate pensando 
de forma equilibrada, responsável, com os desafios que 
nós temos pela frente, inclusive o desafio de manter 
o crescimento econômico no nosso País, e vai buscar 
encontrar propostas e fontes de financiamento estável 
para a área da saúde.

Quero agradecer ao Sr. Presidente e a todos os 
Senadores e Senadoras por mais essa oportunidade 
de debater o tema da saúde aqui no Senado.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra à Ministra 
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão do 
Brasil, Miriam Belchior.

Com a palavra, V. Exª.
A SRª MIRIAM BELCHIOR – Queria iniciar agra-

decendo o convite para debater nesta Casa este tema 
tão importante e que está em nossa agenda pública 
nacional. Agradeço ao Presidente Renan pela oportu-
nidade de, juntamente com o Ministro Padilha, estar 
aqui para debater este importante tema. Quero, então, 
agradecer ao senhor pelo convite pessoal que me fez, 
num telefonema, para estar aqui.

Quero cumprimentar a todas as Srªs Senado-
ras e Srs. Senadores, os que estão à Mesa conosco, 
Senador Humberto Costa, Senador Vital do Rêgo; e a 
todos os Senadores e Líderes, muito obrigada.

Queria cumprimentar meu companheiro de Gover-
no, Alexandre Padilha, são 11 anos no Governo Federal, 
trabalhando de maneira muito próxima. Cumprimentar 
a Presidenta do Conselho Nacional de Saúde, Maria 
do Socorro de Souza que, comigo, começa a mudar 
um pouco o perfil habitual das mesas, apresentando 
um pouco de mulher neste debate. (Palmas.)

Quero cumprimentar o representante do Conselho 
Nacional dos Secretários de Saúde, Jurandi Frutuoso; o 
Ronald Ferreira dos Santos, do Movimento Saúde+10, 
e Edson Rogatti, da Federação das Santas Casas e 
Hospitais Beneficentes.

Eu acredito que, como disse, o tema do financia-
mento da saúde é um dos principais temas da agenda 
nacional neste momento. Creio que temos em comum, 
Governo, Parlamento e sociedade, a preocupação com 
essa questão. É um ponto comum que nos une a todos 
em relação a essa necessidade.

Do nosso ponto de vista, essa melhoria da quali-
dade da prestação de serviço de saúde precisa passar 
por dois caminhos: pelo caminho da melhoria da ges-
tão, a que o Ministro Padilha se referiu aqui extensa-

mente, mas também pela melhoria do financiamento, 
o aumento de recursos para a área da saúde.

Eu dividi com o Ministro Padilha aqui o conjun-
to das informações e vou ater-me um pouco mais ao 
aspecto dos impactos das propostas que vêm sendo 
apresentadas no âmbito do Governo Federal; o que 
significaria esse montante de recursos que vem sen-
do proposto, considerando o atual quadro de receitas 
e despesas do Governo Federal.

Este quadro, talvez, para quem esteja mais no 
fundo do plenário, esteja um pouco pequeno. Tenta-
mos apresentar aqui a evolução – o Padilha também 
já apresentou uma série deles, e não vou ater-me de-
mais a este ponto. Apresentamos, primeiro, a evolução 
da aplicação constitucional em saúde. Pegando aqui, 
da série de 2010 em diante, saímos de 60 para 60,5, 
70,5, 78, 83 e, para o ano que vem R$90 bilhões para 
as ações de saúde definidas conforme a Lei Comple-
mentar nº 141.

Mas os gastos do Governo Federal não se res-
tringem a esses. Há outros gastos correlatos pelos 
quais o Governo Federal também se responsabiliza. 
Temos um adicional que vem crescendo, ano a ano, e 
que, no próximo ano, vai montar quase R$3 bilhões – 
serão R$2,9 bilhões – para a Farmácia Popular, para 
saneamento nos pequenos Municípios, para o funcio-
namento da ANS e para outros serviços.

O Ministro Padilha também já falou aqui que pre-
cisamos ter um olhar diferente sobre o que é gasto de 
saúde: se é gasto com a doença ou gasto da prevenção 
da saúde – como ele também já falou sobre isso, não 
me estenderei em relação a esses temas. Eu estava 
aqui na Mesa e cochichei com o ex-Ministro da Saúde 
Humberto Costa sobre o exemplo da asma: o remédio 
de asma nas farmácias é o exemplo mais claro de um 
gasto que é de saúde e que hoje não é considerado 
como tal pela regulamentação.

Além disso, o Governo Federal também tem a 
responsabilidade por garantir os recursos necessá-
rios... Da receita do Governo Federal têm de sair os 
recursos necessários para o pagamento dos inativos 
da área de saúde, que também não contam no limite 
constitucional.

Por fim, eu queria falar de duas últimas coisas: 
primeiro, o abatimento do Imposto de Renda. Para vo-
cês terem uma ideia, este ano, está previsto em R$3,4 
bilhões, que são recursos que deixam de entrar nos 
cofres federais como isenção na declaração do Imposto 
de Renda da maioria das pessoas que estão nesta sala.

E, por fim, o Governo Federal mandou a esse 
Congresso Nacional, a este Senado, e à Câmara dos 
Deputados, a proposta de criação da EBSERH. Isso foi 
aprovado pelo Congresso e estamos agora usando a 
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EBSERH para ampliar os nossos hospitais, especial-
mente os hospitais universitários.

Pode passar.
Temos, no ano de 2014, com essa ampliação 

do número de leitos, destinados ao SUS e com regu-
lação do SUS, uma previsão de R$1,2 bilhão para a 
contratação de médicos e outros profissionais da área 
de saúde para esses hospitais também prestarem ser-
viços ao SUS. Desses R$1,2 bilhão, R$800 milhões 
não estão considerados lá naquela primeira linha que 
mostrei na tabela anterior.

Nos próximos dois anos – em 2015 e 2016 –, 
serão mais R$1,1 bilhão por ano, para dotar esses 
45 hospitais de maiores leitos – para UTI, tratamento 
contra o crack e muitos outros serviços importantes 
para a população brasileira.

Falando da Receita Federal, apresento aqui o 
quadro de evolução da receita do Governo Federal 
em relação ao PIB, em que percebemos uma clara 
estabilidade nas nossas receitas. Ou seja, as nossas 
receitas não estão subindo o suficiente para um gran-
de aumento em qualquer uma das áreas de políticas 
públicas que o Governo Federal tem responsabilidade. 
Podemos perceber que estamos oscilando em termos 
de 24% do PIB a cada ano; e, juntamente com essa 
receita estável em relação ao PIB, também temos uma 
grande rigidez orçamentária. Estou pegando aqui o 
exemplo de 2013. As nossas despesas primárias, em 
2013, montam R$1,2 trilhão; se pego as despesas 
obrigatórias, elas já alcançam quase R$900 bilhões 
desses R$1,2 trilhão; ou seja, três quartos do R$1,2 
trilhão já vão para essas despesas obrigatórias na área 
de previdência social, de pessoal, abono e seguro-
-desemprego. Então, R$900 bilhões do R$1,2 trilhão já 
foram. Sobram, portanto, R$272 bilhões, apenas 12%, 
13% do Orçamento para as chamadas despesas dis-
cricionárias, aquelas que o governante, em princípio, 
tem condição de escolher aonde vai. Mas mesmo al-
gumas dessas despesas têm proteção legal; a saúde 
é uma delas, a educação também.

Então, se eu somar as áreas que chamamos, no 
Governo Federal, de áreas protegidas – educação, 
saúde, Brasil sem Miséria, PAC, ciência, tecnologia e 
inovação –, isso monta R$206 bilhões daqueles R$272 
bilhões que sobraram depois de tirar a obrigatória.

Se eu pegar, ainda dentro das discricionárias, 
outro tipo de despesa que também é obrigatória, que 
são os benefícios aos servidores federais, vão mais 
R$8 bilhões. Se eu considerar os cortes, os ajustes 
que fizemos neste ano, o contingenciamento que foi 
feito neste ano, que foi de R$22 bilhões, sobram para 
todas as demais áreas do Governo – meio ambiente, 
agricultura, direitos humanos, mulher, relações exte-

riores, o MDIC, a Fazenda, todos os outros ministérios, 
enfim, o que quiserem, todas elas somam, neste ano, 
R$36 bilhões.

A proposta de 10% da Receita Corrente Bruta 
equivale em 2013 a R$39 bilhões. Esse exercício sim-
ples que fizemos aqui é para mostrar que a proposta 
de 10% da RCB num único ano equivale à constata-
ção de que, nem tirando todas as demais políticas 
públicas, eu consigo implantar essa proposta. Essa 
é uma dificuldade. Já tivemos algumas reuniões com 
a representação dos movimentos que apresentaram 
essa proposta, mostrando a dificuldade e o impacto 
que isso tem nas atuais contas do Governo Federal.

Além disso, parece-nos – sobre isso também 
já conversamos a respeito – que a Receita Corrente 
Bruta não é o melhor indicador para qualquer vincula-
ção de gastos de despesas de qualquer governo. No 
caso, aqui, porque a Receita Corrente Bruta contém 
as transferências que o Governo faz para Estados e 
Municípios.

Então, estão aí o Fundo de Participação dos 
Estados, o Fundo de Participação dos Municípios, os 
fundos constitucionais, o Fundeb, o salário-educação, 
contribuições previdenciárias, dentre muitas outras, 
ou seja, essa não é uma receita da qual o Governo 
Federal dispõe. Ele arrecada, mas ela é transferida 
automaticamente para Estados e Municípios, a partir 
de regras constitucionais. 

Além disso, nos preocupa também a proposta de 
utilizar a receita corrente bruta do ano corrente. Como 
se sabe, a gente só sabe a receita total do ano no dia 
1º de janeiro do ano seguinte. Isso traz uma dificuldade 
de gestão, durante o ano, de qual é o efetivo percen-
tual da receita que precisaria ser executado para uma 
determinada área. 

Lembrar que outras vinculações existentes no 
âmbito do Governo Federal, aprovadas, inclusive, pelo 
Senado e pela Câmara, sempre vinculam ao ano an-
terior. O salário mínimo é ao ano anterior, e mesmo os 
atuais gastos de saúde também são feitos em relação 
ao ano anterior. E lembrar que seria crime de respon-
sabilidade do Presidente da República não cumprir o 
preceito definido em lei.

Portanto, essa é uma questão operacional impor-
tante que nós acreditamos que precisa ser discutida. 

Além disso, estão correndo algumas propostas, 
especialmente aqui, no Congresso, de trabalhar uma 
proposta mediada já dos 10% da RCB. Uma delas é 
levar o gasto em saúde a 18,5% da receita corrente 
líquida do ano. Isso significa 20% da receita corrente 
líquida do ano anterior. 

Aqui, há uma proposta que circulou, da qual nós 
do Governo tivemos conhecimento, de fazer essa evo-
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lução em seis anos. Está ali aquela primeira coluna em 
vermelho, que mostra, ano a ano, quanto de recurso 
adicional seria necessário para implantar uma propos-
ta como essa. 

Então, em 2014 seriam R$8 bilhões; em 2015 
R$13,6 bilhões; depois R$23,4 bilhões, quase R$35 
bilhões; R$47 bilhões e R$62 bilhões. Em seis anos, 
isso significaria quase R$190 bilhões a mais. 

Lembrar que todo o meu orçamento do ano – eu 
mostrei há pouco – é R$272 bilhões, das discricioná-
rias, só para ter um parâmetro. Quer dizer, em seis 
anos são R$190 bilhões. Eu tenho, por ano, R$272 
bilhões para todas as áreas. Para mostrar que é um 
impacto também, a despeito – acredito – da tentativa 
importante de tentar jogar no tempo o impacto de um 
aumento de recursos, mesmo assim ele ainda seria 
bastante difícil – eu diria impossível – de ser incorpo-
rado com o atual estágio de receitas que o Governo 
Federal dispõe.

Alguns alegaram que temos a possibilidade, te-
mos os royalties, na discussão do orçamento impositi-
vo, entre o Executivo e o Legislativo. Avançamos nessa 
discussão quando o Governo Federal colocou e tem 
tido amplo apoio dos Parlamentares de que uma parte 
disso seja para saúde. A proposta do Governo é que 
seja 50%. Aqui no Senado, sabemos que o Presidente 
já se manifestou a respeito disso e parece que temos 
aqui uma ampla maioria para aprovar que metade 
das emendas vá para a área da saúde, mas, mesmo 
assim, esses recursos seriam, nesse montante que 
está estabelecido na tabela, em 2014, R$3,8 bilhões; 
em 2015, R$4,3 bilhões; seguindo até R$8 bilhões em 
2019. Ou seja, somando aqui também os seis anos, 
isso dá quase R$35 bilhões, quando estamos falando 
de um aumento – se somarmos esses seis anos dá 
R$35 bilhões; o aumento anterior dava R$190 bilhões. 
Então também, mesmo com isso, há um descompasso 
bastante grande.

Pode passar.
Eu queria aqui resumir. Primeiro, uma coisa nos 

une: a necessidade de melhorar a prestação dos ser-
viços de saúde. Isso passa por gestão e por ampliação 
do financiamento da saúde. Precisamos achar o cami-
nho possível para isso no curto, no médio e no longo 
prazo. Segundo, as dificuldades em relação à propos-
ta apresentada a este Congresso Nacional de 10% 
da receita corrente bruta é um impacto muito grande 
para o atual patamar de receitas do Governo Federal.

Como acredito que nos une a necessidade de 
melhorar a saúde do nosso País, esse debate poderá 
contribuir para encontrarmos esse melhor caminho no 
curto, no médio e no longo prazo. 

Muito obrigada. (Palmas.)

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

Concedo a palavra à Presidente do Conselho Na-
cional de Saúde Maria do Socorro de Souza. (Palmas.)

A SRª MARIA DO SOCORRO DE SOUZA – Bom 
dia ao Presidente do Senado Federal, Senador Re-
nan Calheiros; em seu nome, também, cumprimento 
os demais Senadores, Parlamentares aqui presentes; 
Ministro Padilha, Ministro da Saúde; a Ministra Miriam 
Belchior – aqui, vocês, como legítimos representantes 
do Estado brasileiro, dos Poderes instituídos; com cer-
teza, também, aqui, há necessidade de cumprimen-
tar o coordenador da campanha Saúde Mais Dez, em 
nome de todas as entidades que aqui se encontram, 
porque só existe, também, democracia neste País 
exatamente pela capacidade que o Brasil tem de ter 
a sociedade civil extremamente legitimada, mobilizada 
e aqui representada. 

Com isso, Senador, Ministros e demais autorida-
des, quero dizer que, no dia de hoje, nós fizemos um 
esforço enorme de trazer aqui, apesar de uma agen-
da, para nós, não tão programada, trazer aqui uma 
expressiva representação da sociedade. Estão aqui 
presentes entidades do campo e da floresta, a Contag, 
a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura; o 
MST; a Fetraf; o Conselho Nacional de Extrativistas; 
pescadores; mulheres camponesas; Movimento de 
Atingidos por Barragens. 

Também, organizações urbanas, como a Conam, 
que organiza aqui diversas organizações, Associação 
de Moradores; representantes, também, de centrais 
sindicais, a Central Única de Trabalhadores, a Central 
de Trabalhadores do Brasil, a Força Sindical. Estamos, 
também, com representação da comunidade científica, 
que, historicamente, tem um papel determinante em 
conceber e contribuir, também, para formular políticas 
de saúde, como Cebes e Abrasco. Estamos aqui com 
representação, também, do Movimento Estudantil; de-
mais trabalhadores da saúde, farmacêuticos, e outros 
setores; e, também, com aposentados; mulheres; ne-
gros; representação, também, de prefeitos. Eu quero 
dizer, com isso, que este Plenário de hoje está com 
boa parte das organizações que se mobilizaram, Se-
nador, pelos 2,2 milhões de assinaturas.

Quero, ainda, com isso, colocar que a gente re-
conhece o esforço, tanto da Câmara, quanto do Sena-
do, de colocar na agenda de debates o que realmente 
tem relevância hoje para a sociedade brasileira, que é 
resolver o problema da saúde pública. Também quero 
parabenizar essa metodologia, porque a gente precisa 
dizer, sim, que só têm legitimidade audiências públi-
cas ou debates como esses se a sociedade se fizer 
presente de forma expressiva aqui dentro desta Casa.
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Então, eu quero elogiar a metodologia, porque, 
em outras audiências, não conseguíamos ter essa re-
presentação presente.

Dizendo isso, eu acho que tanto a apresentação 
do Ministro Padilha quanto a apresentação da Ministra 
Miriam estão colocando que o problema não é mais 
diagnóstico. Nós já temos diagnóstico exatamente do 
quadro da saúde brasileira. O problema também não 
são marcos legais, marcos constitucionais ou normas. 
A saúde pública tem um legado, e, graças a esta Casa, 
Câmara e Senado, nós temos um legado enorme de 
leis, de normas. Então, o problema da saúde pública 
hoje não é de instrumentos que viabilizem o seu fun-
cionamento. Agora, também é verdade que, mesmo 
havendo todo esse legado, nós ainda apostamos, 
muitas vezes, em bônus, em incentivos, em proces-
sos administrativos que não dão sustentabilidade ao 
Sistema Único de Saúde.

Eu quero colocar isso, porque, apesar de todos 
os esforços, Ministro Padilha, que reconhecemos de 
governos anteriores e de governos atuais, é lamentá-
vel que ainda haja insustentabilidade, sobretudo da 
forma de financiamento no Sistema Único de Saúde.

Nós não podemos aqui, como espaço republi-
cano, apostar ainda no improviso ou no incentivo de 
uma forma que não dê estabilidade. Reconhecemos a 
responsabilidade do bom emprego, do investimento na 
saúde, nós queremos resultado, a sociedade quer me-
lhoria, quer transparência na gestão, quer melhoria de 
serviços, mas nós não queremos apostar no improviso. 

E eu quero colocar isso porque nós sabemos, Mi-
nistra Miriam, que realmente nós já tivemos até momen-
tos melhores do ponto de vista econômico para fazer 
uma aposta numa fonte mais sustentável para a saúde.

Nós tivemos oportunidades políticas também que 
foram a duras penas construídas que nós desperdiça-
mos. Nós temos de assumir que nós desperdiçamos 
oportunidades políticas importantes. Agora, nós esta-
mos em um momento decisivo. A sociedade brasileira 
não pode pagar o preço do improviso da política bra-
sileira de não priorizar as políticas sociais. 

Com isso, eu quero colocar que nós fizemos a 
nossa parte. Nós estamos fazendo a nossa parte. Nós 
mobilizamos 2,2 milhões de assinaturas e temos a 
impressão – e tomara que só seja realmente impres-
são – de que fizeram pouca diferença para o Governo 
brasileiro 2,2 milhões de assinaturas. Essa é a impres-
são que temos. 

E se for necessário, então, vamos traduzir 2,2 mi-
lhões de assinaturas em 2,2 milhões de pessoas, aqui 
na Esplanada, se for necessário. (Palmas.)

E por que isso? E por que isso? Porque mesmo 
com todas as vitórias que tivemos, inclusive a última, 

com grande participação da Câmara e do Senado e 
também com grande esforço do Governo, que foi a Lei 
nº 141, na tentativa de regulamentar a EC 29, nós te-
mos uma aposta no planejamento da saúde. Nós temos 
uma aposta em superar desigualdades, Ministra. Nós 
temos uma aposta de não transferir responsabilidades 
para Estados e Municípios sem que a União também 
assuma um papel determinante na garantia do funcio-
namento do Sistema Único de Saúde. 

Então, o que a gente vê? A gente tem uma lei que 
poderia ter reduzido desigualdades. O Brasil ainda é 
muito desigual. O Mais Médicos referenda e aposta, 
inclusive, evidencia, essas desigualdades. Nós temos 
aqui moradores de Município de cinco mil habitantes, 
de três mil habitantes. Nós sabemos na pele o impacto, 
o efeito da desigualdade no Sistema Único de Saúde 
e nas nossas vidas. Então, a Lei nº 141 poderia ter 
superado boa parte dessas desigualdades, poderia 
ter garantido mais estabilidade também. Mas, com o 
que a gente se deparou? De novo, em uma posição 
refratária do Governo Federal de ter uma aposta mais 
definitiva no orçamento da saúde. 

Nós estamos fazendo a nossa parte. Nós en-
tendemos que o momento político pode ser extrema-
mente produtivo, desde que realmente tenhamos um 
ambiente, como está sendo colocado hoje nesta Casa, 
de negociação. 

Estamos aqui com uma campanha. A nossa cam-
panha é do regime de urgência, e a nossa campanha 
do regime de urgência tem legitimidade. Não somos 
simplesmente nós, Movimento, são vários movimentos, 
várias expressões da sociedade pedindo que a Câmara 
e o Senado, nesse sentido, apostem e priorizem esse 
debate, e, na Câmara, sobretudo, o regime de urgência. 

Quero também colocar que a nossa proposta, 
Renan Calheiros, Senador do Senado, a nossa pro-
posta de 10% da bruta para nós é viável e coerente. 
Ela é viável e coerente. Por que isso? Porque ela pode 
aglutinar, dessa forma, uma agenda sistêmica para o 
Sistema Único de Saúde. O descrédito é muito gran-
de. Como é que a gente recupera o crédito que o Sis-
tema Único de Saúde pode ter junto à população? É 
com investimentos seguros. Então, a nossa proposta 
de 10% da bruta é não só viável como coerente, se 
nós quisermos apostar que tem que haver carreira; se 
nós quisermos apostar em uma gestão com transpa-
rência; se nós quisermos apostar em proteção social 
e em inclusão social. 

Quero também colocar com isso que, mesmo 
com um ano e meio de mobilização, mesmo com 2,2 
milhões de assinatura, o Governo não apresentou pro-
posta. Para nós, Ministra Miriam, Ministro Padilha, é 
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lamentável que ainda o Governo não tenha apresen-
tado uma proposta. 

Todo o exercício tem sido dos Parlamentares, que 
têm feito um esforço enorme, enorme de apresentar 
simulações, mas a gente não viu até o momento pro-
posta do Governo Federal para solucionar o problema. 
E é lamentável, porque algumas propostas – e quero 
aqui finalizar a minha fala – Ministra, podem inclusi-
ve levar a um retrocesso, algumas propostas podem 
apostar no improviso, algumas propostas vão ainda 
reificando que a política social continua refém da po-
lítica econômica. Quando é que vamos inverter essa 
prioridade no país? Como é que um país hoje, que 
aposta no desenvolvimento econômico, como é que 
um país hoje que desonera folha, inclusive colocando...

Gente, por favor, eu gostaria de ser ouvida tam-
bém.

(Soa a campainha.)

A SRª MARIA DO SOCORRO SOUZA – A so-
ciedade tem tão pouco espaço...(Palmas)

Eu compreendo que a gente tem várias agendas 
ao mesmo tempo, as senhoras e os senhores, mas 
nós também temos. Então, eu quero colocar, neste 
sentido também, que se a gente realmente não tiver 
um espaço de diálogo aberto e franco... E não é só Le-
gislativo e Executivo; é com a presença da sociedade 
na mesa de negociação. Por quê? Porque hoje o piso 
virou teto, o subfinanciamento está historicamente já 
colocado nesses 25 anos, há contingenciamento. Não 
há contingenciamento para os gastos com as dívidas 
públicas, mas há contingenciamento para tudo quan-
to é política social. Há a Lei de Responsabilidade Fis-
cal. Ou seja, ou a gente faz uma mesa de negociação 
com legitimidade também não só com a participação 
do Executivo e Legislativo, mas da sociedade... Nós 
temos a legitimidade no sentido de formular política, 
de contribuir para implementar política e também de 
avaliar política. Então, o Legislativo e o Executivo pre-
cisam entender que nós queremos fazer parte desse 
processo de decisão.

E finalizo colocando e apelando para o espírito 
mesmo republicano. Não dá para pensar saída para o 
SUS olhando simplesmente o papel do Governo até 
o final da sua gestão e não dá também para discutir 
uma saída realmente viável olhando também o cenário 
eleitoral. Se Mais Médicos é importante para a socie-
dade brasileira, o Governo também precisa sinalizar 
que, para ter medidas como essas com o apoio da so-
ciedade, com viabilidade, tem que ter também, junto 
com elas, articuladas, saídas concretas para o finan-
ciamento da saúde, senão o Mais Médicos ou outras 
ações vão ficar com pouco impacto, Senador Moka, 

com pouca viabilidade de sustentabilidade, Senador 
Eduardo Suplicy e demais Senadores. 

Então, o que nós estamos fazendo aqui é exata-
mente um esforço conjunto para encontrar caminhos. 
Esperamos que a oportunidade política não seja mais 
uma vez desperdiçada. Nós não queremos nos sentar 
mais com técnicos da área econômica. Nós queremos 
nos sentar, exatamente como estamos fazendo hoje, 
com as autoridades que representam o Estado brasi-
leiro para definir os rumos da saúde pública, senão nós 
vamos pagar um preço muito mais alto, não apenas co-
locar a saúde como um dos principais problemas, mas 
lamentar que o Brasil tenha apostado no desmonte da 
principal política pública e a mais inclusiva deste País.

Muito obrigada. (Palmas.)

(Soa a campainha)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) –Nós vamos só fazer uma inver-
são da ordem e conceder a palavra ao Senador Hum-
berto Costa, que é o relator da comissão criada pelo 
Senado Federal para discutir o financiamento da saúde.

Com a palavra o Senador Humberto Costa, in-
clusive ex-Ministro da Saúde.

Com a palavra V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-

no/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente do Senado, Senador 
Renan Calheiros, Ministro de Estado da Saúde, Ale-
xandre Padilha, Ministra de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, Senador Vital 
do Rêgo aqui esteve, mas precisou se ausentar, Pre-
sidente do Conselho Nacional de Saúde, Maria do 
Socorro de Souza, Secretário Executivo do Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Jurandi 
Frutuoso, e Coordenador do Movimento Saúde +10, 
Ronald Ferreira dos Santos. E eu queria aqui também 
fazer uma saudação muito especial ao Senador Wal-
demir Moka, que tem, nesse processo, nos ajudado e 
buscado, juntamente conosco, um entendimento para 
que possamos ter um avanço nesse debate, nessa 
discussão. Eu quero me desculpar com cada um e 
cada uma que aqui está, porque vou falar e daqui a 
pouco vou precisar ir, porque eu supunha que nós te-
ríamos tempo suficiente para fazer toda a discussão, 
mas enfim...

Eu começo dizendo bem rapidamente – não quero 
ser repetitivo, até porque o Ministro Padilha falou vá-
rias coisas – que nós temos um sistema no Brasil cuja 
Constituição garante que esse sistema de saúde, ele 
é universal, ele é gratuito, ele é equânime. E quando 
se criou o Sistema Único de Saúde, lá em 1988, hou-
ve uma previsão da definição de recursos para a sua 
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constituição, o seu exercício. Já àquela época, aquilo 
que foi definido não era suficiente para fazer com que 
esse sistema crescesse. E, ao longo do tempo, ele só 
tem crescido mais e mais. 

Ao longo desse período, tem sido muito grande a 
luta também para viabilizar os recursos para que esse 
crescimento se dê. Não vou falar aqui de todos os mo-
vimentos que aconteceram, como a criação da IPMF 
e, depois, da CPMF, o debate sobre a Emenda nº 29... 

Eu diria hoje, sem medo de errar, que o que o 
Sistema Único de Saúde faz com o recurso que ele 
tem é um verdadeiro milagre. Digo isso porque em 
qualquer comparativo que fizermos com outros países 
nós vamos ver que o Brasil gasta pouco. É verdade que 
tivemos um crescimento importante ao longo desses 
últimos dez, quase onze anos.

Tive oportunidade de ser Ministro da Saúde no 
primeiro governo do Presidente Lula, quando, pela pri-
meira vez, a Emenda Constitucional nº 29 foi cumprida 
e, de lá para cá, esse cumprimento tem acontecido. 
O que hoje se coloca é que essa regra já não é sufi-
ciente para viabilizar os recursos que são necessários 
para o processo de consolidação e avanço do Sistema 
Único de Saúde. 

Acompanhamos também a posição do Governo 
quando, em 2012, deu apoio ao processo de regula-
mentação da Emenda nº 29 por intermédio da Lei Com-
plementar nº 141, da qual eu tive oportunidade de ser 
relator. Naquele momento, nós conseguimos promover 
um incremento de recursos para a saúde por outra via, 
garantindo a definição clara do que seriam serviços e 
ações de saúde e, com isso, reduzindo sensivelmente 
a possibilidade de maquiagem orçamentária que outros 
entes da Federação anteriormente faziam para atingir 
aqueles mínimos constitucionais. 

Naquela época também, é bom lembrar que na 
Câmara foi proposta a criação de uma contribuição, 
que foi rejeitada lá. E, quando essa proposta chegou 
ao Senado, o papel do Senado como iniciador daquela 
proposição e como revisor final era uma proposição de 
garantir 10% da receita corrente bruta para a área da 
saúde. Aqui, todos sabem que nós seguramos essa 
proposta, como se diz vulgarmente, pelos chifres, 
porque havia uma tendência de se votar isso, que era 
a proposta originalmente votada aqui. Fizemos isso 
com o compromisso, que foi honrado pelo Presidente 
do Senado, de criarmos uma comissão especial para 
debater esse tema. E essa comissão foi criada.

Eu vou, rapidamente, falar de algumas consta-
tações a que ela nos levou. Primeiro, que há um cres-
cimento real do orçamento da saúde. Porém, se nós 
acompanharmos o crescimento relativo no que diz 
respeito a outras áreas sociais, pagamos um preço 

que... Como o orçamento da saúde é grande, olha-se 
muito mais o valor absoluto do que efetivamente as 
necessidades relativas de crescimento.

Aí, por exemplo, na saúde, se nós fizermos uma 
avaliação grosseira dos números, houve uma duplica-
ção do valor de orçamento entre 2003 e 2012. Nes-
se mesmo período, a educação multiplicou o seu por 
quatro, a assistência social multiplicou o seu por oito, a 
área do trabalho multiplicou o seu por três. Felizmente, 
entre aspas, daqui a pouco o orçamento da educação 
vai ultrapassar o orçamento da saúde e aí talvez se 
olhe de uma forma diferente para a questão da políti-
ca de saúde. Isso estabelece uma prioridade. É lógico 
que saúde foi prioridade, mas outras áreas foram mais 
do que a área da saúde. 

Para complementar, o Congresso Nacional eli-
minou a CPMF no ano de 2008, o que foi um grande 
desastre, eu diria, para o País, especialmente para a 
área da saúde. E aí, mais uma vez é forçoso reconhe-
cer o esforço do Governo, que substituiu aquela fonte 
continuando a cumprir a Emenda Constitucional nº 29. 
Porém, hoje nós temos carências concretas.

E eu disse: se nós compararmos o gasto do Bra-
sil em saúde, seja pelo sistema de gasto de saúde per 
capita, seja o gasto de saúde na proporção do PIB, o 
gasto público e o gasto privado, que percentual cada 
um desse tem? E se analisarmos relativamente o gasto 
federal, o gasto estadual e o gasto municipal, nós te-
mos uma carência que precisa ser suprida. O Governo 
reconhece isso, a Presidenta Dilma reconhece isso. E 
acho que reconhecer é importante, mas precisamos 
de mais, até porque sempre será pouco o orçamento 
da saúde.

Veja, qual é a clientela da educação no País? É 
sensivelmente menor do que a clientela da área da 
saúde. O Bolsa Família beneficia 60 milhões de brasi-
leiros. É muita gente, mas o SUS é para os 200. É óbvio 
que, por essa razão, ele tem um custo diferenciado. E 
aí nós precisamos discutir mais recursos, até porque 
existem outros problemas. Na área da educação, te-
remos a clientela nos próximos anos se reduzindo; no 
caso da saúde, estará aumentando. As pessoas com 
mais de 60 anos vão formar um pico de uma pirâmide 
invertida crescente a cada ano, enquanto as taxas de 
crescimento populacional no Brasil vêm diminuindo. 
Então é óbvio que vamos ter que lidar com essa ques-
tão do envelhecimento, as necessidades. 

O Presidente Lula diz muito bem: quem comia 
sanduíche de mortadela agora quer comer, eu não 
diria nem caviar, mas um prato feito bom. É lógico que 
quem teve algumas necessidades básicas atendidas 
na área da saúde quer mais, e isso custa dinheiro. A 
nossa área, infelizmente, é aquela em que a incorpo-
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ração tecnológica não produz um não uso da tecnolo-
gia anterior. A abreugrafia, que foi criada lá no século 
passado, continua sendo utilizada num sistema que já 
tem a ressonância magnética, que já tem tantas outras. 
Quer dizer, vai-se acumulando, não se supera aquela 
tecnologia. E essas tecnologias novas são mais caras.

A Comissão de Financiamento chegou a algu-
mas conclusões: primeiro, que temos, de fato, que 
ter mais recursos, que estes recursos, dentro do que 
está proposto pelo Movimento Saúde+10, seriam mais 
adequados para essa nossa quadra no processo de 
implantação do Sistema Único de Saúde: os 10% da 
receita corrente bruta ou o seu equivalente em recei-
ta corrente líquida. E é importante dizer que sabemos 
que não é possível atender a isso de uma vez, mas, 
se fosse atendido de uma vez, sabe quanto isso ia 
representar em termos de gastos de saúde em rela-
ção ao PIB? Um por cento. Nós íamos sair de 4% do 
gasto público com saúde em relação ao PIB para 5% 
do gasto público com relação ao PIB. São dados, são 
números reais. Nós não podemos...

Então, a nossa Comissão entendeu que a ne-
cessidade é essa hoje. E o nosso entendimento é de 
que isso deveria ser feito, seja qual for a proposta, em 
relação à receita corrente líquida, pelas razões que 
a Ministra Miriam colocou, mas por outras. A receita 
corrente líquida permite uma segurança, porque até o 
conceito de receita corrente bruta é impreciso.

Temos opiniões dentro do Tribunal de Contas da 
União definindo que não se pode fazer essa vincula-
ção, porque estaria vinculando receitas que não per-
tencem à União, ao Governo Federal. São recursos de 
transferência, por exemplo.

Por outro lado, outras despesas estão vincula-
das à receita corrente líquida, o percentual da folha 
de pagamento em relação à receita corrente liquida, o 
gasto da educação era receita do ano. A questão dos 
precatórios usa a receita corrente líquida. Portanto, é 
uma vinculação é uma vinculação que já está estabe-
lecida. E aí nós fizemos essa... Nós entendemos que 
essa seria a melhor proposição. Óbvio que nós sabe-
mos que precisamos de fontes. Neste momento, nem 
o Governo e nem o Parlamento vai discutir nem apre-
sentar uma proposta de fonte nova, nem o Movimento 
quer. Portanto, nós vamos ter que trabalhar do ponto 
de vista da priorização. 

Temos hoje algumas fontes, os royalties... As 
informações que eu tenho – me perdoe a Ministra Mi-
riam – são de que, do ponto de vista dos recursos, os 
royalties, a partir de 2017, seriam um pouco maiores 
daquilo que foi ali colocado. Temos o orçamento im-
positivo, nós vamos brigar aqui para que 50% dessas 
emendas possam ir para a saúde. Nós sabemos que 

vamos precisar discutir uma fonte sim, vamos precisar. 
Eu tenho uma preocupação importante, que é a pre-
ocupação de nós... O que vier agora – eu espero que 
seja algo substantivo, substancial – precisa ser bem 
gasto. Precisa ser bem gasto para que nós tenhamos 
a legitimidade diante da sociedade de apresentar uma 
proposição de ampliação da participação da sociedade 
no financiamento da saúde. (Palmas.) O Ministério da 
Saúde, as secretarias estaduais, o Movimento, o Par-
lamento têm uma responsabilidade enorme. Se forem 
seis, sete, dez, vinte, trinta, quarenta e cinco bilhões a 
mais, que isso tenha um impacto efetivo na condição 
de saúde da população, sob pena de nós chegarmos 
em 2015 e não termos autoridade política para cobrar 
nem do governo e nem da sociedade o incremento 
desses recursos. (Palmas.) 

Isso implica melhorar a gestão, utilizar critérios 
de qualidade para fazer o monitoramento da condição 
de saúde da população, implica nós aprovarmos a Lei 
de Responsabilidade Sanitária para definir claramente 
qual a responsabilidade dos entes e dos seus gesto-
res e o que acontece quando essa responsabilidade 
não é cumprida. 

Portanto, nós estamos nessa discussão, nessa 
batalha. O Governo e o Movimento sabem claramente 
que o que nós estamos tentando fazer aqui – o Senado, 
o Congresso – é encontrar uma solução, que certa-
mente não será exatamente igual à que o movimento 
quer agora, mas também não pode ser uma proposi-
ção que o Governo apresente e que esteja tão longe 
daquilo que nós temos como carência hoje. Estamos 
lutando para isso. Eu espero que até a próxima sema-
na nós possamos ter um entendimento. Eu sei que a 
luta vai ter que continuar. Essa bandeira dos 10% da 
receita corrente bruta é justa, e eu entendo que, ain-
da que não consigamos isso agora, ela vai continuar. 
Mas é importante que, neste momento, nós tenhamos 
ganhos concretos. Eu tenho certeza de que o Governo 
terá sensibilidade política suficiente e clareza de onde 
buscar esse recurso para que nós possamos, de fato, 
atender ao clamor da população brasileira.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Secre-
tário Executivo do Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde (CONASS), Sr. Jurandi Frutuoso.

O SR. JURANDI FRUTUOSO – Bom dia a todos 
e a todas. Eu queria saudar o Senador Renan Calhei-
ros e agradecer pela oportunidade que o senhor nos 
dá. É a primeira vez que nós temos o privilégio de falar 
aqui no plenário sobre esse assunto, de maneira tão 
direta, tão coordenada e tão respeitosa.
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Eu queria também saudar o Ministro Padilha, que 
tem tido esforço e cuidado na relação e principalmente 
no trato, na sua gestão, no sentido de melhorar a saú-
de pública brasileira, ao mesmo tempo reconhecendo 
seu esforço e também o seu sacrifício em fazê-lo, pe-
las condições não adequadas com que ele trabalha 
para garantir saúde de qualidade a todo o povo deste 
País; a Ministra Miriam Belchior, também, pela delica-
deza de vir aqui e nos apresentar seus dados e seus 
argumentos que, infelizmente, Ministra, não nos con-
vencem, lamentavelmente – a gente pede à senhora 
permissão para discordar, já desde o início; a Socorro, 
que é a Presidente do Conselho Nacional de Saúde, 
mais uma mulher à frente de um órgão tão importante, 
e que tem tido o cuidado de, ao se expressar, trazer 
o sentimento da rua, mas com a habilidade de quem 
tem que militar em uma área em que a boa relação 
tem que ser preservada; o Ronald, que coordena o 
Movimento Saúde + 10. Eu preciso aqui falar da minha 
posição de onde estou falando; eu também tenho que 
ter o cuidado, ao me expressar, de lembrar que estou 
aqui representando os secretários estaduais de saúde. 
Não é uma missão fácil. Por isso, eu já me desculpo, o 
excesso fica por conta da minha militância no Sistema 
Único de Saúde desde que me formei, eu já tenho 32 
anos de formado; os acertos por conta do que eles me 
orientaram, mas eu sou obrigado, por me considerar 
um “susista”, a colocar as coisas como elas são. 

A minha assessoria me deu dados suficientes 
para que eu pudesse aqui fazer uma digressão, uma 
dissertação, com dados que podem provar, para lá e 
para cá, que o Brasil, na verdade, subfinancia a saúde. 
E subfinancia de maneira drástica. Mas os argumen-
tos do Ministro Padilha, os argumentos da Presidente 
Socorro, os argumentos do Senador Humberto Cos-
ta, que tem tido um zelo muito precioso no trato desta 
questão, até porque já foi Ministro da Saúde e sabe 
que, entre o desejo de fazer e a condição de efetivar, 
moram alguns pontos, ou algumas questões, que o 
impedem de fazer, mesmo que o seu ideal lhe cobre 
todo dia, na hora de dormir, pela missão não cumpri-
da... Por isso que eu peço aqui vênia, porque vou falar, 
e peço também que, sempre que se faça uma crítica 
ou uma análise sobre a gestão da saúde pública, se 
olhe para o lado daqueles 5,6 mil Municípios brasilei-
ros, que têm, cada um, à frente da gestão da saúde, 
um secretário ou uma secretária, que é a essa hora 
pergunta como é que pode, ou como é que deve fazer 
para dar conta da sua missão, e daqui a pouco vou 
dizer isso aqui. Até porque eu estou aqui como o CO-
NASS, mas também – ali está o meu colega no Con-
selho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, 
Dr. Enio Sevilha, secretário executivo do CONASEMS, 

por quem a gente aqui também se expressa, tentando 
levar o recado da gestão.

Ao ter que desprezar os números – e não vou mais 
levar esse argumento à frente, porque senão vamos 
repetir – eu queria primeiro saudar a minha Bancada 
de Senadores do Estado do Ceará, com muito orgu-
lho. Estão aqui: o Senador Inácio Arruda, o Senador 
Pimentel e o Senador Eunício Oliveira, demonstrando 
os três que lá no Ceará a saúde é prioridade, que eles 
têm, na verdade, o compromisso de seguir rapidamente 
para onde vai a discussão que pode levar a dias me-
lhores a população daquele Estado.

A importância do SUS. Ontem, nós comemora-
mos, aqui em Brasília, lá no Memorial JK, os 40 anos 
do PNI (Programa Nacional de Imunizações). É o único 
país que vacina 300 milhões de pessoas a cada ano, 
que oferece 42 tipos de vacina, que tem 33 mil postos 
de aplicação de vacina, que consegue, na verdade, 
eliminar doenças como a paralisia infantil há mais de 
20 anos, que já consegue tratar o sarampo não como 
extinto, mas sob controle; já há mais de 7 anos, sem 
sarampo autóctone. 

É bom lembrar que os exemplos, quando vêm 
de outros países grandes, como dos da Europa, por 
exemplo, são louvados, mas alguns nossos que são 
feitos por nós no Brasil nem sempre são lembrados. É 
bom lembrar que, na última Copa do Mundo que hou-
ve, foi pedido às pessoas que se vacinassem contra 
sarampo antes de se deslocarem para a Europa. Nós 
sabemos que ainda há paralisia infantil em vários pa-
íses da Ásia e da África e aqui não mais. 

Por isso, eu queria lembrar que o que comemo-
ramos ontem, os 40 anos do PNI, eu queria dar isso 
como o principal exemplo da sustentação no Sistema 
Único de Saúde e da sua seriedade em tratar a coisa 
pública. E, nesse exemplo, mora o outro exemplo, que 
é o da ação tripartite do Sistema Único de Saúde, em 
que, na verdade, esse exemplo de sucesso é com-
posto por uma ação do Ministério da Saúde, por uma 
ação efetiva dos Estados do Brasil e, principalmente, 
pela belíssima força de trabalho que têm os Municí-
pios brasileiros. 

E aqui vai a minha primeira preocupação dentro 
da argumentação de não querer usar números, mas 
ser obrigado a usar. Quando da votação da Emenda 
29, no ano 2000, os economistas que a pensaram – 
com licença da palavra aos economistas, mas eu tenho 
que dizer – fizeram a primeira maldade com o Sistema 
Único de Saúde. E não tenho outro termo para dizer 
a não ser esse.

Estabelecem-se 15% de obrigação para Muni-
cípios, 12% de obrigação para Estados e livra-se a 
União dessa obrigação, dando para ela que tem que 
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empenhar a receita do ano anterior, mais a variação 
da inflação do ano anterior, da correção anual do PIB. 
Isso levou a quê? Levou à seguinte situação: Municí-
pios, 15%; Estado, 12%; e a União... Simplesmente, se 
você olhar a variação do gasto da saúde pelo percen-
tual do PIB, ele está congelado. É 1,7; 1,71; 1,69. Ele 
está congelado desde o ano 2000. Então, as pessoas 
que negociaram, naquele tempo, o financiamento da 
saúde ou não viram ou aquiesceram facilmente e cria-
ram para Estados e Municípios uma situação muito de-
licada, onde se encontra hoje o País chamado Brasil, 
que não consegue sair dessa situação que foi criada 
e está aí até agora. 

Aí vem toda luta para se votar e para se aprovar 
a regulamentação da Emenda 29. No meu mestrado 
na UnB, tive o cuidado de estudar como foi votada a 
Emenda 29, como foi tratada desde 2000 até 2011. 
Eu li alguns milhares de documentos. Ao sair o resul-
tado, tivemos uma frustração, porque pelo que se deu 
na Emenda 29, os ganhos não foram ganhos, pois os 
ganhos são os que já eram dados aos Estados e Mu-
nicípios e que, como obrigação, foram legalizados, na 
verdade, de maneira muito clara. Mas em termo de 
dinheiro novo, isso não houve. Então, há a frustração 
em 2000 e em 2011, novamente mantendo-se Esta-
dos, Municípios e União em uma situação em que há 
conflitos: privilégios para um e, para os outros, a obri-
gação de 12% e 15%. Daí, a necessidade de estudar 
essa Saúde + 10 como está posta. E não o fizemos 
por acaso, não foi de nossa cabeça. Nós estudamos 
e ouvimos alguns economistas, velhos sanitaristas, 
conhecidos e ouvidos pela Casa que, quando neces-
sário, são ouvidos aqui, principalmente na época do 
Orçamento.

Eu me lembro – e lembrarei aqui a todos – e é 
bom resgatar. Nós também precisamos fazer isso. Eu 
não sei o dia, mas sei o mês e o ano: dezembro de 
2011. A Presidente Dilma foi à televisão, em pronuncia-
mento oficial, e disse a seguinte frase: “Para a saúde 
do Brasil ficar igual à do Chile e da Argentina [vocês se 
lembram disso ou já se esqueceram], nós precisamos 
de mais R$42 bilhões.” Ela falou isso. Em algum lugar 
está arquivado. “Nós precisamos, para ficarmos iguais 
ao Chile e à Argentina, de mais R$42 bilhões.” É esse 
o dinheiro de que estamos atrás. Não queremos ficar 
igual à Alemanha, nem igual à Inglaterra, nem igual ao 
Canadá; queremos ficar igual ao Chile e à Argentina, 
nossos irmãos daqui da América do Sul.

Qual é minha segunda preocupação? Ministra 
Miriam, o SUS chegou, para mim, ao ponto de não 
retorno. Ao que chamo de ponto de não retorno? Com 
a aprovação da Emenda 29, no ano 2000, em que se 
criou a obrigação constitucional de 12% e 15%, Esta-

dos e Municípios foram obrigados, em quatro anos, a 
ajustar suas contas e chegaram a esse valor. Acontece 
que o recurso do incremento do gasto da saúde por 
aumento de densidade tecnológica, por envelhecimen-
to populacional, por necessidade de crescimento da 
assistência, foi sendo aumentado.

E, de cada R$100,00 gastos em saúde pública 
no Brasil, decompondo-se esse gasto em União, Es-
tados e Municípios, veremos que, naquele tempo, de 
cada R$100,00, R$62,00 ou R$60,00 eram gastos da 
União; hoje, só são R$45,00, e em queda.

O aumento nominal é visto, mas o aumento no-
minal também é visto no Estado e no Município. Então, 
o que chamo de “ponto de não retorno” é que, quan-
do da Emenda 29, o incremento que era necessário 
foi subindo, e Estados e Municípios foram repondo. 
Tanto é que, hoje, praticamente 100% dos Municípios 
gastam acima dos 15% constitucionais; apenas dois 
Estados não cumpriam, até o ano passado, e agora, 
orçamentariamente, já estão cumprindo.

Essa soma de recursos de Estados e Municípios 
supriu a necessidade crescente do gasto com saúde. 
Só que, agora, parou. Eles estão esgotados! Há prefeito 
que não quer mais Unidade Básica de Saúde, porque 
não pode pagar o profissional de saúde, o médico. Há 
Estado que não quer mais a UPA, porque não sabe 
mais como bancar o custeio daquela UPA. Chamo até 
de uma situação de conforto. A questão é: quando eu 
faço um hospital e gasto R$100 milhões, o seu custo, a 
cada ano, é de 110% do valor da construção. E é para 
sempre esse gasto. Como é que se faz para manter 
as unidades de saúde se não há recurso crescente 
dentro do custeio?

Era isso que eu queria colocar, com essa pre-
ocupação de dizer que o Saúde+10 veio para esta 
Casa trazendo 2,2 milhões de assinaturas, superando 
as do Ficha Limpa em 900 mil assinaturas. E o que a 
Presidente Socorro acabou de falar é que sentimos 
que parece que não houve um grande impacto, mas 
esse impacto é sentido. Olhem para a fila; olhem para 
as pessoas tentando tirar do bolso o pouco que lhes 
resta para tentarem correr para um plano de saúde. E 
esse impacto é sentido quando começamos a não ter 
mais o avanço necessário que obtivemos na correção 
ou no avanço de alguns indicadores que poderiam dar 
ao País uma situação de maior qualidade.

A superação das Metas do Milênio está pos-
ta: avançamos na redução da mortalidade materna; 
avançamos em redução de mortalidade infantil. Só que 
chegamos a um patamar em que, agora, para abaixar 
mais um pouco, precisamos de muito mais tecnologia, 
de muito mais recursos e de mais profissionais.
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Tenho aqui uma lista grande – a Viviane vai me 
desculpar porque não usei aqui as suas tabelas –, mas 
eu queria dizer o seguinte: a nossa preocupação hoje 
é com o retrocesso, porque, embora Estados e Municí-
pios estejam em dificuldades, a obrigação constitucional 
de botar 15% e 12% fez com que fôssemos ganhando 
mais massa financeira para o sistema de saúde. Se eu 
crio outro mecanismo aqui no Congresso, outro jeito 
de se fazer uma obrigação constitucional, corro um 
perigo muito grande de desestruturar o financiamento 
do sistema de saúde brasileiro.

Faço um apelo – pode até não haver mais dinheiro, 
e vamos ter que nos contentar com isso, fazer a saúde 
que podemos fazer e pensar como fazer essa mágica 
de superar a dificuldade com os recursos existentes 
–: por favor, não mudem, em nome da história deste 
País e do Sistema Único de Saúde, a fórmula que está 
posta hoje, a fórmula que obriga ou que compromete 
um gasto com a saúde brasileira nesses percentuais 
de 15% e 12%. Por favor, essa não é a saída principal!

Quanto ao Saúde+10, temos duas premissas: a 
primeira é que a fonte seja estável, porque, se não for, 
estaremos aqui, daqui a quatro, cinco anos novamente, 
brigando por mais dinheiro e não teremos mais moral 
para isso. Então, escolhemos uma fonte estável, que 
não seja manipulável, que não seja fácil de mudar, 
que não varie de acordo com o gosto do governante 
ou a sua preferência; e a segunda é que o ponto de 
partida seja suficiente para superar o que está posto 
de defasagem.

Aqui, há pouco, passou o Senador Flexa Ribei-
ro – já estou terminando –, que foi Relator setorial no 
ano passado; o Senador Romero Jucá também foi o 
Relator-Geral no ano passado. E o Conass trouxe para 
os dois, no ano passado – como faz há sete anos –, 
alguns cálculos para fortalecer o nosso convencimen-
to. Nesses cálculos, estavam colocadas apenas quatro 
questões que eram determinantes para nós. Vou colo-
car aqui essas quatro questões que estavam postas.

Fizemos o cálculo, Ministro Padilha – como fa-
zemos há sete anos, e não temos errado muito esse 
cálculo –, e pegamos apenas o que tem que ser dado 
para a Atenção Básica em termos de correção de per 
capita, o que tem que ser posto no medicamento da 
Atenção Básica, a correção do medicamento excep-
cional e a média e alta complexidade.

E, segundo o nosso cálculo, que espero que não 
esteja errado – ali está o Ari, nosso amigo, que está 
de olho –, esse Orçamento de 2013 começava com 
um déficit de R$10,9 bilhões, ou seja, R$9 bilhões no 
MAC, R$765 milhões no piso da Atenção Básica, na 
questão da inflação; R$611 milhões na aquisição e 

distribuição de medicamentos excepcionais; e R$163 
milhões na assistência farmacêutica.

Terminando, só para lembrar, lá atrás, quando se 
criou o SUS, de cada cem trabalhadores, menos de 
dez eram de Município; hoje, de cada cem trabalhado-
res da Saúde, mais de 70% já são do Município, vinte 
e poucos do Estado e oito da União, ou seja, dá-se a 
obrigação, mas não se dá o correspondente financei-
ro para que ele possa honrar os seus compromissos.

Portanto, eu me despeço pedindo aos nossos 
governantes, aos nossos Parlamentares que preserve-
mos aquilo que foi conquistado a ferro e fogo em 1988 
na Constituição, o Sistema Único de Saúde do Brasil, 
que, para nós, era e é ainda um mecanismo excelente 
de inclusão social. Naquela época, 60 milhões de pes-
soas não tinham onde cair mortas, como há hoje 50 
milhões de pessoas nos Estados Unidos que não têm 
onde pedir socorro na hora de uma doença.

Com muito cuidado, vou dizer que nós estamos 
americanizando o sistema de saúde brasileiro. Eles 
estão querendo sair de onde estão, e nós estamos 
querendo ir para lá. Já temos um percentual alto de 
pessoas com planos de saúde, e, à medida que se 
subfinancia o sistema de saúde público, se fortalece 
o sistema privado. À medida que se financia saúde 
privada, se mata o sistema de saúde público. Assim, 
o povo tem que saber. 

O Senador Wellington já foi governador, deve ter 
recebido centenas de vezes os seus secretários esta-
duais de saúde, e sabe que não é choradeira, nem é 
papo de gestor, porque não sou mais. Falo como quem 
já foi médico do Saúde da Família, quem coordenou 
o Saúde da Família, quem foi secretário municipal de 
Saúde e secretário estadual de Saúde. Olhem, não 
é só má gestão, não, porque parte é da gestão, mas 
grande parte é de subfinanciamento. E não se corrige 
má gestão com o dinheiro que está aí. É impossível 
uma reação na gestão com o dinheiro que está aí.

Queria pedir vênia aos senhores no sentido de 
proteger aquilo que é do povo brasileiro: saúde de 
qualidade no sistema público de saúde de que nos 
orgulhemos, como o fizemos até aqui.

Obrigado.
Um abraço. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Presi-
dente da Federação Nacional dos Farmacêuticos e 
Coordenador do movimento Saúde + 10, Ronald Fer-
reira dos Santos.

O SR. RONALD FERREIRA DOS SANTOS – 
Boa tarde, Sras e Srs. Senadores.

Presidente Renan Calheiros, agradeço esta impor-
tante oportunidade de abrir espaço para a sociedade 
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brasileira. Aqui temos a honra de representar mais de 
130, 140 organizações da sociedade brasileira, que, 
não no último um ano e meio, mas, eu diria, nos últimos 
vinte e cinco anos, vêm lutando bravamente para ga-
rantir uma conquista do povo brasileiro que esta Casa, 
o Congresso Nacional, consagrou e que vai completar, 
agora em 5 de outubro, 25 anos.

O conjunto das organizações que compõem o 
Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública 
abrange centrais sindicais, gestores de saúde, con-
selhos profissionais, associações de moradores. Ou 
seja, praticamente toda a sociedade civil brasileira or-
ganizada se abraçou para defender um dos principais 
patrimônios do povo brasileiro que foi essa conquista 
do Sistema Único de Saúde.

Neste ano, nós tivemos a oportunidade de tes-
temunhar como podem e devem ser tratadas as polí-
ticas públicas.

Este ano era ano de reajuste das tarifas do trans-
porte coletivo. Todas as planilhas apresentadas, nos 
mais diferentes debates, davam conta de importantes 
reajustes, necessários, fundamentais e insuperáveis, 
para não continuarem os problemas de transporte. Mas 
o povo brasileiro se manifestou, foi às ruas, apresentou 
a demanda, e foi possível reduzir o valor das tarifas.

Nós trazemos aqui a conclusão, o debate de di-
versas organizações que dizem que não são R$190 
bilhões o que estamos pedindo, como os Constituintes 
colocaram quando determinaram que o orçamento da 
Saúde deveria ser 30% do orçamento da seguridade.

O que está sendo trazido para cá é a necessida-
de urgente e imperiosa de se aplicarem, no mínimo, 
de R$39 bilhões a R$40 bilhões para solucionar de 
forma urgente os graves problemas de financiamento 
do Sistema Único de Saúde.

Os números apresentados, os números que as 
diversas entidades têm discutido dão conta da possi-
bilidade concreta e real de se aplicarem esses recur-
sos em saúde, pois, do orçamento de R$1,2 trilhão, o 
conjunto das despesas obrigatórias ou discricionárias, 
no entendimento das nossas organizações, é fruto de 
definição política. Os R$217 bilhões, que nos últimos 
12 meses foram utilizados para pagar juros e amorti-
zação da dívida, são frutos de definição política.

É entendimento do movimento a possibilidade 
concreta de se ouvir aquilo que se apresentava aqui 
nos números, com a expectativa do povo brasileiro de 
que o principal problema a ser resolvido é o de saúde.

Dizia o Deputado Henrique Eduardo Alves que, 
desde sua primeira candidatura, a demanda principal 
que o povo brasileiro gostaria de ver solucionada com 
políticas públicas era a da saúde. O povo brasileiro 
constituiu o Sistema Único de Saúde, mas há 25 anos 

estamos nesse enfrentamento de garantir a estabili-
dade do seu financiamento.

O nosso movimento, o Movimento Nacional em 
Defesa da Saúde Pública, nasce com mais força a partir 
do momento em que diversas organizações, em 2011, 
foram cobrar aquilo que a Presidente Dilma Rousseff 
registrou no Tribunal Superior Eleitoral. A Presidente 
Dilma Rousseff registrou no TSE o seu compromisso 
de regulamentar a Emenda Constitucional 29. Assim 
o cumpriu. Mas um dos principais motivos que leva-
ram as pessoas às ruas, na primavera da saúde, foi a 
ampliação de 10% dos recursos, o que não aconteceu 
com a regulamentação em dezembro de 2011.

As entidades do povo brasileiro, sem o discurso 
de pertencer ao Governo, à oposição, ao partido A, ao 
partido B, o conjunto das organizações da sociedade 
brasileira, o povo brasileiro chamou para si a respon-
sabilidade de apresentar, aqui no Congresso Nacio-
nal, uma proposta. Todos os estudos das principais 
autoridades que sustentam o debate técnico sobre o 
financiamento da saúde, sejam economistas, sejam 
especialistas em saúde pública, dão conta de que é 
plenamente possível aplicar os 10% das receitas corren-
tes brutas da União em saúde. Apresentamos, aqui, no 
Dia Nacional da Saúde, os 2,2 milhões de assinaturas.

Reiteramos que esta é a proposta concreta do 
movimento nacional em defesa da saúde pública. Há 
possibilidades reais, orçamentárias, de essa proposta 
ser aplicada. A dependência disso é vontade política.

Em 2014, temos um ano eleitoral. Em 2014, além 
de comemorarmos 25 anos dessa grande possibilidade 
de termos eleições, podermos escolher diretamente 
nossos representantes, a Constituição nos deu, tam-
bém, esta possibilidade de o povo participar diretamen-
te através de um projeto de lei de iniciativa popular.

Estamos dispostos a negociar, e vamos negociar. 
Como disse aqui uma das principais organizações que 
conosco marchou junto na construção desse nosso 
movimento, Jurandi Frutuoso, representando os Se-
cretários Estaduais de Saúde, da mesma forma os 
Secretários Municipais de Saúde, estamos dispostos 
a negociar, mas é impossível. É impossível entrarmos 
em 2014 sem os recursos para a saúde serem amplia-
dos, substancialmente.

E a proposta que oferecemos, que 2,2 milhões 
de brasileiros oferecem, é a proposta dos 10% das 
receitas correntes brutas da União. Colocam alguma 
dificuldade a respeito da busca desses valores da 
vinculação. A proposta que apresentamos significa o 
montante referente a “o total das receitas correntes 
brutas da União”. Ou seja, o que nós apresentamos 
foi uma referência, como disse o Jurandi aqui, à fala 
da Presidente da República num programa dominical, 
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que apontava quais eram os recursos necessários para 
amenizar os problemas da saúde; à fala do Ministro 
Alexandre Padilha na sessão especial da Câmara dos 
Deputados, que apontava que o montante necessário 
para enfrentar os problemas da saúde do Brasil era 
em torno de 45 bilhões.

O povo brasileiro assinou, o povo brasileiro rei-
vindicou, o povo brasileiro chamou para si a autoria da 
solução desse principal problema. E tem uma grande 
expectativa na autonomia do Poder Legislativo, na ca-
pacidade de construir as respostas e de dar as respos-
tas do Poder Legislativo do Brasil a essa importante 
demanda. Repetindo: é uma proposta que não perten-
ce à oposição, que não pertence ao Governo; é uma 
proposta que pertence ao povo brasileiro.

É isso.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Eu queria comunicar aos Se-
nadores, às Senadoras e aos convidados, a todos os 
convidados, que esta semana o Senado Federal apro-
vou um projeto de resolução que estabelece critérios 
para avaliação de políticas públicas. Isso, do ponto de 
vista do Parlamento, é um avanço significativo. A par-
tir de agora, cada comissão técnica permanente do 
Senado Federal vai, anualmente, eleger uma política 
pública, pelo menos, e, com a participação da Con-
sultoria da Casa, de critérios predefinidos do Tribunal 
de Contas da União, vai fazer a avaliação exatamente 
dessa política pública.

Para que nós possamos avançar no debate, eu 
sugiro, como proposta de encaminhamento – não sei 
se contaremos com o apoio dos Senadores para isso 
–, que pudéssemos conceder a palavra a, pelo me-
nos, quatro ou cinco Senadores; em seguida, nós de-
volveremos a palavra aos convidados para que eles 
possam colaborar com o aprofundamento necessário 
desse debate. Talvez nós economizássemos um pouco 
o tempo da sessão.

Nós temos uma ordem: Senador Suplicy; Senado-
ra Ana Amélia; Senador Mozarildo; Senador Valdir Rau-
pp; Senador Pimentel; Senador Paulo Davim, com cuja 
presença na Mesa nos honra; Senador Pedro Taques; 
Senador Pedro Simon; Senador Aloysio Nunes Ferrei-
ra; Senador Sérgio Souza; Senador Casildo Maldaner; 
Senador Wellington Dias; e Senador Inácio Arruda.

Senador Waldemir Moka, Senador Valadares e 
o Senador Wellington Dias.

Então, eu concedo a palavra ao Senador Edu-
ardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Renan 

Calheiros, prezado Ministro da Saúde, Alexandre Pa-
dilha, Srª Ministra Mirim Belchior, do Planejamento, 
Presidente do Conselho Nacional de Saúde, Srª Maria 
do Socorro de Souza, caro Colega Senador Humberto 
Costa, da Comissão de Financiamento do Sistema de 
Saúde, Sr. Jurandi Frutuoso, Secretário Executivo do 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Presiden-
te da Federação Nacional dos Farmacêuticos, Ronald 
Ferreira dos Santos, Senador Paulo Davim, primeiro 
quero cumprimentar o Ministro Alexandre Padilha e a 
Ministra Miriam Belchior pelo empenho em assegurar 
ao povo brasileiro um Sistema Único de Saúde que 
realmente esteja à altura das aspirações inclusive de 
nossos constituintes; cumprimentando-os, também, 
pelo esforço de recursos para a saúde.

Como V. Exª expôs, Ministro Padilha, em 2007, 
tendo em conta que perdemos a oportunidade de as-
segurar através da CPMF os recursos para a saúde, 
ainda assim houve um movimento significativo, con-
forme ambos, o Ministro e a Ministra Miriam Belchior, 
demonstraram também. Em 2010, quando eram R$67,3 
bilhões; em 2013, R$92,4 bilhões e para 2014 a previ-
são é de R$100,3 bilhões. Exatamente não tendo ha-
vido a CPMF, que retirou R$40 bilhões, esse aumento 
foi resultado de que movimentação no orçamento, de 
que realocação? Uma vez que não houve a CPMF, eu 
queria ter mais claro como é que se possibilitou esse 
aumento? Isso é para um esclarecimento.

Eu queria também dizer uma palavra aqui de 
boas-vindas, de bom acolhimento a todos os médicos, 
sejam os espanhóis, os argentinos, os portugueses, os 
cubanos, de todos os outros países. Avalio que é muito 
importante que nós venhamos a dar as boas-vindas.

Acho que não foi adequado da parte de alguns 
que tentaram não bem receber os médicos que, afinal 
de contas, estão chegando com uma disposição, um 
entusiasmo que se pode ver pelas entrevistas. Feliz-
mente acho que a população em cada lugar do Brasil 
está dando esta boa acolhida aos médicos, já que, con-
forme demonstrou o Ministro Alexandre Padilha, não 
há ainda o número suficiente de médicos para estar 
em todas as partes e nos Municípios mais distantes 
ou nas áreas periféricas até mesmo da grande São 
Paulo e de outras grandes cidades brasileiras. Então, 
que possam, como outros países o fizeram, acolher 
a contribuição.

Ainda há poucos dias eu até mostrei para o Mi-
nistro Alexandre Padilha...

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Eu aqui registrei a carta de um rapaz que 
tinha participado do Programa Ciência sem-Fronteiras 
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e dado a sua interação no Canadá. Ele fez uma ava-
liação tão positiva que eu aqui registrei.

Eu gostaria que V. Exª nos desse um breve ba-
lanço sobre como é que está, após mais de um ano e 
meio do programa de combate ao crack, que fizesse 
um breve registro, um balanço de quais são os avanços 
conseguidos após a campanha que a própria Presidenta 
Dilma com os ministros aqui presentes desencadearam.

Eu quero dar uma informação. Em 2011, 2012 e 
2013, de meus R$15 milhões de direito a emendas, 
69,2% foram para a área da saúde, em 2011; 55,3%; 
em 2012; e 87,3%, R$13,1 milhões, em 2013. Só para 
registrar.

Eu sei que cada um aqui pode ter as suas pre-
ferências, mas, de repente, eu tive a curiosidade de 
verificar. Eu naturalmente já estava solidário aos ape-
los para mais recursos para a área da saúde no que 
está ao meu alcance.

E gostaria de aproveitar a presença da Ministra 
Miriam porque eu preciso dar-lhe alguns e-mails, mas 
fora da área da saúde.

Meus cumprimentos a todos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Sena-
dor Eduardo Suplicy.

Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
dora.) – Caros Ministros Alexandre Padilha e Miriam 
Belchior, em nome de quem saúdo toda a Mesa que 
está representando e o líder do movimento Saúde+10.

Caro Presidente Renan Calheiros, queria cum-
primentá-lo pela iniciativa e só lamentar, porque penso 
que os operadores da saúde, as Santas Casas, por 
exemplo, hospitais comunitários, ou a área da rede 
pública estivessem também presentes aqui para este 
debate. Mas penso que este é o primeiro passo, e ou-
tros virão para também estarem aqui.

Eu sou de um Estado onde os hospitais comuni-
tários, as Santas Casas têm uma força extremamente 
relevante. Então eu já de cara peço encarecidamen-
te à Ministra Miriam e ao Ministro Padilha: a bancada 
gaúcha fez uma emenda – e espero que as emendas 
agora para a saúde sejam acolhidas – para a Santa 
Casa de Porto Alegre, em que 60% dos atendimentos 
são para SUS, atendimentos de SUS, não só da região 
metropolitana, mas também do interior, que atenda a 
emenda que a bancada gaúcha liberou para isso, caro 
Ministro Alexandre Padilha.

Aqui se falou muito sobre a questão relacionada à 
CPMF. Eu penso que a CPMF, o próprio autor da ideia, 
que foi uma ideia genuinamente boa, porque ia taxar as 
pessoas que não contribuíam, porque era um imposto 

sobre o cheque. Do ponto de vista da aplicabilidade, 
muito boa. A finalidade que o Ministro Adib Jatene, 
então Ministro da Saúde, teve quando propôs essa 
sugestão era de que o dinheiro todo arrecadado com 
a CPMF iria para a saúde. Só que esse dinheiro não 
foi para a saúde. E hoje dizer que a CPMF foi um mal 
para a saúde, eu acho que a gente não está dizendo a 
verdade. Se ela tivesse ido inteiramente para a saúde, 
eu seria a primeira a chegar aqui e dizer: “o dinheiro 
da CPMF era para a saúde.” Ele ia para fazer o acerto 
de contas do governo. Por isso que o próprio Dr. Adib 
Jatene se penitenciou, porque aquele dinheiro não foi 
para a saúde. Então nós precisamos esclarecer isso.

Como estou aqui, Presidente Renan Calheiros, 
na condição de Presidente da subcomissão munici-
palista da Comissão de Assuntos Econômicos, e o 
nosso Jurandi Frutuoso falou a respeito disso, eu vou 
apenas reforçar esses dados. Eu estive em Joinville, 
na Santa Catarina do Senador Casildo Maldaner. O 
prefeito de Joinville aplica 34% da receita em saúde. 
A lei, como disse o Jurandi, estabelece 15%. A prefei-
tura de Panambi, no meu Estado, aplica mais de 30%. 
O que acontece? O prefeito, o secretário municipal 
de saúde é o primeiro elo; a pessoa, o cidadão mora 
na cidade pequena, no Município, vai lá bater, porque 
sabe onde mora o prefeito, sabe onde mora o vereador. 
Vai lá cobrar e tem que exercer a saúde, ele tem que 
executar. Se não atende, judicializa. Outro problema 
para o setor de saúde.

Eu, como municipalista, venho aqui dizer que 
essa situação não pode, ela é insustentável. Os Mu-
nicípios brasileiros hoje estão falidos, porque há um 
desvirtuamento das competências. Os Estados têm de 
aplicar 12% e não os aplicam. O meu Estado não os 
aplica, e nem vou falar – sou de um partido de oposi-
ção ao governo que está lá – mas não é problema do 
governador atual. Isso não se fazia com governado-
res anteriores, até para ser justa em relação a isso, e 
muitos Estados não aplicam os 12%. Bom, e a nossa 
prima rica, que é a União, nem se fala em relação à 
questão da saúde. 

Eu queria dizer que é importante essa ideia de 
validar as emendas parlamentares destinadas à saú-
de – faço questão de aplicá-las todas e controlar o di-
nheiro que está lá – seria bom, mas o ideal é termos, 
como defende aqui o Senador Humberto Costa, com 
propriedade, uma política definitiva para o financia-
mento e garantir – nosso Senador Moka, Presidente 
da Comissão de Assuntos Sociais, temos lutado muito 
– uma política estável de financiamento à saúde, para 
que não venhamos a todo tempo fazer essas campa-
nhas, gritar, lutar, brigar pela saúde, e o problema não 
se resolve, como disse o nosso grande Líder.
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(Soa a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) 
– Queria também, Ministro Alexandre Padilha, para 
terminar: nós fizemos uma audiência pública da CAS, 
onde laboratórios de análises clínicas – e o senhor fa-
lou sobre reajustes aqui feitos pelo SUS – há 18 anos 
não recebem reajuste. Um hemograma: R$4,50; uma 
glicemia: R$1,85. E, desde aquela audiência que acon-
teceu no ano passado, até agora, não aconteceu nada, 
e não há uma explicação. O que acontece? Qual o re-
sultado disso? Concentração. Pequenos laboratórios 
no interior do Brasil inteiro, do meu Rio Grande do Sul, 
estão fechando as portas, e há a concentração, grandes 
laboratórios, aquilo que queremos disseminar e fazer. 

Eu queria renovar ao senhor um pedido para o 
reajuste das tabelas desses exames laboratoriais que 
são fundamentais em qualquer diagnóstico.

Eu não sou médica, eu sou apenas uma Sena-
dora que está aqui ouvindo as pessoas demandando 
sobre essas matérias e deixarei de fazer perguntas 
ao Ministro Alexandre Padilha sobre o Mais Médicos, 
porque penso que há uma audiência pública solicita-
da por várias comissões, e esse será o momento. Te-
nho certeza de que o senhor, como democrata, como 
grande articulador que tem e sempre teve em funções 
anteriores com o Governo, terá esse diálogo com os 
Senadores e as Senadoras aqui para tratarmos dessa 
questão que é de interesse da sociedade brasileira.

Parabéns, Senador Renan Calheiros, pela ini-
ciativa!

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Mozarildo Cavalcanti. 

Com a palavra V. Exª.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 

e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador 
Renan Calheiros, Ministra Belchior, Ministro Padilha, 
quero cumprimentar, em nome deles, todos os mem-
bros da Mesa.

Ocupo a tribuna neste momento com duas res-
ponsabilidades. 

A primeira é a de ser um médico que se formou 
44 anos atrás na única capital da Amazônia que tinha 
faculdade de Medicina, que era Belém, do Pará. No 
ano em que eu me formei, em 1969, a faculdade fez 
50 anos de existência. Ela foi a quarta do Brasil. Já na-
quela época, quando trabalhávamos na Santa Casa, 
ouvíamos, a toda hora, dos professores, que havia 
uma dificuldade muito grande no atendimento. Por 
quê? Porque os Municípios colados em Belém man-
davam todo mundo para Belém. Então, esse problema 

de não haver médico, de haver carências e tal é muito 
antigo, não é de hoje. Eu vivi na pele o problema, por 
exemplo, de voltar. Eu fui o primeiro filho de Roraima 
a se formar em Medicina e voltei quase que por uma 
obrigação sentimental. Éramos apenas quatro médi-
cos para atender 200 mil habitantes espalhados: era 
um para cinquenta mil. 

E a segunda responsabilidade de ter sido cons-
tituinte. Eu não consigo compreender por que tantas 
décadas se passam e nós não conseguimos resolver o 
problema de financiamento, principalmente, Ministros, 
o problema de corrupção na saúde. 

A Ministra falou de gestão. Eu digo que há gestão 
boa e há gestão ruim. No meu Estado de Roraima, re-
centemente, houve uma operação da Polícia Federal 
e se constatou o desvio de cerca de R$30 milhões só 
numa espécie de corrupção. Quando estavam faltando 
os medicamentos A, B e C, a licitação era dispensada 
e se comprava de emergência. Só que as firmas que 
vendiam faziam um acordão e compravam remédios 
de outros Estados com o prazo de validade curto. Dali 
a quatro ou cinco meses, havia nova dispensa de lici-
tação para adquirir os mesmos remédios. Isso é roubar 
a saúde das pessoas. 

Existe uma publicação da Controladoria-Geral da 
União (CGU), do ano passado ou do ano retrasado, que 
dizia que, nos quatro anos anteriores, foram desviados, 
só da Funasa, Senadora Ana Amélia, R$500 milhões. 

Então, se nós não fecharmos essa torneira da 
corrupção, pode colocar dinheiro à vontade que vai 
continuar melhorando muito lentamente. É preciso 
que os órgãos de fiscalização, tanto do Ministério da 
Saúde quanto dos Tribunais de Contas, estejam per-
manentemente mobilizados para que nós possamos 
estancar essa hemorragia do sistema de saúde, jus-
tamente representado pela corrupção.

Eu teria algumas perguntas para fazer, mas vou 
encaminhá-las tanto ao Ministro Padilha quanto à Mi-
nistra Belchior, porque realmente esse caso já está 
cansado.

Ministro, vamos sepultar a defunta CPMF. Va-
mos parar de ficar nisso. Já se passaram tantos anos, 
e ainda não encontramos uma alternativa? Temos de 
encontrar uma alternativa. Vou usar o linguajar médico: 
nós temos de encontrar um remédio que cure mesmo.

(Soa a campainha.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR) – Aliás, neste caso, não é só um 
remédio, não, é o remédio da construção de unidades 
de saúde, da manutenção das unidades de saúde e 
também, agora já previsto no Programa Mais Médicos, 
a formação de mais médicos no Brasil.
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É inacreditável isso. Por exemplo, em Roraima, 
nós temos uma faculdade de medicina, que já está há 
vários anos formando profissionais, mas, por uma im-
posição do Conass, nós só podíamos abrir 40 vagas 
por ano. Então, numa faculdade com capacidade para 
formar duas turmas, só tem oportunidade de ingressar 
40 alunos por ano.

Inclusive, estou como Relator Revisor do Pro-
grama Mais Médicos e aqui há muitos Senadores en-
volvidos, tanto Senadores da área de saúde, como os 
que não são, mas que sentem esse reclamo popular. 
Realmente, coloquei até este adesivo falando em 10%, 
mas eu acho que devia ser maior...

(Interrupção do som.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR) – (...) do que 10%, porque (Fora 
do microfone.) 15% dos Municípios – e quem conhece 
Município pobre como eu conheço! – e 12% de todos 
os Estados, indistintamente, como um Estado pobre 
como o meu, terem de cumprir igualmente o que cum-
prem outros Estados ricos é uma desigualdade que 
aprofunda até as desigualdades regionais e sociais.

Então, venho batendo nessa tecla há muito tempo. 
Eu votei a favor da CPMF e votei contra a prorrogação 
da CPMF. Por quê? Porque o dinheiro não ia mais só 
para a saúde e porque o dinheiro servia até para fazer 
superávit primário para o Governo.

Então, realmente, ela foi desvirtuada e se trata 
de um cadáver que precisa ser sepultado. Nós temos 
de olhar para frente e buscar rapidamente, realmente, 
soluções, que, tenho certeza, o Ministro Padilha está 
empenhado em encontrar. E aqui, com o apoio dos 
Senadores...

(Soa a campainha.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR) –(...) com certeza, nós vamos en-
contrar um caminho que ponha fim a esta questão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria – PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Sena-
dor Antonio Carlos Valadares; em seguida, ao Senador 
José Pimentel.

Com a palavra o Senador Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco 

Apoio Governo/PSB – SE. Pronuncia o seguinte dis-
curso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sr. Mi-
nistro Alexandre Padilha, Srª Ministra Miriam Belchior, 
Senador Vital do Rêgo, Senador Humberto Costa, Srª 
Presidente do Conselho Nacional de Saúde Maria do 
Socorro, Sr. Jurandi Frutuoso, Presidente da Federação 
Nacional dos Farmacêuticos, em primeiro lugar, quero 
declarar o meu apoio à proposta do Ministro Padilha 
de direcionar 50% das emendas individuais dos Parla-

mentares em favor da saúde. A Câmara aprovou 40%; 
espero que o Senado aprove 50%. Que esta propos-
ta, ao voltar à Câmara, possa confirmar a vontade da 
maioria da Nação – tenho certeza absoluta.

E quero aproveitar a oportunidade para felicitar o 
Governo, através do Ministro Alexandre Padilha, pela 
coragem da iniciativa em instalar no Brasil, no Governo 
da Presidenta Dilma, o Programa Mais Médicos, que 
tem como Relator um sergipano, Deputado Rogério 
Carvalho, do Partido dos Trabalhadores, que tenho 
certeza de que irá desempenhar muito bem essa fun-
ção de relatar dessa matéria tão importante, que vai 
amenizar, sem dúvida alguma, o sofrimento das po-
pulações mais pobres em todo o Brasil. 

Portanto, meus parabéns, Ministro! Contará com 
todo o meu apoio. 

Num determinado momento, quando iniciava o 
meu mandato aqui, no Senado Federal, fui procurado 
pelo então Ministro da Saúde para apresentar uma 
proposta visando à cobertura das despesas com a saú-
de pública no Brasil, ajudar a cobrir as despesas com 
esse setor, o Ministro Janete. Uma figura conhecidíssi-
ma em todo o Brasil, respeitadíssima, fez um relatório 
que emocionou a todos nós na Comissão de Justiça. 
E como a proposta, na época, recebia uma resistência 
enorme de setores empresariais, poucos Senadores 
se aventuraram a apresentar essa proposta, porque 
tinham receio de perder votos nos seus Estados.

E eu topei a parada. Fiz a proposta, levei para o 
Ministro – e eu era oposição na época, eu fazia opo-
sição ao governo Fernando Henrique Cardoso – e eu 
achava que era uma solução adequada para resolver, 
Sr. Presidente, o grave problema da falta de recursos 
para a saúde.

Apresentei a proposta e até hoje não me arre-
pendo. Só que na época que apresentei era de 0,20%. 
Depois Fernando Henrique provocou a demissão do 
Ministro porque os recursos foram desviados para ou-
tras finalidades. Ai eu comecei a votar contra a CPMF. 
Quando ele aumentou para 0,38%, uma parte dos re-
cursos era destinada a financiar a Previdência, Fundo 
da Pobreza. Quer dizer, não era mais saúde, era um 
fundo elastecido para atender a outras finalidades. 
Votei contra. Quando o Lula entrou começou a exigir 
que os recursos fossem totalmente empregados em 
favor do setor. Ai eu comecei a votar favoravelmente. 

A queda da CPMF ocorreu aqui no Senado, con-
forme aqui já foi dito. E o percentual não era mais 
0,20%, nem 0,38%, era 0,08%. Daria, assim, algo em 
torno de R$8 bilhões por ano, mas serviria, sem dúvi-
da alguma, Sr. Presidente, ...

(Soa a campainha.)
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco 
Apoio Governo/PSB – SE) – ... não só para ajudar a 
saúde, como também para combater a sonegação, o 
crime organizado e todos aqueles que queriam sone-
gar impostos.

Eu me lembro que a porta do Senado Federal 
estava cheia de pessoas da Fiesp espalhando ter-
rorismo, dizendo que, se a CPMF fosse aprovada, a 
cesta básica aumentaria, que o comércio sofreria um 
prejuízo incomensurável, indústrias quebrariam. Um 
verdadeiro terrorismo!

(Soa a campainha.)

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco 
Apoio Governo/PSB – SE) – Nós perdemos por três 
votos. Lamentavelmente, perdemos por três votos. E 
hoje encontramos a saúde em uma situação realmente 
deficitária, problemática, em todos os Estados e Muni-
cípios, apesar dos esforços que estão sendo despen-
didos pelo Governo Federal.

Já estou encerrando minha participação. Eu só 
queria contar essa pequena história porque tem muita 
gente aí defendendo a saúde, mas da boca para fora. 
Mas na hora “H”, em que nós precisamos manter esse 
recurso em favor da saúde, esse pessoal votou contra, 
lamentavelmente. Então, agora, sim, vamos...

(Interrupção do som.)

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco 
Apoio Governo/PSB – SE. Fora do microfone.) – Para 
encerrar, Sr. Presidente. 

Vamos fazer de tudo...

(Soa a campainha.)

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco 
Apoio Governo/PSB – SE) – ... para que o Governo 
entenda que 10% das receitas líquidas é uma pro-
posta razoável. Estarei à disposição, com todos os 
Senadores, quando essa proposta chegar aqui, para 
votar favoravelmente a aumentar substancialmente os 
recursos da nossa saúde.

Agradeço a V. Exa, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exa.
A Presidência lembra aos Srs. Senadores e às 

Sras Senadoras que a Ordem do Dia da sessão de 
hoje será antecipada para as 15 horas e constarão 
também, por solicitação de diversos Senadores, as 
matérias da Ordem do Dia de amanhã. Nós tivemos 
uma semana intensa de resultados no Senado Fede-
ral. Votamos inclusive matérias importantes na própria 
segunda-feira, com um quórum altíssimo e, portanto, 
vamos proceder à antecipação da Ordem do Dia de 

amanhã para hoje. E começaremos a Ordem do Dia, 
impreterivelmente, às 15 horas.

Concedo a palavra ao Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/

PT – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Eu quero dar um boa tarde a todos, sau-
dar o nosso Presidente, Senador Renan Calheiros, 
parabenizá-lo pela iniciativa desta sessão temática, 
dar um forte abraço no Ministro Alexandre Padilha, 
na Ministra Miriam Belchior, saudar o nosso Senador 
Paulo Davim, que é médico e colaborador no debate 
forte do Senado Federal sobre essa matéria, dar um 
forte abraço nos convidados em nome do nosso cea-
rense, o Jurandi Frutuoso, e peço aos demais que me 
perdoem, porque o nosso tempo é curto e, daqui a 
pouquinho, daqui a 40 minutos, vamos iniciar a nossa 
Ordem do Dia. 

E queria começar registrando que eu fui o Relator 
geral do Orçamento da União para 2008. Nós tínha-
mos feito ali todo um planejamento de ampliação e de 
incorporação do PAC, um conjunto de programas e de 
ações, e no dia 12 de dezembro, aí por volta da meia-
-noite, 35 Senadores resolveram prejudicar a saúde 
brasileira, retirando a CPMF do Orçamento da União, 
que representava R$40 bilhões. 

E quero registrar que os assalariados que tinham 
salário até o teto do Regime Geral da Previdência So-
cial, os aposentados e pensionistas, todos eram isentos 
da CPMF. Quem pagava a CPMF no Brasil eram os 
ricos, os banqueiros, os grandes. E, lamentavelmente, 
como já foi registrado pelo Antonio Carlos Valadares, 
eles montaram um piquete aqui dentro do Congresso 
Nacional e foram vitoriosos, e a saúde foi prejudicada. 

Mas essa fase foi superada. Nós tínhamos um 
Presidente da República na época, Luiz Inácio Lula da 
Silva, com um compromisso muito forte com a saúde 
brasileira, que determinou a este Relator, e conversou 
com os Líderes da Casa – da Câmara e do Senado –, 
que nós deveríamos sacrificar outros programas, outras 
ações, mas a saúde pública precisava ser preservada 
e ele iria manter na sua totalidade o cumprimento da 
Emenda Constitucional nº 29, que tinha iniciado em 
2003. E, assim, nós fizemos em março... Aliás, no dia 
28 de fevereiro de 2008, nós aprovamos o orçamento 
ajustado e não tivemos qualquer retirada de recursos 
da Previdência, da saúde pública brasileira.

Eu faço este registro para compreender que as 
dificuldades que nós temos hoje são fruto daquela de-
cisão lá atrás, mas todos nós, sob a coordenação do 
nosso Presidente Renan Calheiros, estamos trabalhan-
do para construir uma proposta que permita dialogar 
com a realidade orçamentária do Governo Federal, 
com uma política de colaboração com os Municípios e 
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os Estados, para que nós possamos, ouvindo nossos 
Ministros, ouvindo a nossa Presidenta Dilma, que quer 
colocar dinheiro novo no orçamento da saúde pública 
brasileira, mas dentro da nossa realidade...

Nós temos clareza também de que não há espa-
ço na sociedade para se criar uma contribuição nova. 
Temos que trabalhar, nesse 2014, com a realidade or-
çamentária que está posta e, para isso, nós estamos 
dialogando para que 50% das emendas impositivas 
dos Deputados e Senadores...

(Soa a campainha.)

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE) – ... vão para essa nova fonte. Já aprova-
mos que 25% dos royalties do petróleo vão para essa 
nova fonte e queremos discutir com o nosso Gover-
no para que façamos essa nova alteração por dentro 
da Constituição Federal, ou seja, através de emenda 
constitucional, para dar transparência e segurança às 
entidades, à sociedade e ao Parlamento.

Essa é uma divergência que nós ainda precisa-
mos construir, porque parte dos nossos Congressis-
tas entende que nós deveríamos trabalhar em maté-
ria infraconstitucional. Eu acho que nós deveríamos 
evoluir para qualquer mudança que fizermos, durante 
este mês de setembro, para que possamos alterar o 
orçamento de 2014. E isso deveria ser feito através de 
emenda constitucional. 

Nós temos a chamada PEC do Orçamento Im-
positivo. O Relator dessa PEC é o Senador Eduardo 
Braga, que deverá apresentar, nos próximos dias, o 
seu parecer. E eu acredito, Sr. Presidente, nossos Mi-
nistros, nossas entidades, que qualquer mudança de-
veria ser feita por dentro dessa proposta de emenda 
à Constituição. E nós deveríamos também, Sr. Presi-
dente, para fins de reflexão, igualar os percentuais de 
vinculação às suas receitas. 

Nós temos, na Emenda nº 29, a obrigatoriedade 
de os Estados participem com 12%; nós temos, na 
Emenda 29, o dever de os Municípios participarem 
com 15%. Isso está consolidado. 

(Soa a campainha.)

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE) – E nós deveríamos trabalhar um percen-
tual da União chegar aos 15%. Sou um daqueles que 
entendem que nós deveríamos uniformizar, a ponto 
de todos os Municípios, os Estados e a União colabo-
rassem sobre a receita corrente líquida, porque hoje 
isso não acontece. Os Municípios mais pobres estão 
estrangulados, participam com percentual acima dos 
15%. Só que a Emenda nº 29 cometeu um erro quando 
determina que seja sobre impostos mais transferências, 
deixando de fora todas e quaisquer outras receitas. 

Por exemplo: os Municípios mais ricos, que recebem 
royalties de concessão do petróleo, possuem valores 
substantivos, e não aplicam na saúde nenhum centavo. 

Eu tive o cuidado, Sr. Presidente, de dar uma 
olhada em alguns Municípios.

O Município do Estado do Rio de Janeiro, por 
exemplo, que deveria aplicar 15% das receitas correntes 
líquidas, como critério da Emenda nº 29, do final dos 
anos 90, colocou sobre impostos mais transferências 
constitucionais, em 2010, teve sua participação com 
9,1% da receita corrente líquida; em 2011, participou 
com 9,4% da receita corrente líquida; em 2012, parti-
cipou com 9,3% da receita corrente líquida. É verdade 
que, para os Municípios que não têm contribuição, para 
Municípios que não têm outras fontes de receita, ele 
aplica 15% sobre impostos, o que bate, basicamen-
te, com a receita corrente líquida. Mas os Municípios 
grandes, os Municípios ricos, lamentavelmente, não 
contribuem com 15% de sua receita corrente líquida.

(Soa a campainha.)

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE) – Sou um daqueles, Sr. Presidente, que farão 
um esforço muito grande, ao lado de nossos pares, ao 
lado das entidades, dos Municípios, dos Estados e do 
Governo Federal, para uniformizar esses percentuais 
e trazer a União a contribuir com o maior percentual 
que hoje é praticado pelos Municípios, ou seja, chegar 
a 15%. Mas que a gente tenha, com as nossas enti-
dades e com a sociedade brasileira, esse debate para 
uniformizar, para evitar discurso atravessado. 

A União, em 2012, participou com mais de 12% 
da sua receita corrente líquida, acima dos Estados. Ne-
nhum Estado pratica 12% das suas receitas correntes 
líquidas, porque não entram contribuições e uma série 
de outras fontes.

E já que nós...

(Interrupção do som.)

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE) – ... queremos fazer um processo – para con-
cluir, Sr. Presidente –, queremos (Fora do microfone.) 
construir um processo que traga dinheiro novo, que tra-
ga mais responsabilidade na gestão, nós deveríamos 
uniformizar percentuais e critérios da base de cálculo.

Por isso espero que, daqui até a próxima quarta, 
quinta-feira, quando a nossa Comissão de Constitui-
ção e Justiça se reunirá para se debruçar sobre isso, 
Deus nos ilumine para que possamos encontrar uma 
proposta justa, que caiba no Orçamento e traga dinhei-
ro novo para a saúde brasileira.

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

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
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Concedo a palavra ao Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Renan, Ministra Miriam, Ministro Pa-
dilha, em nome dos quais faço a saudação extensiva 
a toda a Mesa.

Ministra, a minha fala é muito mais direcionada 
a V. Exª, até porque o Ministro Padilha e os demais 
componentes da Mesa já conhecem bem os núme-
ros. Dizer que o Brasil tem uma saúde subfinanciada, 
acho que não precisa mais, até porque, na hora em 
que os números apontam para US$483.00 per capita/
ano no Brasil, número inferior ao do Chile, inferior ao 
da Argentina, sem traçar um parâmetro de comparação 
com os países da Europa ou da América... Dizer que 
o Brasil investe 3,8% do PIB na saúde, o que é muito 
pouco, dizer que o Brasil investe algo em torno de 7% 
do Orçamento, todos nós sabemos. Já está mais do 
que provado que há um subfinanciamento.

Mas eu gostaria de falar, Ministra, que no Brasil 
existem dois sistemas: o sistema público e o sistema 
suplementar. O sistema público realiza 538 milhões 
de consultas/ano; o sistema privado, 240 milhões de 
consultas/ano. O sistema público realiza 11,4 milhões 
de internações cirúrgicas/ano; o sistema privado, 7,2 
milhões de internações cirúrgicas/ano.

Ocorre, Ministra, que o sistema privado, o siste-
ma suplementar investe R$73 bilhões para atender a 
47 milhões de brasileiros; já o sistema público investe 
R$138 bilhões para atender a 153 milhões de brasi-
leiros. Ou seja, três vezes mais. 

Mas o que está acontecendo agora? O sistema 
suplementar, operado pelos planos de saúde, está 
passando crise, mesmo investindo R$73 bilhões para 
atender 47 milhões de brasileiros. Imagine a senhora, 
Ministra, o sistema público, que atende 153 milhões 
de brasileiros e investe R$138 milhões. Isso é grave!

Precisamos ter a coragem de virar esse jogo. 
Não é justo que 153 milhões de brasileiros padeçam 
pela inanição crônica do investimento na saúde públi-
ca. Aí nós precisamos realocar prioridades! Não vejo 
alternativa. Precisamos, sim, de novas fontes, fontes 
adicionais – claro que precisamos –, mas precisamos, 
sobretudo, agora, neste momento, de uma forma emer-
gencial: realocar prioridades! Isso, acho que a senhora 
pode fazer. 

Fiquei até questionando os 10% do FGTS que 
foram mantidos, a pedido do Governo. Até achava que 
o Governo, elegendo a saúde como prioridade, Minis-
tra, poderia ter destinado esses 10% de FGTS para 
a saúde. Poderia. É um sonho, mas poderia, como 
poderá também discutir outras prioridades. A senhora 

pode eleger as prioridades juntamente com o Ministro 
da Saúde, agora, só não podemos é continuar...

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN) 
– ... transferindo responsabilidade para quem já não 
pode mais. Os Municípios já estão numa situação in-
sustentável; os Estados também. Chegou a hora de a 
União entrar com a sua contrapartida. 

A discussão da Emenda 29, lá atrás, quando al-
gumas poucas vozes reverberaram, aqui no plenário, 
defendendo a sua aprovação, infelizmente, pregamos 
no deserto. Só que, agora, existem três pontas a que 
precisamos dar resposta: a primeira é o Parlamento, 
o segundo é o Executivo, e o terceiro é o Movimento 
Saúde + 10, movimento legítimo, uma iniciativa popu-
lar. Então, precisamos equacionar de forma que não 
frustre a sociedade do seu legítimo...

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN) 
– ... direito de reivindicar saúde digna para todos os 
brasileiros.

Eu espero, Ministra, que cheguemos a uma solu-
ção. Precisamos de mais fontes? Claro que precisamos! 
Precisamos dos 25% dos royalties? Claro! Dos 50% 
das emendas? Claro! Precisamos discutir novas fontes? 
Claro! Talvez o marco regulatório da mineração possa 
ser discutido como uma fonte. E outras fontes surgirão! 

É preciso que se monte um grupo para pensar 
alternativas de financiamento da saúde, pensar seria-
mente em fontes alternativas e auxiliares do financia-
mento da saúde, porque, de outra forma, nós continu-
aremos lá atrás no ranking mundial no financiamento 
da saúde pública do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Antes de concedermos a palavra 
ao Senador Waldemir Moka, registramos, com muita 
satisfação, a presença, aqui, no Senado Federal, do 
Maurício Assumpção, que é Presidente do Botafogo.

Ontem nós tivemos a péssima ideia de assistirmos 
ao jogo Botafogo x Cruzeiro na casa do Zezé Perrela. 
Deu no que deu.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Fora do microfone.) – Realmente, não 
dava certo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – É uma honra muito grande tê-
-lo aqui no Senado Federal.

Concedo a palavra ao Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB 

– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Presidente Renan Calheiros, Ministro 
Padilha, Ministra Miriam Belchior, Jurandi, Ronald, 
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Socorro e meu caro colega, também, Davim, em pri-
meiro lugar, desculpas à Mesa Diretora. Eu presidi a 
Comissão de Assuntos Sociais em uma discussão so-
bre perícia médica, numa audiência pública requerida 
pela Senadora Ana Amélia, houve muitos problemas e 
acabamos ficando retidos lá. Peço desculpas por não 
estar presente desde o início, mas peguei a maioria 
dos pronunciamentos.

Sr. Presidente, quero gastar meu tempo para dizer 
uma coisa importante: nos últimos 30 anos, os percen-
tuais de investimento da União em saúde caíram de 
75%, em 1980, para 45% em 2010. São dados oficiais. 
Ao mesmo tempo, os Estados e Municípios passaram 
a investir mais percentualmente. Os primeiros, por 
exemplo, passaram de 18% dos gastos em saúde em 
1980 para 27% em 2010. Já os Municípios, em 1980, 
investiam 7% de todas as despesas do setor do País, 
em 2010, subiram para 28%. São dados do relatório 
do Senador Humberto Costa.

Sr. Presidente, quero colocar o seguinte: quan-
do vamos votar o projeto da iniciativa popular para os 
10% para a saúde? É isso que eu quero saber hoje, 
aqui. (Palmas.) E por quê? Porque esse é o compro-
misso que a Comissão de Assuntos Sociais tomou, 
juntamente com o Ronald e com a Socorro. 

Quando o nosso Secretário esteve aqui, a pri-
meira coisa, quando eu tomei posse na Comissão de 
Saúde, foi ouvir o Conselho Nacional dos Secretários 
de Saúde dos Estados, dos Municípios e o Conselho 
Nacional de Saúde. E aí, juntamente com o Conselho 
Nacional de Saúde, já veio o Ronald com a mobiliza-
ção do Saúde + 10. 

Então, eu acho que a energia, Sras e Srs. Sena-
dores, é: quando é que nós vamos votar. É isso que 
eu quero discutir hoje, aqui, nesta tarde. Porque até 
hoje o Senador Humberto Costa pretende formatar 
uma proposta. Vocês sabem, tanto quanto eu, que ele 
ainda não deu conta de formatar. Não deu porque não 
existe uma proposta para nós. 

Então, se nós não temos uma alternativa – eu 
sei, estou participando dessa discussão e respeito as 
dificuldades do Governo, respeito e admiro a Ministra 
Miriam Belchior, que sabe do meu respeito e da minha 
admiração –, neste momento nós temos que estabele-
cer uma prioridade, e a prioridade nós vamos fazê-la 
politicamente. E há momentos em que a política exige 
essa decisão. 

Eu tenho Sr. Presidente, com muita paciência, 
esperado essa proposta, esperado e adiado. Bom, 
eu vou recuando, recuando e encostei na parede, no 
muro, Ministro Padilha, não recuo mais. 

Na quarta-feira, com a proposta do Governo ou 
sem a proposta do Governo, a menos que a Comissão 

de Assuntos Sociais não queira, este Presidente vai 
tomar uma decisão de votar uma proposta para que 
a gente possa, realmente, colocar este País neste ní-
vel. (Palmas.)

Insisto em dizer que eu tenho o maior respeito 
por isso e acho que os médicos estrangeiros são bem-
-vindos. Vamos exagerar, nós não chegamos a cinco 
mil. Ministro Padilha, vamos dizer que cheguemos a dez 
mil. Nós temos quatrocentos mil médicos brasileiros. 
Não serão os dez mil. Eles vão ajudar, e eu torço para 
que eles ajudem, sou um daqueles que torcem, mas o 
que vai resolver o problema é votarmos aqui um plano 
de carreira para que os jovens médicos possam ir para 
o interior deste País e ter uma carreira de ascensão. 

Os nossos hospitais vão continuar super lotados, 
com atendimento em corredor e em maca, e o colega 
médico tendo que decidir quem fica na UTI e quem sai 
da UTI. E nós vamos resolver isso resolver, meu caro 
Ministro Padilha, se a gente tiver uma decisão política 
de alocar mais recursos. Sei que isso é difícil, mas a 
decisão é política e quero, de forma muito clara aqui, 
colocar-me à disposição da votação deste projeto que 
vai melhorar consideravelmente a vida das pessoas... 

(Soa a campainha.)

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB 
– MS) – ...sobretudo dos mais pobres que vivem na 
periferia e que vivem realmente sem nenhum tipo de 
atendimento.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner. 
Com a palavra V. Exª.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/

PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, em função do adianta-
do da hora e, para sermos diretos, diria que a Ministra 
Belchior trouxe uma proposta, trouxe uma proposta 
que começa avançar a partir do ano que vem. É uma 
proposta concreta. Essa já é uma.

Dentro do espírito que o Moka focalizou agora de 
buscarmos saídas, escutei o nosso Líder do Governo 
no Congresso Nacional Pimentel falar que quarta-feira 
ou quinta-feira teremos alguma coisa mais concreta, 
semana que vem em todo caso, na CCJ, como na Co-
missão de Assuntos Sociais, precisamos buscar alter-
nativas reais. Essa da Ministra Miriam, para o ano que 
vem, neste ano o Orçamento está decidido. Temos que 
dar um jeito de avançar neste ano. Agora, a partir do 
ano que vem já existe uma sugestão concreta.

Como é que vamos melhorar essa proposta que 
a Ministra está apresentando? Sinto que hoje, inclusi-
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ve, na Casa, há o espírito, o clima sentimos na pele, 
sentimos nas palavras, no meu Estado de Santa Ca-
tarina, que a saúde é algo que está em primeiro lugar 
no Brasil. A dor das pessoas que não recebem o aten-
dimento, quer dizer, temos que encontrar uma saída. 
O Mais Médicos chegou bem com a ideia de levarmos 
lá não sei aonde, lá onde se espera por dois ou três 
meses para se ter um atendimento, para buscar uma 
solução, quer dizer, essa saída, Ministro Padilha, é 
boa, mas precisamos colocar na prática o médico de 
família, a prevenção. 

Agora, quero terminar dizendo que o clima é fa-
vorável para criarmos qualquer coisa, acho que até 
CPMF passaria hoje. Como temos 40% da multa para 
os trabalhadores – e aí era para cair os 10% – manti-
veram-se os 10% e há clima. Hoje o trabalhador paga 
50% de multa, quer dizer, a CNI, o setor empresarial, 
inclusive, no Congresso, mantiveram os 50%, 

Agora, se for para aplicar na saúde, até alguma 
coisa de CPMF, eu acho que hoje há clima no Con-
gresso Nacional para buscar isso e vamos resolver a 
saúde no Brasil. Vamos colocar o Brasil num dos pri-
meiros dos países de primeiro mundo. 

Agora, quero concluir dizendo, Ministro Padilha, 
Ministra Miriam, a todos nós, alguma coisa na gestão, 
o Mozarildo levantou, alguma coisa. O CADE tem que 
entrar também nesse negócio de medicamentos, a ges-
tão de medicamentos, muita coisa você perde no andar 
na carruagem, quem acaba pagando é o Orçamento, 
é o povo, encarece. Como é que vamos fiscalizar isso 
para que atravessadores não ganhem muito no andar 
da carruagem. Eu acho que para isso nós tínhamos 
que ter mecanismos para cuidar, para fiscalizar, para 
economizar nisso. 

Eu sei que existem grupos que se entendem, em 
todas as áreas do Governo, – em todas as áreas de 
investimento, quer infraestrutura, quer transporte tem-
-se que ter um cuidado –, agora, na saúde temos que 
ter um cuidado, um software, um programa, porque, 
além de roubar ali, isso é roubar a saúde também, é 
tirar a vida da pessoa.

Então, eu acho que nós temos que levar mais a 
sério e criar um mecanismo para se acompanhar isso. 
E, ao mesmo tempo, eu acho que, aos profissionais 
de saúde, colocar uma espécie de meritocracia, de 
acordo com o resultado do atendimento, porque não 
é só preencher o ponto, não é só preencher isso, tem 
que haver resultado no atendimento da saúde, para 
o profissional se sentir responsável por isso e, sendo 
responsável, que ele ganhe um bônus, ganhe alguma 
coisa a mais, para se sentir motivado a cumprir a sua 
missão como profissional de saúde. Não é só profis-
sional médico, mas é o enfermeiro, é o profissional da 

saúde, são todos. Eu acho que isso vale a pena, pega 
bem e o povo aplaude, para ele se sentir fortalecido. 

Então, a gestão da saúde, a vigilância e a fiscali-
zação são questões que eu quero deixar aqui, porque 
eu ouço isso por onde a gente anda. Eu acho que aí 
nós lavraríamos um grande tento para procurarmos 
encontrar caminhos... 

(Soa a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – ... mais reais nesse sentido.

São poucas ponderações, mas não poderia deixar 
de expor aquilo que me passa à cabeça, aquilo que eu 
ouço, aquilo que a gente sente todo dia.

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

Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Wellington Dias.

Com a palavra V. Exª, que é Líder da Bancada 
do PT no Senado Federal.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Go-
verno/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, também quero 
comemorar este momento do debate temático. Já ti-
vemos, aqui, debates sobre a reforma eleitoral; hoje, 
sobre o financiamento do sistema de saúde; e, prova-
velmente, na próxima quinta, vamos tratar da reforma 
tributária, enfim, de temas sobre dívida, ICMS e outros 
relacionados ao Estado.

Mas eu queria fazer um destaque na linha do que 
disse o Senador Casildo. Ao saudar todos da Mesa, 
eu queria dizer que a presença, hoje, da Ministra Mi-
riam Belchior e do Ministro Padilha, trazendo uma 
proposta para a Presidente, é um fato que não pode 
passar despercebido em razão dos graves problemas 
que nós temos.

Foi mostrado, aqui, o Sistema Único de Saúde, 
mas, como não temos tantos exemplos e modelos no 
mundo, fica difícil percebermos suas dificuldades.

Na fala, parece-me, do nosso representante dos 
secretários, Dr. Jurandi, ele se lembrava dos Estados 
Unidos da América, país considerado o mais rico do 
mundo, em que 50 milhões de pessoas estão numa 
situação dramática, sem assistência. Imaginem, então, 
na Índia e em outras regiões do mundo.

Então, eu cito isso para mostrar que o que quere-
mos mesmo é fortalecer esse sistema. Eu reconheço, 
como disse o Senador Mozarildo e o Senador Casildo, a 
importância de caminharmos na direção da gestão. Eu 
confesso que – e sempre estou com o Ministro Padilha 
– não entendo como é que não temos o cartão SUS 
implantado em um modelo adequado para sabermos 
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cada procedimento, podermos planejar, podermos ter 
uma natural forma de compensação.

Hoje, o sistema é perverso. Se alguém o melhora, 
vem todo mundo para aquele local, e ele piora. É um 
sistema que está proibido de melhorar, porque não te-
mos um modelo que valoriza os que vão melhorando.

Eu cito a minha Teresina, onde há um sistema 
excepcional, que é obrigado a atender, em alguns lu-
gares, por várias vezes, a população, com os repasses 
que recebemos, só porque funciona melhor do que 
outros da região.

Quer lembrar ainda que temos de trabalhar a pro-
moção da saúde. Nesse ponto, tenho divergências com 
os próprios movimentos sociais. Como é que resolver 
o problema de água não é uma política de saúde? 
Como é que resolver um problema de saneamento não 
é resolver problema de saúde? Como é que resolver 
problema de lixo não é resolver problema de saúde? 
Ou seja, temos que atacar as causas. Aliás, a proposta 
dos 10% do FGTS é para resolver problema de habi-
tação e resolver problema de saúde. 

Estive agora em Colônia do Piauí, comunidade 
em que há uma expectativa de vida baixa por conta do 
barbeiro, transmissor da doença de Chagas. Se não 
há o programa de habitação, as pessoas permanecem 
em situações como essa.

Aqui alegra-me a presença, Sr. Presidente, meus 
colegas Senadores, de um jovem médico brasileiro de 
São João do Piauí, beneficiado pelo programa Mais 
Médico – ele me deu até o seu nome, que faço questão 
de dizer aqui, Vilmar Filho, porque acho que merecem 
todo o nosso carinho os médicos brasileiros em pri-
meiro lugar, como deseja a Presidenta Dilma, o nos-
so Ministro e a nossa equipe –; e também a presença 
de um médico cubano, um dos que nos escreveram.

E registro que serão construídas duas unidades 
de saúde novas, duas UBSs: uma tipo 2, no Alto Ser-
tanejo, em São João do Piauí, na cidade; e uma tipo 
1, em Lisboa, Ministra Miriam Belchior, que vai rece-
ber agora mais 200 famílias pelo PAC no programa de 
irrigação Marrecas-Jenipapo, em São João do Piauí, 
que é a cidade dele.

(Soa a campainha.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Destaco ainda mais três reformas: uma na 
zona rural, na comunidade Grajau, e duas na cidade, 
na região do Barro Vermelho e da Vila Foca.

Por que estou citando esse exemplo concreto? 
Porque essa é uma realidade do Brasil. Estou viajan-
do todos os dias em meu Estado e vendo a mudança. 
Eu acho que tivemos avanços e podemos ter avanços.

Então, comemoro hoje, aqui, a presença do Go-
verno da Presidenta Dilma, através de dois importantes 
e laboriosos Ministros, respeitados pela competência 
e pela capacidade de articulação, a Ministra Miriam 
Belchior e o Ministro Padilha, para dizer algo novo.

Pela primeira vez – lembro o Presidente Lula –, 
nunca antes na história um governo sequer admitiu 
fixar um percentual mínimo para a saúde. Foi o que 
aconteceu aqui hoje. Os Ministros trouxeram ao Con-
gresso Nacional, Sr. Presidente, neste ato histórico...

(Interrupção do som)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – ... o compromisso do Governo.

A exemplo do que ocorre, como parâmetro, nos 
Estados e nos Municípios, tem razão o Senador Pi-
mentel: precisamos rever a receita corrente líquida, 
porque senão fica desigual com os Municípios peque-
nos, onde a receita corrente líquida é de 15% mesmo, 
porque só tem fundo de participação, só tem um pou-
quinho de ICMS. Assim, são 15% da receita mesmo. 
Agora, como é que os Municípios mais desenvolvidos 
não são também uma base de referência?

Então, quero aqui comemorar. Acho importante 
este debate, que certamente vai nos ajudar a contri-
buir para sacramentar essa proposta. Aliás, esse é um 
passo, como a Presidenta disse na reunião com os 
Senadores quando foi lançada a proposta. Podemos 
começar por esse patamar de 15%, e, encontrando 
alternativas de receitas, nós temos toda a prioridade 
para prosseguir.

(Soa a campainha.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Nós estamos falando de algo em torno 
de R$25 bilhões para 2014, 2015, pelos planos aqui 
apresentados de recursos para a saúde, o que é fun-
damental inclusive para as coisas que foram citadas.

É preciso reajustar a tabela do SUS? Sim. Todo 
mundo sabe disso. Mas o reajuste não deve ser só para 
laboratório; vamos começar pela consulta médica. Há 
dificuldades em algumas áreas e também em tantos 
outros setores, como é o caso da média e da alta com-
plexidade, que se abordou aqui. Agora, precisa haver 
dinheiro. Definir como melhorar a gestão acho que é 
o caminho, e o Congresso, com certeza, vai trabalhar 
com muita prioridade.

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

Maioria/PMDB – AL) – Antes de conceder a palavra ao 
Senador Inácio Arruda, nós gostaríamos de registrar, 
com satisfação, a presença nas galerias do Senado 
Federal dos alunos do Ensino Fundamental do Sesc, 
de Goiânia. Sejam bem-vindos!
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E gostaria também de comunicar ao Senado e ao 
País que a minuta do anteprojeto do Código Comercial, 
elaborada por uma comissão de juristas instituída pelo 
Senado, está disponível para consulta pública da so-
ciedade, a partir de hoje até o dia 18 de outubro, pelo 
portal e-Cidadania. Qualquer cidadão, em qualquer 
parte do Planeta, pode acessar o portal na página do 
Senado e deixar a sua contribuição para enriquecer 
ainda mais essa atualização, essa revisão que está 
sendo proposta do nosso Código Comercial.

Todas as sugestões e manifestações feitas pelos 
cidadãos ficarão visíveis no Portal e-Cidadania para 
qualquer internauta. Após o período de consulta, a 
Comissão de Juristas se reunirá para analisar todas 
as sugestões recebidas. Essa consulta pública é mais 
um mecanismo de interatividade e o diálogo que o Se-
nado oferece à sociedade para que, cada vez mais, a 
sua atuação seja democrática e transparente. E houve 
fundamentalmente um compromisso desta Mesa, as-
sumido aqui com todos, de que nós instituiríamos uma 
comissão para fazer a revisão do Código Comercial 
brasileiro, o que é fundamental para o desenvolvimento 
das relações empresariais e para o consequente cres-
cimento da nossa economia.

Concedo a palavra ao Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/

PCdoB – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente; Srªs e Srs. Sena-
dores; nossos colegas, amigos com quem travamos 
já há um bom tempo a batalha política do Brasil, Mi-
nistro Padilha e Ministra Miriam – caminhamos juntos 
há muitos anos, um bom tempo na oposição e, agora, 
com a responsabilidade de governar –; nossos colegas 
Jurandi, Paulo Davim, Socorro e Ronald, Coordena-
dor do Saúde+10, eu vejo que nós travamos algumas 
batalhas grandes no Brasil.

Constituir o SUS foi uma dessas grandes batalhas 
e uma vitória extraordinária, levando a essa situação 
que o Ministro Padilha e a Ministra Miriam demonstra-
ram aqui: o Brasil é um país que tem um sistema de 
saúde que permite realizar um programa de imunização 
para prevenir algumas doenças que atingem grande 
parte da população mais simples e mais pobre. Então 
essa é uma conquista, fruto de muita luta nossa.

Na Constituição de 1988, conseguimos elevar o 
SUS a essa estatura, porque a Constituição passou a 
ordenar esse programa do Sistema Único de Saúde, 
e tratamos de buscar fontes de recursos, de ampliar 
os recursos da saúde no Brasil.

Mas essa não é uma batalha fácil; essa é uma 
luta dura, que reflete a decisão política, reflete a com-
preensão da sociedade. A compreensão da sociedade 
em relação à CPMF, por exemplo, foi a de que era ruim, 

porque se propagou isso. Uma parte da elite brasilei-
ra, que muitas vezes não acessa o sistema público 
do Brasil, nem o privado – acessa fora do País –, se 
empenhou em retirar recursos da saúde.

Eu considerei aquela quinta-feira, 13, fria, por-
que foi numa quinta já, na madrugada. Aqui, o plená-
rio estava gelado. E a sociedade foi contaminada por 
uma parte da mídia, a mesma mídia brasileira que é 
contra um projeto mais avançado, mais progressista, 
de distribuição de renda, que falou da questão das 
empregadas domésticas, dizendo que não tinha de 
haver décimo terceiro salário para empregada domés-
tica. Essa turma trabalhou para contaminar a opinião 
pública brasileira para que ninguém viesse para as ga-
lerias no dia daquela votação. Ficou aqui meia dúzia 
de empresários – porque havia uns empresários que 
eram a favor de manter –, fazendo um corredor polo-
nês para os Srs. Senadores e as Senadoras, até se 
conseguir derrubar a CPMF naquela madrugada. Eu 
considerei um prejuízo e um crime contra o povo bra-
sileiro. Foi algo criminoso: nós retiramos R$40 bilhões 
do orçamento do ano seguinte. Foi uma facada dura, 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Ministros. Isso foi 
feito aqui, no Senado Federal.

Eu até fiquei animado com a proposta de Casil-
do, frente à nova realidade. No Brasil, é claro, qual-
quer discussão sobre tributo é ruim, porque tributo é 
imposto, não é dádiva – só damos dádiva para a Igreja 
–, pois se é obrigado a pagar aquele tributo. Eu quero 
alcançar os 10%.

(Soa a campainha.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – E quero, se possível, na receita bru-
ta, é claro.

Mas eu tiro de onde? Eu vou tirar de onde? Não 
só do crescimento da receita, porque a receita não 
cresce só por milagre. A receita precisa de fonte para 
que ela possa se materializar. De onde eu vou tirar? 
Se nós conseguirmos manter a economia crescendo, 
vamos melhorar a receita, mas, muitas vezes, preci-
samos de fontes. Nós temos dois tributos que pode-
mos examinar. Eu não tenho receio de propor que se 
retome a CPMF, não. Eu sou como Casildo. Se hou-
ver clima entre nós – e parece que há – e quem tenha 
disposição de apresentar, eu acho que deve apresen-
tar, sim. Não deve ter receio, não. É decisão política, 
é debate com a sociedade, é enfrentar o debate de 
que nós podemos fazer. Podemos dialogar e oferecer 
a oportunidade de se ter um tributo com vinculação à 
saúde pública. E o outro está tramitando. Saiu daqui do 
Senado a regulamentação do imposto sobre grandes 
fortunas, sobre as grandes fortunas. Provavelmente, 
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não há nenhuma aqui no Senado; então, não vamos 
ter problemas com o imposto sobre grandes fortunas. 
Acho que na Câmara também não vai haver proble-
mas. É um adicional. Nós conseguimos 8 bilhões aqui, 
8 bilhões ali; pegamos um pedaço...

(Soa a campainha.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo. 
PCdoB – CE) – ... das transferências agora de royal-
ties e vamos somando, para que possamos alcançar 
o valor necessário que permita ao Brasil garantir um 
programa de médico. E pedi ao Ministro Padilha que 
conversasse com o nosso colega da educação e com 
o nosso colega também do Senado Federal, o Mer-
cadante, para que pudéssemos colocar os hospitais 
universitários com as suas emergências reabertas, 
porque muitos fecharam as suas emergências.

E, para conseguir isso, há muito que fazer: a área 
de medicamentos, a produção de medicamentos, nós 
ainda importamos muitos medicamentos; os princípios 
ativos, nós importamos tudo para produzir no Brasil, 
é 100%. Para conseguir avançar, meu caro Casildo, 
tem de ter coragem de enfrentar esse debate com a 
sociedade e ganhar a sociedade. Porque, naquele dia, 
naquela quinta-feira, se nós tivéssemos essas galerias 
lotadas do povo brasileiro, o corredor de meia dúzia 
de empresários não teria virado o voto de muita gente 
aqui, no Senado Federal.

Por isso, estou de acordo com o encaminhamento 
de V. Exª e acho que nós deveríamos encontrar um meio. 
Estou também de acordo com o Moka: vamos votar...

(Soa a campainha.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo. 
PCdoB – CE) –...mas vamos votar numa proposta que 
nos permita começar a avançar e encostar naquilo que 
é necessário para dar saúde boa para o povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Vou conceder a palavra, em 
primeiro lugar, à Ministra Miriam Belchior.

Com a palavra, V. Exª.
A SRª MIRIAM BELCHIOR – Obrigada, Presiden-

te. Vou tentar ser bastante rápida. Vou me concentrar 
em quatro questões.

Uma delas, do Senador Suplicy. Em função do 
horário, como o Senador Pimentel, em seu discurso, 
relatou o que aconteceu quando da perda da CPMF, 
eu vou considerar a resposta já dada e vou seguir 
para as outras questões que me parece importante 
abordar aqui.

Como se conversou bastante aqui sobre a CPMF, 
acredito, assim como alguns dos Senadores que aqui 
falaram, pelo menos o Senador Pimentel e o Senador 

Inácio Arruda, que acaba de falar, que foi uma madru-
gada triste para a saúde e para o povo brasileiro. Por-
que, infelizmente – concordo um tanto com a avaliação 
de conjuntura da época que o Senador Inácio Arruda 
fez aqui –, escolheu-se, naquele momento, retirar re-
cursos da saúde ao invés de aperfeiçoar a vinculação 
que existia à saúde. Acho que a escolha poderia ter 
sido a de como melhorar os mecanismos de controle 
para que os recursos da CPMF fossem destinados, 
de fato, à saúde. Acho que não foi uma boa escolha 
para o País.

Segundo, eu queria também ressaltar um aspec-
to da fala do Senador Pimentel, porque me parece, 
Secretário Frutuoso, que em sua fala o senhor situa 
a questão da vinculação de recursos que só o primo 
rico não tem uma vinculação, e pareceu-me tratar 
como se a base de cálculo que é usada para Estados 
e Municípios fosse a mesma que está sendo proposta 
para o Governo Federal, tanto a receita corrente bruta 
como a receita corrente líquida, qualquer das duas é 
bastante superior à base de cálculo que existe para 
Estados e Municípios. Acho que é importante a fala do 
Senador Pimentel porque, às vezes, dá uma confusão. 
Não, vamos usar o mesmo percentual, só que o per-
centual está sendo aplicado por bases muito diferen-
tes. Então, não é a mesma coisa, 15% sobre a base 
de cálculo de Estados e Municípios nem em relação 
aos 10 da receita bruta, nem entre 15, 18 ou qualquer 
outro elemento da receita corrente líquida. Acho que 
isso é importante fixarmos aqui.

A minha terceira questão, também, Secretário 
Frutuoso, concordo que é necessário ter coragem para 
enfrentar essa questão do financiamento da saúde, mas 
não basta coragem. Um exército que só tenha coragem 
corre enorme risco de ser derrotado. Precisamos tam-
bém ter os pés no chão, conhecer a realidade como um 
todo. O senhor, na sua fala, disse: “é importante rever 
prioridades”. E acho que é necessário fazer essa dis-
cussão. Eu estava comentando aqui com a Presidenta 
Socorro que é verdade, a assistência social cresceu 
oito vezes. E ela concordava comigo, cresceram oito 
vezes os recursos na assistência social. No entanto, 
a assistência social era terra arrasada, podíamos di-
zer que ela não existia no âmbito do Governo Federal. 
Enquanto a saúde, felizmente, há muito tempo, tem 
algumas regras de proteção – insuficientes, concor-
damos todos, em função da necessidade de recursos. 

Da mesma forma, o senhor falou aqui sobre a 
possibilidade de a multa do Fundo de Garantia ser 
utilizada para a saúde. Primeiro, o recurso não é do 
Orçamento, é do Fundo de Garantia; não é uma receita 
orçamentária, só por isso ela já não é uma proposta 
factível. Além do que prejudicaria a produção habi-
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tacional para a população de baixa renda no nosso 
País, que é fundamental e, inclusive, garante melhores 
condições de saúde para a população, especialmen-
te àquela que hoje vive em áreas de risco – beira de 
córregos e encostas.

Por isso eu acho que essa discussão merece co-
ragem mesmo de apontar que outra prioridade deve 
ser cortada para atender a da saúde.

Para terminar, acredito que, assim como em outras 
ocasiões, esse diálogo entre o Executivo, o Legislativo 
e a sociedade, o movimento organizado do nosso país 
tem condição de, com coragem, com os pés no chão, 
ser capaz de construir uma solução possível para esse 
momento, calcada em todos os nossos desejos, mas 
também na realidade do nosso País.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos à Ministra Mi-
riam Belchior.

Concedo a palavra ao Ministro Alexandre Padilha.
O SR. ALEXANDRE PADILHA – Muito obrigado, 

Sr. Presidente.
Agradeço não só as falas dos representantes da 

Mesa, do Conass, do movimento Saúde+10, da So-
corro, a Presidente do Conselho Nacional de Saúde, 
mas a fala e o debate de todos os Senadores e todas 
as Senadoras. Quero agradecer, mais uma vez, a pos-
sibilidade de a Saúde ser um tema central e ocupar 
a preocupação e a prioridade de todos aqui não só 
Senadores e Senadoras, mas da sociedade também.

Quero responder, em primeiro lugar, uma pergunta 
feita pelo Senador Eduardo Suplicy, Senador do meu 
Estado. É bastante apropriada a pergunta que o senhor 
fez porque hoje, pela manhã, o Ministério da Saúde, 
através da Fiocruz, e o Ministério da Justiça acabamos 
de apresentar o maior balanço, a maior pesquisa deta-
lhada já realizada sobre o uso do crack. E eu digo, sem 
medo nenhum de errar, que não é só a maior pesquisa 
já feita no Brasil, nenhum país do mundo, nenhuma 
instituição de pesquisa do mundo fez a pesquisa que 
a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) realizou sobre o 
crack no Brasil, como nós fizemos agora.

Uma pesquisa que tem duas grandes aborda-
gens, Senador Eduardo Suplicy. De um lado, fazer de 
fato uma estimativa: qual deve ser o número ou a pro-
porção de usuários de crack no nosso país, com uma 
metodologia muito apropriada, acompanhada, inclusive, 
por pesquisadores de outros países para que a gente 
tenha um mapeamento.

E essa estimativa chama a atenção para algu-
mas questões: primeiro, a estimativa muito concreta 
de termos 375 mil, quase 380 mil usuários de crack no 
Brasil, só nas capitais – usuários regulares, ou seja, 

não a pessoa que usa pontualmente, eventualmente, 
mas usuários regulares do crack.

Um outro dado: há uma presença muito forte do 
crack na Região Nordeste e na Região Sul do nosso 
País, Senadora Ana Amélia. Às vezes, a imagem que 
pode existir é de que há prevalência maior na Região 
Sudeste do País. Esses dados divulgados pela Fiocruz 
hoje mostram uma presença muito forte no Nordeste 
e no Sul do nosso País. Quase 14% dos usuários são 
crianças e adolescentes, usuários regulares – quero 
reafirmar –, não usuário pontual.

Uma preocupação muito grande, Senadora Va-
nessa Grazziotin, é sobre as mulheres. Várias das 
mulheres que usam crack são vítimas de violência, 
violência sexual ou outros tipos de violência, e muitas 
delas com gravidez repetida.

Então, pela primeira vez, a gente tem um retra-
to muito claro da proporção dos usuários de crack no 
País, além de outros dados dessa pesquisa divulgada 
pela Fiocruz, o que só reforça a política, o programa 
Crack, É Possível Vencer, lançado pela Presidenta 
Dilma no final do ano de 2011. Nós temos que ter um 
grande esforço, não de medidas pontuais, às vezes 
midiáticas, mas uma política consistente que combina 
ação de segurança, da autoridade, do forte combate 
ao tráfico e aos traficantes, garantir espaços seguros 
nas nossas cidades, até para os profissionais de saúde 
poderem atuar, com uma forte política de prevenção.

Um detalhe muito importante é o que mostra 
que crianças e adolescentes que usam crack saíram 
da escola. O Ministério da Saúde já vinha ensaiando 
essa possibilidade, e tomamos uma decisão muito con-
creta a partir dessa pesquisa, de podermos tratar dos 
temas de autoestima da criança, do desenvolvimento 
da criança, de prevenção em relação ao uso de dro-
gas já em faixas etárias menores, nas escolas, para 
que a gente possa tratar essas ações de autoestima, 
para que a criança construa um caminho longe das 
drogas, se afaste do risco das drogas, com as ações 
de prevenção e as ações de cuidado.

O Ministério da Saúde colocou R$2 bilhões dis-
poníveis para Estados e Municípios desde 2011. Nós 
temos que ter um grande esforço junto com os Estados 
e Municípios – o Jurandi Frutuoso sabe – de ampliar-
mos os serviços ainda mais. Já ampliamos. Em 2010, 
nós tínhamos serviços suficientes para cuidar de 400 
mil dependentes químicos. Hoje, os serviços que nós 
abrimos nesses dois anos já dão conta de atender 40 
milhões de brasileiros e brasileiras dependentes quími-
cos. Não só do crack, mas de outras drogas muito mais 
graves, como, por exemplo, do álcool, que é a droga 
mais grave em relação à dependência que nós temos 
no País. Então, já foi um avanço grande sair de 400 
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mil para 40 milhões de possibilidades de atendimento, 
mas nós precisamos avançar muito mais, muito mais.

E a integração que o programa Crack, É Preciso 
Vencer mostrou: só a saúde, sozinha, não enfrenta 
todos os problemas relacionados ao crack. Essa pes-
quisa mostra, por exemplo, que os equipamentos que 
um usuário, dependente químico, mais demandaria 
– ele fala isso –, mais gostaria de ter, seriam pontos 
de apoio para alimentação local, para se limpar, para 
banho, um acolhimento nessas cenas de uso, nessas 
localidades de uso do crack. Então o próprio Ministério 
da Saúde decidiu lançar, a partir de hoje também, mais 
uma oportunidade para os Municípios de construção de 
espaços como esse, mais atuação da política social, 
da assistência social, das comunidades terapêuticas, 
das instituições religiosas. Será decisivo para que a 
gente possa cuidar e aliviar o sofrimento de jovens e 
de seus familiares em relação ao crack.

Então, a pesquisa só reforça a gravidade do 
problema, de que nós temos uma epidemia de crack 
no País, de que a política está correta, mas que nós 
precisamos, na parceria com os Estados, Municípios 
e com a sociedade, avançar muito mais para oferecer 
serviços que aliviam o sofrimento dos jovens e, sobre-
tudo, dos seus familiares.

Quero dizer que as falas dos vários Senadores e 
Senadoras só reforçaram para mim um debate impor-
tante de que nós precisamos ter orçamento crescente 
na saúde, mas nós temos que ter, de forma combina-
da, muito esforço para combater desperdícios, como 
disse o Senador Mozarildo, e saber exatamente para 
onde nós devemos crescer o Orçamento da saúde.

O Senador Mozarildo falou aqui, o Senador 
Wellington também, sobre o cartão SUS, a importân-
cia da implantação do cartão SUS. Nós fizemos uma 
tecnologia, uma nova ferramenta, onde todos os hos-
pitais possam ter acesso ao cartão SUS, são 140 mi-
lhões de brasileiros que já têm o seu nome no cartão 
SUS. Isso permitiu, por exemplo, a recuperação dos 
recursos do plano de saúde para o Sistema Único de 
Saúde, outras ações de combate ao desperdício, de 
combate à corrupção, como disse o Senador Mozarildo, 
economia de R$3 bilhões na compra de medicamen-
tos, só nos seis hospitais federais do Rio de Janeiro 
uma economia de R$140 milhões anuais, um grande 
esforço que nós precisamos fazer.

Por isso, a importância de, junto com um deba-
te do financiamento – o Senado já caminha bastante 
acelerado em relação a isso –, uma lei de responsa-
bilidade para a saúde que estabeleça meta, respon-
sabilidades, capacidade de gestão para cada gestor, 
para que o recurso seja crescente, seja bem aplicado.

E um outro debate, Senadora Ana Amélia, que 
tem a ver com isso: nós precisamos fazer escolhas. 
Entre escolher financiar exame e financiar internação 
que resolva o problema da população, entre escolher 
financiar uma glicemia e financiar o cuidado, a equipe 
que vai cuidar do diabético e colocar o remédio para 
diabetes de graça, nós optamos por financiar mais a 
assistência farmacêutica e o cuidado integral. 

Este é um debate importante quando estamos 
discutindo a ampliação dos recursos da saúde: de que 
não coloquemos mais recursos, mas, para reproduzir 
um modelo em que esses recursos virão não necessa-
riamente para cuidar melhor das pessoas, podem vir 
para multiplicar a realização de exames. Uma pessoa 
que entra num hospital não quer saber quantas glice-
mias ela fez, quantos hemogramas ela fez, ela quer 
ter um problema de saúde, uma cirurgia para fazer, 
um problema grave de saúde e sair com seu proble-
ma resolvido. 

Nós optamos por, em vez de financiar procedimen-
to isolado, passar a financiar a resolução do problema 
de saúde. Foi isso o que eu mostrei aqui, quando, em 
vez de ampliar recursos para exames isolados, nós 
optamos por aplicar três vezes mais recursos no in-
centivo de contratos das secretarias municipais com os 
hospitais filantrópicos, que são contratos estabelecidos 
por metas de qualidade, em que ganha mais – exata-
mente aquilo que o Senador Casildo Maldaner falou – 
quem tem ganhos na qualidade do atendimento. Então, 
acho que esse é um debate muito importante sobre o 
modelo de financiamento. Nós queremos colocar mais 
recursos, mas precisamos direcionar esses recursos 
para aquilo que faça um atendimento integral às pes-
soas, ao resultado do atendimento, ao desempenho 
do atendimento e não uma coleção de procedimentos 
que possam ser realizados.

Eu queria agradecer, mais uma vez, ao Presidente 
Renan Calheiros e ao Senado Federal por mais esta 
oportunidade de debatermos a saúde de nosso País. 

Muito obrigado. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Antes de encerrar, eu consulto 
a Maria do Socorro de Souza, o Jurandi Frutuoso e 
o Ronald Ferreira se desejam a palavra para rápidas 
considerações. (Pausa.) 

Com a palavra, Ronald Ferreira.
O SR. RONALD FERREIRA DOS SANTOS – 

Primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome do 
movimento, a oportunidade de trazer aqui a represen-
tação de mais de 2,2 milhões brasileiros que têm uma 
proposta concreta para o problema do financiamento, 
e dizer, como reiterou aqui o Senador Moka, que nós 
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entendemos que se trata de um debate político, de 
uma definição política.

Cada espaço da República a que a democracia 
nos permite tem suas funções: o Governo, o de gover-
nar; o parlamento, o de legislar, e o movimento social 
de cumprir seu papel de ocupar as praças e as ruas 
para ver suas reivindicações serem atendidas. 

Agora, na oportunidade da passagem dos 25 
anos da Constituição e do Sistema Único de Saúde, 
tenho convicção de que o conjunto das organizações 
que trouxeram e coletaram 2,2 milhões de assinaturas 
irá ocupar as praças, as ruas, as igrejas, os templos 
e os diversos espaços públicos do Brasil para reafir-
mar uma proposta exequível, que, inclusive, a Minis-
tra apresentou sua dimensão, sendo possível chegar 
ao número de 39 milhões. Há possibilidade concreta.

Esperamos que este parlamento, o Congresso 
Nacional, consiga dar respostas, fazendo com que 
esta iniciativa, apresentada pelo povo brasileiro ao 
parlamento, por intermédio de uma iniciativa popular, 
tenha seu trâmite apreciado. Neste momento, o movi-
mento espera que seja apreciado de forma urgente/
urgentíssima a contribuição da sociedade brasileira. 

Agradeço, novamente, a oportunidade de estar 
aqui.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Maria do Socorro.

A SRª MARIA DO SOCORRO DE SOUZA – 
Obrigada, Senador. 

Mais uma vez, quero parabenizar a iniciativa. O 
Conselho Nacional de Saúde reconhece que o Senado 
tem tido um ambiente bastante qualificado para fazer 
determinados debates, sobretudo os da saúde. Preci-
samos elogiar sempre, porque isso ajuda a recuperar 
a credibilidade desta Casa e da Câmara Federal junto 
à sociedade. Essa metodologia também demonstra o 
quanto há de aproximação da agenda política da socie-
dade com a agenda também dos poderes instituídos.

O que eu senti aqui, Presidente, é que há bas-
tante vontade política e autônoma desta Casa de vir 
ao encontro de nossa reivindicação. Percebi, na fala 
da maioria dos Senadores, que eles apostam exa-
tamente na autonomia do Senado, na capacidade 
crítica e na colocação de nosso projeto de iniciativa 
popular como referência. Por que coloco isso? Acho 
que os próprios diagnósticos que o Governo traz aqui 
já mostram que foram feitos investimentos e que mais 
precisam ser feitos.

Agora, o que nos preocupa é ainda a proposta do 
Governo, Ministra Miriam e Ministro Padilha. Por quê? 
Porque se for trazida a vinculação, de forma unificada, 
com relação à receita corrente líquida, em um País onde 
a economia ainda é muito atingida, muitas vezes, pe-

las regras internacionais; num país onde a prioridade 
ainda da política econômica é o gasto mesmo com a 
dívida pública; num país onde o Governo tem apenas 
13% do poder discricionário sobre o Orçamento da 
União; nós nos preocupamos, Senador Pimentel, ex-
tremamente, com essa possibilidade de unificar que a 
receita corrente líquida seja a referência para pensar o 
Orçamento da Saúde. Não podemos improvisar, mais 
uma vez, Senadores, essa discussão.

Então, se estamos querendo colocar uma regra 
estável, se queremos garantir a credibilidade, temos 
toda a disposição de escalonar, Ministra, pensar no 
escalonamento, pensar no ajuste fiscal, com o ajuste 
também econômico. Agora, não dá para pensar que 
temos uma condição econômica no País de investir 
em uma regra como essa. 

Então, nós não fizemos reforma tributária, nós 
temos simplesmente 13% do poder discricionário da 
União sobre o Orçamento; nós temos uma economia 
ainda muito exposta a essas questões externas, en-
tão, como vamos colocar isso? Pode, inclusive, aqui, 
esta Casa contribuir com o retrocesso daquilo que hoje 
está vigente. Então, essa é uma preocupação que pre-
cisamos colocar.

Finalizo, reiterando muitas das falas aqui. Acho 
que é vontade política, mas são também condições 
concretas de ter respostas. E, aí, já colocamos: a Casa 
já tem uma discussão acumulada sobre a taxação das 
grandes fortunas; a Casa já tem uma discussão acumu-
lada sobre a reforma tributária; a Casa tem discussão 
acumulada sobre a isenção fiscal de setores econô-
micos do País que, inclusive, afetam a saúde. Por que 
não discutir aqui as indústrias de fumo? Por que não 
discutir aqui as indústrias de agrotóxico? Porque isso 
também tem um grande impacto na saúde da popula-
ção. Então, qual é a responsabilidade que esses seto-
res econômicos terão com a saúde brasileira? Então, 
saídas há, alternativas há.

Então, nós apostamos na autonomia desta Casa 
e também na autonomia da Câmara Federal para re-
almente discutir sobre outras bases. 

Ministra, com todo o respeito, sei do seu papel. 
Quero também reconhecer aqui o papel importante, a 
prioridade que o Ministro Padilha deu a este debate, 
junto com a Miriam Belchior, nossa Ministra. É mui-
to importante também vocês terem ficado aqui. Isso 
mostra uma disposição também do Governo, em res-
peito a essa pauta. Agora, é preciso colocar a equipe 
econômica. Nós sabemos que vocês dão murro em 
ponta de faca também com a equipe econômica. En-
tão, queremos, sim, discutir, mas que esse não seja o 
patamar da possibilidade de negociação.

Muito obrigada. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Pimentel.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE) – Sr. Presidente, quero registrar que a base 
de cálculo da receita corrente bruta só difere da receita 
corrente líquida porque tiramos a parte inconstitucional. 
Qualquer indivíduo que minimamente compreender de 
orçamento e da Constituição sabe que a União não 
pode se apropriar das transferências constitucionais 
dos Estados e Municípios.

Portanto, debatedora Srª Maria do Socorro, se 
existe uma regra clara, segura e transparente, é receita 
corrente líquida. Tudo que a senhora disse vale no dis-
curso, mas, quem entende de orçamento compreende 
a sua colocação. Não procede.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Frutuoso, rapidamente, para 
encerrar.

O SR. JURANDI FRUTUOSO – Estou agradecido, 
Senador Renan, pela oportunidade que foi única até 
aqui – pelo menos no tempo que vivi na saúde pública, 
que não é pouco tempo – de fazer um debate dessa 
qualidade; Ministra Miriam, por ter vindo aqui também. 
É a primeira vez que o Ministério vem aqui debater, 
abertamente, com a gente sobre esse assunto; Minis-
tro Padilha, pela sua coragem – está sempre presente.

Bem rapidinho, vou dizer alguns estigmas: o pri-
meiro, década de 70, a máfia de branco na imprensa, 
era a criação de um cenário para a invasão de um plano 
de saúde; segundo estigma, CPMF não é para a Saúde 
– criou-se a condição para que ela morresse aqui no 
dia 13 de dezembro de 2007, sob pressão de poucos e 
para desgosto de muitos; terceiro estigma, o problema 
da Saúde é gestão e financiamento. Isso é a desculpa 
de quem não quer botar dinheiro novo. (Palmas.)

Há problema, sim, mas é preciso botar dinheiro 
novo. E aí, fico satisfeito, porque, pela primeira vez, 
também, aqui ninguém disse que a Saúde não preci-
sava de dinheiro novo.

Portanto, fico satisfeito, agradeço pela oportuni-
dade e espero que tenhamos a coragem – novamen-
te repito – de debater essa necessidade à altura da 
condição e do respeito que merece o povo brasileiro.

Um abraço e obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB 

– MS) – Sr. Presidente, quero formular a V. Exª uma 
pergunta bem direta: votada na Comissão de Assuntos 
Sociais uma proposta que dê resposta a essa questão 
do financiamento da Saúde, V. Exª reuniria o Colégio 
de Líderes para que pudéssemos trazer a proposta 
para ser votada no Plenário do Senado?

Acho que essa audiência pública, esse debate 
tem que terminar também com uma questão objetiva: 
quando é que vamos votar. Porque, às vezes, você 
tem uma proposta e ela pode ser rejeitada, o que não 
pode e não deve existir é nos omitirmos de votar uma 
proposta aqui que possa dar resposta a toda essa mo-
bilização e a todo esse esforço. Estou convencido de 
que o País tem um monte de problemas, mas o mais 
agudo, o mais difícil e que mais prejudica realmente a 
população, sobretudo os mais pobres, é exatamente 
essa questão da saúde.

Então, formulo a V. Exª uma pergunta direta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Eu queria, antes de encerrar, 
dizer ao Senador Moka e aos Senadores e Senadoras 
que, como todos sabem, o processo legislativo cami-
nha mais rapidamente pelo consenso, pelo diálogo, 
pelo entendimento. 

Essas sessões temáticas, inclusive, são feitas 
para que possamos queimar etapas com relação ao 
consenso e, como consequência, votar as matérias. 

É evidente que essa coisa já amadureceu bastan-
te. Todos colocaram isso aqui, e, se não houver um con-
senso de lado a lado, vamos ter, sim, que, rapidamente, 
como pede o Senador Moka, pautar a votação da matéria.

Esta sessão temática é mais um compromisso 
com relação a essa agenda de interesse do Brasil.

Cumprida a finalidade da sessão, eu queria agrade-
cer a presença de todos e a maneira como colaboraram 
para o aprofundamento do debate, para que tenhamos 
mais condições ainda de decidir sobre uma questão fun-
damental para o País que é o financiamento da saúde.

Antes de encerrar, eu gostaria de lembrar que va-
mos começar imediatamente a Ordem do Dia de hoje, 
e teremos pelo menos duas votações importantes a 
realizar: a do projeto de lei que estabelece regras para 
o funcionamento das loterias, o chamado Projeto de 
Lei dos Lotéricos,...

(Manifestação da galeria.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – (...) e também a do projeto de 
lei que é uma resposta que o Senado dá à sociedade 
brasileira sobre o “racha” no trânsito, cuja urgência foi 
pedida ontem pelo Senador Vital do Rêgo, Presidente da 
Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal.

Muito obrigado.
Agradeço, mais uma vez, pela presença de todos.

(Manifestação da galeria.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 29 minutos.)
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Ata da 161ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 19 de setembro de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Paulo Paim,  
João Capiberibe e Delcídio do Amaral

(Inicia-se a sessão às 15 horas e 32 minutos 
e encerra-se às 20 horas e 18 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Há número regimental. Declaro 
aberta a presente sessão.

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

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Vou conceder a palavra, pela 
ordem, ao Senador Inácio, ao Senador Walter Pinhei-
ro e, em seguida, vamos começar imediatamente a 
Ordem do Dia.

Com a palavra o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/

PCdoB – CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Em 
função do debate muito oportuno e excelente que tive-
mos, parabenizo mais uma vez, V. Exª e os convidados, 
pois todos tiveram uma apresentação muito boa num 
tema fundamental para o País, um tema que está tocando 
toda a população brasileira, que é a questão da saúde.

Estava inscrito para me pronunciar no chamado 
início dos trabalhos, a partir das 14 horas, para abordar 

um tema que também está ligado à saúde brasileira, mas 
que tem uma particularidade, porque envolve saúde, en-
volve educação e envolve o trato com as pessoas com 
deficiência. Estamos na semana em que o Senado patro-
cina todos os anos... relativo às pessoas com deficiência. 

Preparei um pronunciamento e gostaria que V. 
Exª pudesse recepcioná-lo, para reforçar esse procedi-
mento do Senado, que vem sistematicamente tratando 
das políticas públicas para pessoas com deficiência 
no nosso País. 

É o pedido que faço a V. Exª para que possa aco-
lher, recepcionar este pronunciamento tratando essa 
questão muito importante do povo brasileiro, que é a 
questão das pessoas com deficiência. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/

PT – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Se-
nador Presidente, estava aqui aconselhando o Sena-
dor Inácio, que também foi Deputado, que a prática é 
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essa: não deu para fazer o discurso, entrou na Ordem 
do Dia, podia entregar à Mesa e dar como lido.

Então, portanto...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – O discurso de V. Exª será pu-
blicado, na forma do regimento.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-
no/PT – BA) – O de Inácio. Não quero fazer discurso 
para dar como lido não, Senador.

Gostaria que V. Exª pudesse acatar como só 
como lido, mas como inserido na pauta o pleito que 
fizemos ontem a V. Exª, para entrar tanto no regime 
especial quanto na Ordem do Dia, que é a questão da 
PEC do voto aberto.

E volto a invocar a V. Exª, porque essa é uma ma-
téria que, inclusive, nós já havíamos decidido pela sua 
tramitação em regime especial. O que fez paralisar a 
discussão aqui foi o fato de a Câmara ter aprovado uma 
matéria de idêntico teor. E, no dia de ontem, a Comissão 
de Constituição e Justiça – e me dizia aqui o Senador Vi-
tal do Rêgo – cumpriu a sua parte e, portanto, a matéria 
já está devidamente encaminhada para chegar à Mesa 
Diretora desta Casa e, consequentemente, vir a Plenário.

E de novo invoco V. Exª, chamo a atenção, melhor 
dizendo, que o 13º item da nossa pauta, que está em ca-
lendário especial, Senador Vital, e trata do mesmo tema, 
que é calendário especial através do Requerimento nº 
755, de 2013, que trata da Emenda Constitucional de 
autoria do Senador Paulo Paim nº 20. Mas o que nós es-
tamos pleiteando é que, como a outra matéria já tramitou 
na Câmara, já tramitou na Comissão de Constituição e 
Justiça e há até a coincidência de relator, o mesmo re-
lator da emenda que nós aprovamos ontem é o relator, 
também, dessa emenda que está aqui na Ordem do Dia. 

Então, o que eu pediria a V. Exª é que a gente 
pudesse pautar. Eu vou renovar o pedido que fiz a V. 
Exª ontem para que, já que não teremos mais sessão 
deliberativa no dia de amanhã, essa matéria possa 
entrar na pauta, Senador Renan, na sessão de terça-
-feira, e aí, se necessário for, acho que seria impor-
tante, inclusive, incluí-la nesse regime especial para 
termos oportunidade de apreciar. Não há mais motivo.

Então, se há discordância, se tem vontade de apre-
sentação de emendas... Eu quero fazer aqui o mesmo ape-
lo que fez o Senador Moka: bote para votar, aí as emen-
das serão apresentadas como nós fizemos na reforma, 
na minirreforma eleitoral. Tinha divergência, disputamos 
aqui no voto. Varamos até o horário que seria normal.

Então, seria importante adotar esse mesmo cri-
tério de apreciação. Eu sei que da parte de V. Exª há 
todo interesse de que essa matéria seja votada. Ela é 
uma matéria que está em consonância com a pauta 
positiva que V. Exª anunciou antes do recesso par-

lamentar. Consequentemente, é uma maneira de a 
gente responder, Senador Renan, de forma diferente 
à Câmara dos Deputados.

Nós não estamos disputando, Senador Vital. Aqui 
é a síndrome da iniciativa com a Câmara. Seria impor-
tante, Senador Romero, que a gente votasse. Estamos 
priorizando até uma PEC que eles já votaram e espero 
que eles façam isso inclusive com as PECs que nós man-
damos daqui para lá ou até com um projeto como o de 
minirreforma eleitoral, que V. Exª defendeu. Que a Câma-
ra dos Deputados possa tratar essa matéria desse jeito.

Então era isso, Senador Renan. Eu volto a cobrar 
de V. Exª a inclusão dessa matéria na Ordem do Dia.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, com a palavra V. Exª.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP. Pela ordem. Com revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, essa proposta de emenda constitucio-
nal a que se refere o Senador Walter Pinheiro já está 
colocada hoje como primeira sessão para discussão. 

Quero repetir hoje o que disse ontem. Sou frontal-
mente, radicalmente contrário a calendário especial no 
varejo. O que está acontecendo é que, qualquer coisa, 
se vota calendário especial para PEC. Modifica-se a 
Constituição da República mediante um procedimento 
sumário, sem maiores discussões. 

Se a inconveniência do calendário especial para 
PECs, em tese, no meu entender, é patente, neste 
caso é muito mais ainda. Estamos tratando de alterar 
peças na engrenagem institucional do nosso País, de 
relacionamento entre Poder Executivo, Poder Legislati-
vo, Poder Judiciário, que são extremamente delicadas, 
que foram muito meditadas, que foram objeto de uma 
longa elaboração institucional. 

Refiro-me, por exemplo, ao veto, ao voto secreto 
na liberação do veto, que esteve presente desde que 
essa matéria foi constitucionalizada em 1934, sempre 
esteve presente nas nossas Constituições, com exce-
ção da polaca de 1937 e da chamada Constituição de 
1969, que nada mais foi do que o ato institucional que 
instalou entre nós a mais selvagem e sangrenta dita-
dura. No decorrer de nossa história constitucional, nos 
outros anos, sempre o voto secreto foi o mecanismo 
de equilíbrio entre Legislativo e Executivo.

Se pegarmos algumas autoridades por exemplo, 
Sr. Presidente, Sras. Senadoras, Srs. Senadores, é o 
Senado quem deve aprovar a indicação do Presidente 
da República para o Procurador-Geral da República.

Ora, o Procurador-Geral da República, entre ou-
tras atribuições, é o titular da ação penal contra Parla-
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mentares federais. Como é que nós vamos votar aber-
tamente com o risco de partidarizarmos, porque é isso 
que vai acontecer, a escolha do Procurador-Geral? E 
o que dirá dos Ministros do Supremo Tribunal Federal?

O Senador Suplicy outro dia me disse: “Olha, mas 
nos Estados Unidos o voto é aberto para o Supremo 
Tribunal Federal”. Nos Estados Unidos há um sistema 
constitucional que em grande parte difere do nosso, 
porque, nos Estados Unidos, o Congresso é mais forte 
do que a própria Presidência da República. O Presiden-
te da República, nos Estados Unidos, não tem inicia-
tiva parlamentar, não pode apresentar projetos de lei.

Então, vou citar determinados órgãos, como as 
agências reguladoras, que devem, na sua composição 
e na sua ação, expressar os interesses do Estado bra-
sileiro. Imagine V. Exª se nós partidarizarmos, como já 
está acontecendo, aliás, mas se impulsionarmos ain-
da mais essa escolha no caminho da partidarização? 

Então, Sr. Presidente, são questões sobre as 
quais é preciso meditar e essa meditação é incompa-
tível com analise a toque de caixa. Hoje todo mundo 
fala em ouvir a sociedade. Vamos ouvir a sociedade. 
A sociedade disse isso, a sociedade disse aquilo. Eu 
não sei se a sociedade pensou nos critérios de esco-
lha do Procurador-Geral da República. Sinceramente, 
eu não sei. 

Então, Sr. Presidente, peço que me desculpe V. 
Exª se me alonguei, mas em nome do cuidado na deli-
beração de matérias dessa delicadeza e dessa impor-
tância é que faço um apelo a todos para que nós pos-
samos seguir o rito normal da reforma da Constituição. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu agradeço a V. Exª e comunico 
à Casa mais uma vez que vamos seguir o rito normal.

Hoje acontecerá a primeira sessão de discussão 
não apenas dessa proposta de emenda à Constituição, 
mas de todas as outras propostas de emenda à Cons-
tituição que tramitarão conjuntamente. E hoje teremos 
a primeira sessão dessas emendas todas que, repito, 
tramitarão conjuntamente.

Senador Suplicy...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-

verno/PT – SP) – Sr. Presidente...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-

no/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Senador Suplicy, se o senhor me permite, depois até o 
senhor argui o art. 14 e responde ao Senador Aloysio, 
mas deixe eu só...

Ele quer ponderar, mas eu quero ponderar a pau-
ta. Depois a gente pondera o art. 14. 

Senador Renan, diferentemente de invocar o art. 
14, quero invocar aqui e chamar as notas taquigráfi-
cas. Então, a minha fala ontem e a de hoje, eu quero 

repetir aqui peremptoriamente, é insistir na inclusão 
da Ordem do Dia a matéria. 

O que citei aqui, Senador Aloysio, é que, dife-
rentemente disso, a Emenda Constitucional nº 20 até 
estava em regime especial. Mas se V. Exª pegar inclu-
sive as notas taquigráficas de ontem...

Ainda há mais Senador Aloysio! Eu inclusive não 
fiz nem pela Liderança do Partido, nem como apoio de 
ninguém, nenhum requerimento pedindo um regime 
especial para essa matéria. Então, portanto,...

Ainda há mais, Senador Aloysio, deixe-me dar um 
outro dado que eu falei ontem. Não, tranquilo.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Não, não preciso de notas taqui-
gráficas, Walter. Apenas...

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – Não, não. Deixe-me dar só um dado de ontem. 

Eu disse assim. Ontem eu até pedi ao Senador 
Renan que incluísse essa matéria na pauta de hoje 
para que tivéssemos a oportunidade de na semana 
seguinte trabalhar as cinco sessões, debater essa 
matéria e recepcionar as emendas, para, aí sim, de-
batermos e votarmos em plenário a PEC que trata do 
voto aberto, conhecendo exatamente essa proeza que 
eu sei que nós vamos permitir, que, na minha opinião, 
poderia até ter sido feita na CCJ. Não o fizemos. Dis-
cutimos na CCJ, pegamos um parecer e agora nós 
temos oportunidade de fazer em plenário. 

Então, portanto, o pleito que fiz ontem renovei 
hoje, que é no sentido de exatamente discutirmos essa 
matéria que já está na pauta através de um outro tipo 
de requerimento que nós votamos ontem.

Então, portanto, quero discutir na terça, na quarta, 
na quinta da semana que vem e, se possível, na outra 
semana, na quarta-feira, vencidas as cinco sessões 
de debates de discussão da matéria, para podermos 
votar aqui essa matéria no plenário do Senado Federal. 

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Sr. Presidente, peço a palavra por 
30 segundos. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio Ferreira Nu-
nes, com a palavra V. Exª. 

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Eu peço 
desculpas ao Senador Walter Pereira se interpretei mal 
as suas palavras. Mas, de qualquer maneira, esse meu 
desabafo... Peço a V. Exª e à Casa que a considere a 
título de início de discussão da matéria.

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

Senador Rodrigo Rollemberg.
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, eu quero manifestar a posição do Partido Socia-
lista Brasileiro a favor de que nós votemos o calendário 
especial para a apreciação da PEC do voto aberto. 

V. Exª tem feito um esforço de construção de uma 
agenda positiva para o Senado Federal. 

E eu tenho convicção absoluta, tenho certeza 
do que vou dizer: que não há nada, não há nenhuma 
matéria neste momento tramitando no Senado Federal 
que tenha tanto apelo popular, tenha tanto apoio po-
pular como a votação da PEC do voto aberto.

Eu registro mais uma vez que o argumento, em-
bora legítimo, de que o voto secreto protege, protegeria 
o Parlamentar da pressão do Poder Executivo, isso se 
justificaria num regime autoritário. Nós estamos viven-
do um regime de amplas liberdades democráticas, o 
maior período de democracia da história brasileira.

E nós tivemos dois exemplos recentes de aprecia-
ções de vetos, de vetos de projetos aprovados recen-
temente, e nos dois casos nós tivemos a manutenção 
da totalidade dos vetos da Presidenta. Portanto, isso 
mostra a fragilidade, embora a legitimidade, a fragili-
dade desse argumento.

Agora, eu entendo que no momento há uma crise 
no sistema representativo brasileiro, há um questiona-
mento da atividade política, da atividade dos políticos, 
dos partidos políticos, é absolutamente importante que 
nós possamos garantir o voto aberto, que a população 
possa saber exatamente como votam os seus repre-
sentantes no Congresso Nacional.

Portanto, eu faço esse apelo aos Líderes par-
tidários, faço a V. Exª, faço aos Líderes partidários, 
para que possamos nos debruçar sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição que institui o voto aberto, 
adiantando aqui a minha posição, que já defendi na 
Comissão de Constituição e Justiça, já defendi várias 
vezes dessa tribuna, de voto aberto para todas as mo-
dalidades de votação.

E quero aproveitar para cumprimentar o Sena-
dor Sérgio Souza, Relator dessa matéria, que relatou 
favoravelmente ao voto aberto amplo, geral e irrestrito. 
Depois, por uma pressão de um conjunto de Senadores, 
pressão legítima, e por achar que poderia não aprová-la 
em todas as modalidades, reduziu seu parecer apenas 
para os casos de cassação. Mas numa demonstração 
muito clara da influência da opinião pública sobre o 
conjunto da Comissão de Constituição e Justiça, e 
atendendo aos apelos da Comissão de Constituição e 
Justiça, ele retornou ao seu parecer original de aprovar 
o voto aberto em todas as modalidades.

Portanto, nós queremos registrar a posição do 
PSB, mas, mais do que isso, nós queríamos fazer um 

apelo aos Líderes partidários, para que pudéssemos 
apreciar essa matéria, que, efetivamente, é de grande 
interesse da população brasileira.

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Suplicy. Em seguida, 
o Senador Randolfe Rodrigues, e começaremos a 
Ordem do Dia.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
com respeito às observações que o Senador Aloysio 
Nunes fez sobre a forma de o Congresso Nacional 
dos Estados Unidos funcionar, para que realmente 
não haja quaisquer problemas para Senadores e De-
putados Federais e para que eles não estejam com 
preocupação na hora de votar as autoridades, vamos 
lembrar que, nos Estados Unidos da América, não há 
foro privilegiado para os congressistas.

Para bem resolver esse problema, poderemos 
votar, com rapidez, a Proposta de Emenda do Senador 
Alvaro Dias, com a qual eu estou de acordo, para não 
haver mais foro privilegiado para nós Congressistas. 
Dessa maneira, superaremos esse problema aqui co-
locado por V. Exª.

Eu reitero, Sr. Presidente, que, conforme outros 
que aqui se pronunciaram, também sou favorável ao 
voto aberto em todas as circunstâncias, para todos os 
motivos, para autoridades, para vetos ou para o que for. 

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

Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 

Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, só comunico a V. Exª que temos um re-
querimento com assinatura da maioria dos Líderes, 
obviamente não com a assinatura de todos os Líderes, 
para o calendário especial da proposta de emenda à 
Constituição que foi aprovada na Comissão de Consti-
tuição e Justiça. Eu reitero que ela foi aprovada, ontem, 
na Comissão de Constituição e Justiça, com a reco-
mendação de urgência da Comissão de Constituição 
e Justiça para vir ao plenário a Proposta de Emenda 
à Constituição que acaba com o sigilo do voto no Con-
gresso Nacional em todos os aspectos.

Eu não vou detalhar a matéria, pois quero deixar 
para o debate – considero fundamental que se tenha 
esse debate aqui, na Casa – as questões de mérito. Mas 
acho fundamental encerrarmos esse debate. Enquanto 
não enfrentamos o debate, enquanto não resolvemos 
se acabamos com o voto secreto, quer seja na hipótese 
somente de cassação de mandato, que é o que alguns 
colegas do Senado defendem, quer seja em todas as 
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hipóteses, em todas as dez hipóteses existentes tanto 
na Constituição, quanto no Regimento Comum, quanto 
no Regimento do Senado Federal, que é a hipótese à 
qual me alinho, que defendo, enquanto estamos de-
batendo entre uma hipótese e outra, o tempo passa e 
acaba, daqui a pouco, havendo a necessidade de um 
novo processo de apreciação de cassação de manda-
to, por exemplo, ele acabará voltando a ser apreciado 
sob a égide do voto secreto, que é o pior dos mundos 
do que pode vir a ocorrer. 

Portanto, Sr. Presidente, considero fundamental, 
o quanto antes – e quero insistir na questão de ordem 
aqui apresentada pelo Senador Walter Pinheiro e, 
anteriormente, pelo Senador Rodrigo Rollemberg –, 
pautarmos o tema do voto aberto, o tema da Proposta 
de Emenda à Constituição do voto aberto e aí apre-
ciarmos aqui todas as propostas que existem nesse 
sentido, seja a proposta...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria. PSDB – SP) – Já está pautada, Randolfe. Está 
na Ordem do Dia de hoje e é a primeira sessão de 
discussão. Perdoe-me.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Perfeito. Mas, dentro do calen-
dário, já com a data pautada para a votação extra, a 
ponderação que faço, Senador Aloysio Nunes: já com 
o tema e uma data marcada para a votação. Foi essa, 
inclusive, a mesma ponderação que o Senador Rodrigo 
fez ainda há pouco: já termos, no calendário, não só o 
início da discussão, mas termos a data para votação.

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

ORDEM DO DIA
Os Itens 12, 13 e 14 tramitam conjuntamente.

É o seguinte o despacho:



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 20 64963 

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

Item 12:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 Nº 43, DE 2013

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
43, de 2013 (nº 349/2001, na Câmara dos 
Deputados, tendo como primeiro signatário o 
Deputado Luiz Antonio Fleury),que acrescenta 
os §§ 1º e 2º ao art. 47 e dá nova redação aos 
incisos III, IV e XI do art. 52, ao § 2º do art. 55 
e ao § 4º do art. 66 da Constituição Federal, 
abolindo a votação secreta no âmbito do Po-
der Legislativo.
O parecer é favorável, sob nº 1.063, de 2013, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, e teve como Relator o Senador Sérgio 
Souza, com votos em separado dos Senadores 
Pedro Taques e Randolfe Rodrigues, e contrá-
rios dos Senadores Aloysio Nunes Ferreira e 
Eduardo Lopes.

Essa é uma matéria. 
A outra é o Item 13. Elas estão – repito – trami-

tando conjuntamente:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 Nº 20, DE 2013 

(Calendário Especial –  
Requerimento nº 755, de 2013)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 20, de 2013, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Paulo Paim, que altera os arts. 
52, 55 e 66, da Constituição Federal, para 
estabelecer o voto aberto nos casos em que 
menciona, terminando com o voto secreto do 
parlamentar. 
Parecer favorável, sob nº 645, de 2013, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Sérgio Souza.

A terceira proposta é o Item 14º da pauta; por-
tanto – repito – tramitam conjuntamente:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 28, DE 2013

Primeira sessão de discussão também, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 28, de 2013, tendo como primeiro signatário o Se-
nador Antonio Carlos Valadares, que altera os artigos 
47 e 52 da Constituição Federal, para estabelecer o 

voto aberto nas deliberações de cada casa e do Con-
gresso Nacional.

Pendente de Parecer da CCJ
Em discussão as três propostas. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir as propostas...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-

no/PT – SP. ) – É a do voto aberto para começar já?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 

RR. Fora do microfone.) – Não, não, está tramitando.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-

verno/PT – SP) – Então eu me inscrevo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Está em discussão, Senador 
Suplicy.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Fora do microfone.) – O Suplicy fica ins-
crito para a segunda sessão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Se quiser discutir, V. Exª tem 
direito a discutir. É a primeira sessão de discussão.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP. Sem revisão do orador.) – Estou re-
cebendo um apelo aqui para não iniciar a discussão 
agora, mas quero dizer o quanto estou cada vez mais 
de acordo com a maioria do povo brasileiro, que está 
solicitando de todos nós que decidamos de uma vez 
por todas pelo voto aberto.

Então, aqui reitero e voltarei a discutir esse tema, 
Sr. Presidente.

Permita-me indagar: com respeito ao item 1 da 
pauta, acabo de encaminhar ao autor, Senador Moza-
rildo Cavalcanti, que eu havia sido designado em junho 
passado para ser o autor do parecer, encaminhei ao 
Consultor Ricardo Nunes de Miranda, conhecedor de 
questões relativas à Região Norte, que me encaminhou 
um estudo, sugerindo que haja um aperfeiçoamento. 
Então, encaminhei ao Senador Mozarildo Cavalcanti, 
quero colaborar com ele para a melhoria do projeto.

Acredito que não será objeto de votação no dia 
de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria comunicar a V. Exª 
que temos do Senador Mozarildo na pauta dois itens: 
o item 1º e o item 2º. Com relação ao item 2º, nós não 
vamos apreciá-lo hoje...

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR) – Não, item 1.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Aliás, é o item 1.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – O item 1º mesmo.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Com relação ao item 1, não 
vamos...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Eu estava me referindo a este mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – ... poder apreciá-lo porque ainda 
não há parecer, e temos um compromisso com a Casa 
de que só apreciaremos matéria que tenha parecer da 
Comissão Permanente específica.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Está bem.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Então, encaminhei ao Senador Mozarildo 
sugestões para que ele possa trazer mais elementos.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Portanto, não havendo mais 
quem queira discutir os Itens 12, 13 e 14, declaramos 
encerrada a discussão e convocamos para terça-feira 
a segunda sessão de discussão dessas matérias.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Item 2:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 380, DE 2012 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.096, de 2013 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 380, de 2012, de iniciativa da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, que institui a Política Nacional de 
Defesa e de Desenvolvimento da Amazônia 
e da Faixa de Fronteira.

Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, de-

claramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
Os Senadores e as Senadoras que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Discussão da redação final 
(Pausa).

Não havendo quem queira discutir a redação final, 
declaramos encerrada a discussão da redação final.

Votação da redação final.
As Senadoras e os Senadores que aprovam a re-

dação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à Câmara dos Deputados, com os 

cumprimentos ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 

Governo/PCdoB – AM) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 

Governo/PCdoB – AM. Sem revisão da oradora.) – V. 
Exª está seguindo a ordem da pauta de hoje, mas nós 
temos o item 16, que é o projeto que trata da regula-
mentação dos lotéricos do Brasil, Sr. Presidente. Se-
ria possível fazermos uma inversão para analisarmos 
agora essa matéria?

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

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI. Sem revisão do orador.) – Quero manifestar, 
pelo Bloco e por outros partidos, uma posição favorável, 
Sr. Presidente. Inclusive eu parabenizo o nosso Senador 
Romero, que ajudou na costura desse entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Façamos, portanto, a inversão 
da pauta.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Sr. Presidente, o PSB também concorda 
com esse encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PSB e o PMDB também 
concordam.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Item 16:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 40, DE 2013

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 40, de 2013 (nº 4.280/2008, na 
Casa de origem, do Deputado Beto Mansur), 
que dispõe sobre o exercício da atividade e a 
remuneração do permissionário lotérico, fixa 
condições para sua atuação como correspon-
dente bancário, e dá outras providências.
O Parecer nº 994, de 2013, da Comissão de 
Assuntos Econômicos, que teve como Relatora 
a Senadora Vanessa Grazziotin, é favorável.

E, desde já, eu quero cumprimentar a Senado-
ra Vanessa pelo parecer e, mais do que pelo parecer, 
pela maneira como V. Exª conduziu a negociação para 
que pudéssemos queimar etapas no Parlamento de 
modo a apreciar, hoje, essa importantíssima matéria 
de interesse nacional.

Ao projeto foi oferecida a Emenda nº 1 de Plená-
rio, no prazo regimental, perante a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Há sobre a mesa requerimento...

Eu concedo a palavra ao Senador Romero Jucá 
e, em seguida, ao Senador Wellington Dias.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, apenas para registrar que nós somos favoráveis 
ao projeto, apoiamos e louvamos o parecer da Sena-
dora Vanessa Grazziotin.

Havia um questionamento sobre a necessidade 
de ajustar ou não o texto sobre correspondente ban-
cário, porque havia dúvida de que se estaria levando 
para a Caixa Econômica a autorização de qualquer 
relação de correspondente bancário com qualquer 
setor bancário. E nós, então, num entendimento com 
a Senadora Vanessa, com o Governo, com a Caixa 
Econômica, construímos uma emenda de redação 
exatamente para deixar clara a posição que fortalece 
os agentes da Caixa Econômica Federal.

Então eu queria dizer que apresentamos a emen-
da, a que somos favoráveis – a emenda é de redação –, 
e vamos encaminhar favoravelmente ao mérito também 
do projeto, com louvor, porque nós estamos resolven-
do uma questão que é estratégica para o País. Esses 
representantes atuam em todo o Território nacional, 
atendendo a população brasileira, e estavam numa 
situação de extrema dificuldade e numa insegurança 
jurídica muito grande.

Portanto, sem dúvida nenhuma, este é um mo-
mento importante de ampliar e consolidar a prestação 
do serviço ao povo brasileiro através desses corres-
pondentes, Sr. Presidente.

O parecer e o encaminhamento são favoráveis.

(Manifestação da galeria.)

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 Gover-
no/PT – PI. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Eu 
quero aqui saudar também a Senadora Vanessa pela 
habilidade nos entendimentos.

O nosso Líder Eduardo Braga não está aqui, 
mas posso manifestar uma posição também favorável 
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nos entendimentos com o próprio Governo. A Caixa 
Econômica e outros, enfim, participaram para que não 
houvesse dificuldades.

Neste instante, há uma campanha salarial dos 
bancários também. Alguns pontos que causavam pre-
ocupação nesse caso foram negociados e resolvidos, 
inclusive hoje é um dia nacional de luta. Já participei 
muito organizando mobilizações dos bancários e fui 
presidente do sindicato dos bancários.

Quero aqui fazer um reconhecimento da impor-
tância do trabalho dos lotéricos, inicialmente e especi-
ficamente com as loterias, mas também prestando um 
serviço extraordinário, com uma rede, que, eu diria, é 
hoje essencial para muitos Municípios, chegando às 
pequenas cidades de 4 mil, 5 mil habitantes, onde há 
a presença dos lotéricos. Muitas vezes, as pessoas 
tinham que se deslocar para outros Municípios para 
contar com a prestação de determinados serviços, mas 
hoje são atendidas pelos agentes lotéricos.

Aqui o que se buscou foram as condições de 
proteção, porque muitas vezes são vítimas de assal-
to, muitas vezes são vítimas da insegurança jurídica.

Eu creio que está de parabéns. Eu sou funcionário 
de carreira da Caixa Econômica Federal e tenho muito 
orgulho, inclusive dos resultados. Todo esse trabalho, 
que começa com o futebol, normalmente, com a nossa 
famosa loteria esportiva...

O Sr. Inácio Arruda (Bloco Apoio Governo/PCdoB 
– CE) – V. Exa concede um aparte?

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Com prazer.

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – É evidente que o Senador 
Wellington vai poder conceder aparte.

Eu darei a palavra a todos.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Go-

verno/PT – PI) – Sr. Presidente, encerrando, eu quero 
destacar que o resultado desse trabalho gera receitas 
para o País, não apenas receita para a empresa Caixa 
Econômica, mas também receitas de tributos e recei-
tas para a área social.

Ainda agora, tivemos aqui... Eu sou o Relator de 
um dos projetos que tramita aqui e que, por exemplo, 
garante recursos para os clubes de futebol profissio-
nais. Agora, estamos trabalhando para os clubes das 
segunda, terceira e quarta divisões, o que garante 
proteção aos atletas, além de outros benefícios sociais 
importantíssimos.

Então, eu quero destacar que é algo que hoje gera 
emprego, gera atividade com renda em todo o Brasil. 
Por isso, pelo Partido dos Trabalhadores, pelo Bloco 

de Apoio ao Governo e – posso afirmar aqui também 
– pelo próprio Governo da Presidenta Dilma, mani-
festamos aqui uma posição favorável pela aprovação.

(Manifestação da galeria.)

(Soa a campainha.)

A SRa LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Presidente!

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

Em seguida, darei a palavra a V. Exas.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-

noria/PSDB – SP. Para discutir. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, eu conversei, algum tempo atrás, 
por telefone...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – E ao Senador Waldemir Moka, 
também.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – ... com uma senhora que fazia 
parte, ou faz parte, da direção de uma associação 
nacional dos lotéricos. A partir desse telefonema, me 
aprofundei no exame dessa matéria. Estou convenci-
do hoje de poder exprimir, em nome de toda a nossa 
Bancada, a Bancada do PSDB, o apoio a esse projeto 
de autoria do Deputado Beto Mansur.

(Manifestação da galeria.)

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – O nome do projeto é “segurança 
jurídica”, como disse o Senador Romero Jucá. Não é um 
serviço qualquer. É um serviço que atende os rincões 
mais remotos do nosso País, um serviço responsável 
por várias operações além das apostas, como opera-
ções de pagamento, de programas como o Bolsa Fa-
mília e das aposentadorias. São mais de 12 mil casas 
lotéricas no País, empregando mais de 60 mil pessoas.

Então, merece ter estabilidade, regras claras, e 
não ficar sujeito apenas à volubilidade das portarias 
da Caixa Econômica Federal.

O nosso voto é favorável.

(Manifestação da galeria.)

(Soa a campainha.)

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Sr. Presidente, o PSB...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu darei a palavra ao Senador 
Inácio Arruda e, em seguida, à Senadora Lídice.

Nós temos uma relação, aqui, de inscritos: Inácio, 
Lídice, Vital do Rêgo, Moka, Randolfe e Gim.

Com a palavra V. Exª.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, serei muito breve.

A relatoria desta matéria coube à Senadora Va-
nessa Grazziotin, do PCdoB, com a articulação o Se-
nador Romero Jucá, e ambos corrigiram possíveis 
falhas, digamos assim, do ponto de vista de redação 
do texto, esclarecendo o tema.

Então, o nosso voto, a nossa posição é favorá-
vel. Em alguns lugares, o banco que existe é a agên-
cia lotérica.

(Manifestação da galeria.)

(Soa a campainha.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Gover-
no/PCdoB – CE) – Então, não existe nenhuma razão 
para que nós não aprovemos, rapidamente, este pro-
jeto de lei.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – V. Sªs são muito bem recebi-
dos, mas se puderem...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – É a nossa posição e o nosso voto, Sr. 
Presidente. Não precisa nem de aparte à matéria, que 
acho que está bem-conduzida e bem-tratada pela Se-
nadora Vanessa.

Muito obrigado.
Um abraço e parabéns aos agentes lotéricos do 

Brasil inteiro.

(Manifestação da galeria.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Lídice da Mata, com 
a palavra V. Exª.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, o nosso Líder já está inscrito, e eu concor-
dei, na sua ausência, com que nós colocássemos, em 
primeiro lugar na pauta, essa votação.

Quero, em meu próprio nome, ressaltar a impor-
tância deste voto hoje; parabenizar a Senadora Vanessa 
Grazziotin pela oportunidade que tem em fazer justiça 
aos lotéricos do nosso País; saudar o representante do 
Sindicato dos Lotéricos da Bahia, presente aqui na tri-
buna de honra, o Sr. Valdir; e dizer, portanto, do nosso 
compromisso da Bancada da Bahia. Tenho certeza de 
que o nosso Líder vai anunciar o voto do PSB, que é 
também de reconhecimento do valor, da importância 
desse projeto, e votaremos favorável.

(Manifestação da galeria.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – 
PB. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, ao longo de muitos e muitos anos, houve uma 
relação jurídica extremamente precária entre o poder 
concedente, a Caixa Econômica, e os lotéricos. Essa 
relação sempre acabava com a corda estourando do 
lado mais fraco. Efetivamente os lotéricos de todo o 
País viviam propugnando por uma lei que pudesse dar 
estabilidade nas suas relações. Empreendedores de 
norte a sul deste País, abrindo casas para fazer com 
que a movimentação financeira, dos Municípios me-
nores deste País aos grandes Municípios, às metrópo-
les, pudesse estar cada vez mais célere, a serviço do 
cidadão. Eu quero testemunhar o empenho daqueles 
do meu Estado da Paraíba que propugnaram, repito, 
para que essa lei pudesse sair com rapidez.

Quero dizer à Senadora Vanessa que ela foi uma 
gigante na condução desse trabalho. A Comissão de 
Constituição e Justiça, que se sente partícipe da de-
cisão da Comissão de Assuntos Econômicos, foi con-
sultada se poderia trazer o projeto imediatamente a 
plenário, e nós não obstaculamos porque entendemos 
a necessidade de aprovação desta lei.

Pelo PMDB, Sr. Presidente, apoiando a matéria.

(Manifestação da galeria.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Gover-
no/PSB – DF) – Sr. Presidente. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Waldemir Moka.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB 
– MS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, pedem-me e acho que é uma questão de 
justiça fazer menção ao projeto original do Deputado 
Beto Mansur. É apenas um registro, mas eu acho que 
é importante registrar.

Aqui no Senado, particularmente, o projeto foi 
muito bem-relatado. A Senadora Vanessa Grazziotin é 
uma grande articuladora, determinada e incansável, a 
quem eu, de público, quero parabenizar. Mas também 
quero fazer justiça a V. Exª. Eu fui a uma audiência em 
que me pediu para receber os dirigentes da Associação 
dos Lotéricos no gabinete de V. Exª, que disse para 
eles: “É só passar pelas comissões que nós vamos co-
locar o projeto para ser votado no plenário do Senado.”

Então, conforme o compromisso de V. Exª, vou 
dizer, especialmente aos lotéricos do meu Estado do 
Mato Grosso do Sul, de quem eu recebi uma deter-
minação muito grande para que pudéssemos apoiar...

(Soa a campainha.)
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O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB 
– MS) – ... um projeto que vai dar segurança a pessoas 
que, no total, empregam 60 mil pessoas e não tinham 
segurança por dez anos, que o projeto é altamente 
meritório e faz justiça a um segmento de homens e mu-
lheres empreendedores que geram emprego e renda 
e ajudam, sobretudo, os pequenos Municípios, onde 
as pessoas de menor poder aquisitivo têm um banco 
quase que pessoal.

Parabéns aos lotéricos do meu País e, em espe-
cial, do Mato Grosso do Sul!

(Manifestação da galeria.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Randolfe Rodrigues. (Pausa.)

Ao Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores.

Lotéricos que hoje visitam nosso Senado, para-
béns a vocês!

Parabéns, Presidente Renan Calheiros, principal-
mente pela audiência que o senhor fez há pouco, um 
debate maravilhoso sobre a saúde no País.

Agora, o Senado mostra, mais uma vez, que 
está em consonância com o que a população quer, 
principalmente esses pequenos trabalhadores, donos 
de comércios pequenos, gente sofrida, que gera tanta 
riqueza para o nosso País e que distribui os lucros das 
loterias, no País, de várias formas. Todo mundo quer 
distribuir a riqueza que esses trabalhadores geram.

Eles ganhavam tão pouquinho e tinham tantos 
riscos. Agora, o Senador Romero Jucá deu um forma-
to para que eles possam realmente ser respeitados e 
ter equilíbrio financeiro. V. Exª está de parabéns! Todo 
mundo pensa que ser dono de loteria é um grande ne-
gócio. Trabalha-se muito, mas ganha-se pouco.

Agora, daqui para frente, vocês têm nosso respei-
to, respeito do Senado. Parabéns a cada um de vocês.

Em meu nome e em nome do Bloco União e For-
ça, do PTB, do PR, do PSC e do PRB, vamos dizer 
“sim” ao projeto de vocês e fazer justiça aos lotéricos 
deste País. Parabéns!

(Manifestação da galeria.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF. Para discutir. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero saudar 
todos os permissionários lotéricos que nos honram hoje 
com suas presenças aqui no Senado Federal.

A Senadora Lídice da Mata já teve a oportunidade 
de registrar a posição, mas quero reiterar a posição do 
Partido Socialista Brasileiro favorável a esta matéria.

Cumprimento o autor e a Relatora, Senadora 
Vanessa Grazziotin, compreendendo que, a partir da 
transformação desse projeto em lei, nós teremos tran-
quilidade e segurança jurídica para que essas pesso-
as possam continuar desenvolvendo seu trabalho de 
extrema importância, uma atividade que gera muitos 
empregos no Brasil, sendo de uma importância eco-
nômica muito grande.

Portanto, parabéns a vocês que hoje nos presti-
giam com suas presenças. O PSB, com muita alegria, 
encaminha favoravelmente ao projeto.

(Manifestação da galeria.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB 
– PR. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente; Srªs e Srs. Senadores, nós estamos aqui no 
Senado Federal votando projetos dos mais importan-
tes, em todos os níveis.

A pauta positiva, instalada por V. Exª, Sr. Pre-
sidente Renan Calheiros, permite que cheguemos a 
uma agilidade nas Comissões e aqui no Plenário do 
Senado Federal para votar um projeto de tamanha 
importância e que traz a esses cidadãos brasileiros, e 
aos paranaenses, uma regulamentação de seu ofício, 
porque ficar refém de uma portaria que é mudada por 
um dirigente que pode ser mudado a qualquer mo-
mento não dá uma segurança jurídica para o trabalho 
importante que vocês fazem em favor dos brasileiros.

Aqui saúdo todos vocês e, em especial, o pes-
soal do Paraná.

(Manifestação da galeria.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Vanessa Grazziotin.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Sr. Presidente, quero cumpri-
mentar todos os Senadores e Senadoras que falaram 
acerca desse projeto de lei. Todos, unanimemente, 
apoiando um projeto de lei da mais extrema importância.

Mas quero fazer um agradecimento especial aqui 
ao Senador Lindbergh Farias e ao Senador Walter Pi-
nheiro, que tinha um desejo de ser o relator da maté-
ria. Entretanto, sabedores de que relatei esse mesmo 
projeto na Câmara dos Deputados, e realizamos inú-
meros encontros, reuniões entre os permissionários, 
que são os proprietários das lotéricas do nosso País, 
e a Caixa Econômica Federal, o Senador Walter Pi-
nheiro e o Presidente da Comissão de Assuntos Eco-
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nômicos, Senador Lindbergh, repassaram a mim a 
tarefa da relatoria.

Quero também registrar aqui, Sr. Presidente, o 
empenho que V. Exª, como Presidente da Casa teve. V. 
Exª me ligou um dia dizendo: preciso fazer um pedido 
para que você apresente o parecer e vote na Comis-
são de Assuntos Econômicos. Eu disse: Presidente, 
votaremos...

(Manifestação da galeria.)

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – ... mas, em seguida, V. Exª 
tem de pautar o projeto no plenário. E fomos todos os 
representantes dos lotéricos até seu gabinete, e V. Exª 
marcou exatamente para hoje a votação. E hoje esta-
mos aqui, com o Presidente fazendo exatamente aquilo 
que se comprometeu a fazer perante esses homens, 
mulheres, trabalhadores do País.

Sr. Presidente, quero dizer que é um momento 
de emoção para eles. Eles, que são permissionários 
de serviços da Caixa Econômica Federal. Até a apro-
vação de hoje – o projeto já foi aprovado na Câmara 
e, daqui, vai à sanção da Presidência da República –, 
eles mantêm uma relação muito precária com a Cai-
xa Econômica Federal, uma relação de muito pouca 
segurança. E isso tudo muda, a partir de hoje, porque 
regras claras estão sendo estabelecidas.

(Manifestação da galeria.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – De tal forma, Sr. Presidente, 
que o lado mais forte dessa relação – e, obviamente, 
o lado mais forte é a Caixa Econômica – terá exata-
mente de cumprir tudo o que determina a legislação.

A legislação que estamos votando hoje contribui 
com a Caixa Econômica, sem dúvida alguma, mas mui-
to para garantir a segurança e a remuneração – como 

aqui já foi dito por vários Senadores que me antece-
deram – desses trabalhadores, homens e mulheres 
que estão presentes nos Municípios mais longínquos 
e distantes deste País, fazendo não apenas a venda 
das loterias, mas também prestando outros serviços, 
como o de correspondentes bancários.

Então, quero dizer que é uma emoção para eles, 
mas, não tenho dúvida alguma, é uma emoção para o 
Senado, uma emoção para todos os Senadores e Se-
nadoras que aqui estão tendo a felicidade de partilhar 
deste momento muito bonito com todas as senhoras 
e todos os senhores.

Sr. Presidente, o Senador Romero Jucá apresen-
tou emenda na Comissão de Assuntos Econômicos e lá 
fizemos um acordo de que ele apresentaria a emenda 
de redação em plenário e que, aqui, analisaríamos e 
aprovaríamos a emenda.

Para que não haja qualquer dúvida quanto ao 
fato de a emenda ser de redação, Sr. Presidente, quero 
encaminhar à Mesa um parecer muito rico que fize-
mos com a colaboração da Consultoria desta Casa, 
demonstrando, por meio de análise da legislação, por 
meio de análise de ação direta de inconstitucionalidade, 
que essa emenda é uma emenda de redação. Então, 
encaminho, Sr. Presidente, um parecer em relação à 
emenda do Senador Jucá, parecer favorável à emenda 
de redação do Senador Jucá.

Muito obrigada a V. Exª e parabéns a todos.

(Manifestação da galeria.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Eu gostaria de citar o nome 
de cada um, de cada Estado brasileiro, mas, por meio 
do Dr. Roger, que é o Presidente da Federação das 
Loterias, cumprimento e abraço, carinhosamente, cada 
uma e cada um de vocês.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senadora Lúcia Vânia.

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO. 

Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-

te, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de cumprimentar, 

em nome dos permissionários do Estado de Goiás, a 

Senadora Vanessa Grazziotin, pela sua sensibilidade, 

pela sua determinação e, acima de tudo, pelo seu inte-

resse público em poder oferecer ao País, aos permis-

sionários, um projeto dessa envergadura.

Quero também cumprimentar V. Exª pela sensibili-

dade em colocar em votação, no dia de hoje, esse pro-

jeto tão importante para aqueles que esperaram tanto.

Portanto, em nome do meu Estado, o Estado de 
Goiás, cumprimento V. Exª, a Senadora Grazziotin e 
todos os permissionários.

(Manifestação da galeria.)

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

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. 
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, 
Presidente Renan Calheiros.

Queria agradecer a relatoria eficiente da Sena-
dora Vanessa Grazziotin, do PLC nº 40.

E, com muita alegria e com muita honra, o Par-
tido Progressista, que apoia esse entendimento para 
a questão da alteração da pauta de votação desse 
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projeto tão importante que interessa ao setor; mais 
ainda, porque o autor do PLC nº 40 é do meu Partido, 
Beto Mansur, que merece a homenagem por ter criado 
uma situação de segurança para os profissionais que 
prestam esse relevante serviço, no nosso Estado, no 
meu Estado, por meio de uma entidade de classe que 
os representa, o SINCOERGS (Sindicato dos Agentes 
Lotéricos, Correspondentes Bancários, Comissários e 
Consignatários do Rio Grande do Sul), na pessoa do 
Vice-Presidente do Sindicato, Marco Antônio Kaliko-
wski, e do Diretor, Ricardo Brehm de Mattos.

Faço questão de, em nome do Senador Pedro 
Simon e do Senador Paulo Paim, fazer esse registro, 
saudar a representação do Rio Grande do Sul e dizer 
que o Partido Progressista está duplamente honrado 
em fazer a inversão de pauta do PLC 40, em apoio à 
relatoria da Senadora Vanessa Grazziotin, e, sobretudo, 
registrando essa participação decisiva do Beto Mansur, 
que é o autor desse PLC. E agradecer a V. Exª por ter 
aquiescido, lembrando à Senadora Vanessa que, na 
Comissão de Assuntos Econômicos, tive a oportunidade 
de pedir ao Presidente também a inclusão necessária 
na pauta para que ele viesse imediatamente para ser 
apreciado no Plenário.

Muito obrigada, Presidente Renan Calheiros.

(Manifestação da galeria.)

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, também, na mesma linha, em nome da Lide-
rança do Governo, primeiramente cumprimentar o es-
forço de tantos Senadores e Senadoras, mas, de uma 
forma muito especial, o da Senadora Vanessa, que foi 
relatora dessa matéria, que se empenhou para que 
essa matéria pudesse chegar hoje ao Plenário desta 
Casa, juntamente com V. Exª, que teve compromissos 
em torno desse tema.

O Governo apoia a regulamentação e, mais do 
que isso, as garantias para que as famílias que depen-
dem dessa atividade econômica, já há muitos anos no 
País, absolutamente absorvida pela cultura brasileira, 
que prestam serviços relevantes a nossa sociedade. 
Eu me refiro exatamente às lotéricas.

Quero também destacar o papel do nosso Se-
nador Romero Jucá na articulação política, ao lado de 
todos os nossos companheiros, para a consecução 
desse ganho, e parabenizar todos os representantes 
das lotéricas aqui, neste momento, e dizer que, dessa 

forma, o Brasil avança, uma atividade absolutamente 
importante avança.

As garantias são dadas aos trabalhadores e aos 
empreendedores. O Senado, mais uma vez, engran-
dece a nossa sociedade, o povo brasileiro com uma 
regulamentação que traz segurança ao trabalhador e 
ao investidor das casas lotéricas, Sr. Presidente.

(Manifestação da galeria.)

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

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP. Para discutir. Sem revisão do 
orador.) – Presidente, sem dúvida alguma, do setor de 
serviços, talvez poucos setores sejam tão populares 
quanto as lotéricas. Na atividade das lotéricas, está 
também a atividade da bancalização.

As lotéricas constituem uma atividade que é do 
dia a dia de brasileiros em quaisquer cantos do País.

Às vezes, em alguns locais do País, talvez até 
não haja instituição bancária, mas não há dúvida, em 
qualquer canto do País, da existência de uma lotérica. 
Então, não tenho dúvida também de que, de todo o 
setor de serviços, não há atividade mais popular, mais 
identificada com o povo brasileiro do que a atividade 
das lotéricas 

E este projeto, com a iniciativa e o trabalho da 
Senadora Vanessa, dá uma garantia fundamental a 
esses trabalhadores, a quem é titular dessa ativida-
de. Dá segurança jurídica, legisla sobre este tema e 
dá segurança e as garantias de que precisam para 
essa atividade.

Portanto, Senadora Vanessa, nossa homenagem 
à senhora, à contribuição do Senador Romero Jucá a 
este projeto e nossa homenagem, também, às lotéri-
cas e aos trabalhadores de lotéricas de todo o País, 
uma atividade tão popular e tão querida por todos os 
brasileiros.

(Manifestação da galeria.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Há, sobre a mesa, uma emenda 
do Senador Romero Jucá, que será lida pelo Senador 
Flexa Ribeiro, 1º Secretário do Senado Federal.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Emenda de redação.

Substitua-se no caput do art. 5º do PLC nº 40, 
de 2013, a expressão – abro aspas – “na qualidade 
de” – fecho aspas, por – abro aspas – “quando se en-
quadrar na condição de” – fecho aspas. Emenda do 
Senador Romero Jucá.

É a seguinte a Emenda na íntegra:
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EMENDA 
Nº 1, DE REDAÇÃO 

(De Plenário) 
(ao PLC N° 40, de 2013)

Substitua-se, no caput do art. 5° do PLC n° 40, 
de 2013, a expressão “na qualidade de” por “quando 
se enquadrar na condição de”.

Justificação

A presente emenda visa a tornar mais claras as 
hipóteses às quais se aplicam as atribuições e medidas 
relacionadas nos incisos do art. 5° do Projeto, servindo 
também para tirar eventual dubiedade sobre a impo-
sição de exclusividade para as atividades descritas.

Sala das Sessões, – Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – O parecer da Senadora Va-
nessa Grazziotin, já antecipado, é, como todos viram, 
favorável.

Discussão do projeto e da emenda em turno único.
Não havendo quem queira discutir a emenda e 

o projeto em turno único...
Eu queria só cumprimentar todos os que partici-

param desse esforço para que nós tivéssemos hoje a 
votação desta importante matéria.

No último dia dez, nós recebemos no gabinete 
da Presidência os representantes das lotéricas de 
todo o Brasil.

Por falar em representantes, eu queria cumpri-
mentar Roger Benac, que é o Presidente da Federação 
Brasileira das Empresas Lotéricas.

Eu queria ainda cumprimentar os sindicatos que 
estão aqui representados: o de São Paulo, representa-
do por Jodismar; o do Ceará, por Carlos; o da Bahia, 
por Valdir; o de Santa Catarina, por Gilmar; o de Goi-
ás, por Antônio; o do Distrito Federal, por Raul; o de 
Mato Grosso, por José; o do Amazonas, por Samuel; 
o de Pernambuco, pela Telma; o de Alagoas, por esse 
amigo querido Luiz Alberto; o de Tocantins, por Lélis; 
o do Paraná, por Robson; o do Rio Grande do Sul, por 
Marco; e outros...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – O do Piauí, por Maria dos Anjos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – ...que estão aqui presentes, 
como o do Piauí.

Essa decisão traz mais segurança jurídica para 
mais de 12 mil lotéricas que existem no País e que 
empregam mais de 60 mil pessoas. Com o perdão do 
trocadilho, esse tipo de negócio deixa de ser uma lo-
teria para ser um empreendimento estável, previsível, 
com regras claras.

(Manifestação da galeria.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Mais de 120 milhões de bra-
sileiros utilizam mensalmente as casas lotéricas, que 
são responsáveis pelo pagamento do Bolsa Família e 
das aposentadorias e que, na Região Nordeste – to-
dos sabem –, são vitais para as economias das pe-
quenas cidades.

A proposta foi negociada e está trazendo avanços, 
como, por exemplo, a manutenção da Caixa Econômi-
ca Federal como a única instituição atrelada às casas 
lotéricas e o reajuste dos serviços prestados seguindo 
o percentual das loterias.

Votação do projeto.
As Senadoras e os Senadores que aprovam o 

projeto permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.

(Manifestação da galeria.)

Votação da Emenda nº 1, de redação.
As Senadoras e os Senadores que aprovam a 

Emenda nº 1, de parecer favorável, da Senadora Va-
nessa Grazziotin, permaneçam como se encontram. 
(Pausa.)

Aprovada.

(Manifestação da galeria.)

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Discussão da redação final. 

(Pausa.)

Não havendo quem queira discutir a redação final, 

declaramos encerrada a discussão da redação final.

Passamos à votação da redação final.

As Senadoras e os Senadores que aprovam a re-

dação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada a redação final.

A matéria vai à sanção.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

(Manifestação da galeria.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Agora, eu peço a presença de 
todos os lotéricos. Por favor, não saiam antes, que nós 
vamos proceder à votação de uma importantíssima 
matéria, que é, sobretudo, uma resposta do Senado 
Federal à brutalidade existente hoje no trânsito brasi-
leiro, que mata mais de 40 mil pessoas, todos os anos, 
em nosso País. 
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) –Item 3:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 26, DE 2013 

(Em regime de urgência, 
 nos termos do Requerimento nº 1.108, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 26, de 2013 (nº 2.592/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Beto Albuquer-
que e outros Deputados), que altera os arts. 
173, 174, 175, 191, 202, 203, 292, 302, 303, 
306 e 308 da Lei n° 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre sanções adminis-
trativas e crimes de trânsito.
Parecer favorável sob nº 1.062, de 2013, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, que teve como Relator o Senador Vital 
do Rêgo, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Em discussão o Projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o Projeto, de-

claramos encerrada a discussão.
Antes de fazermos a votação, concedo a palavra 

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

PB. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, a Comissão de Constituição e Justiça, ontem, 
pôde avançar numa pauta de que V. Exª foi o precursor.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL. Fazendo soar a campainha.) – 
Interrompo V. Exª, porque eu queria só....

Senadora Vanessa, como é tradição, eu queria, 
logo após votarmos essa matéria, fazer, como V. Exª 
havia pedido, o registro da presença de todos no Se-
nado Federal neste dia histórico.

Ouço o Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – 

PB) – Sr. Presidente, espero que esse projeto tenha 
também a mesma dimensão e a mesma atenção do 
plenário, como nós fizemos agora há pouco.

Estamos vivendo um momento dificílimo no Brasil 
com relação às medidas que devem ser tomadas pelas 
autoridades brasileiras para minimizar as mortes por 
acidente de trânsito.

V. Exª preparou, com a Comissão de Constituição 
e Justiça, uma série de projetos. Ontem, nós votamos 
um, relatado pelo Senador Anibal Diniz. Hoje, estamos 
votando outro que agrava as sanções administrativas 
para esses crimes de trânsito. Trata-se de uma proposta 

destinada a agravar as sanções para infrações como 
dirigir alcoolizado e praticar racha, cavalo de pau e ul-
trapassagens temerárias e irresponsáveis.

Nós fizemos um estudo na Comissão de Cons-
tituição e Justiça e estamos multiplicando em quatro, 
em cinco ou em até dez vezes as penas administrati-
vas. Transferimos para a Comissão Especial do Códi-
go Penal as matérias de ordem penal e avaliamos, Sr. 
Presidente, que, com esse trabalho, serão minimiza-
das as ultrapassagens perigosas, que matam em um 
terço dos acidentes de trânsito no Brasil. As pessoas 
são vitimadas por ultrapassagens perigosas e por di-
reções temerárias.

Nós fizemos, nesse trabalho, um levantamento 
com a Polícia Rodoviária Federal, com o Contran e com 
os departamentos de todo o País e apresentamos um 
texto, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça.

Agora, peço o apoio dos senhores em plenário.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-

no/PT – PI) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador 
Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, também devo dizer aqui que, no Brasil, te-
mos sempre uma aflição muito grande por causa de 
mortes por bala ou por faca, de mortes violentas de 
natureza tradicional. O que se faz hoje aqui é uma mu-
dança importantíssima, porque morrem mais pessoas 
vítimas de trânsito do que pessoas vítimas de armas 
tradicionais. Em grande parte, isso tem a ver – trata-se 
de algo em torno de 60% a 70% – com a presença de 
álcool, de bebida ou de outras drogas.

Havia uma dificuldade muito grande tanto por 
parte dos Municípios em fazer a fiscalização quanto 
por parte da Polícia Rodoviária Federal, por conta da 
legislação. Em nome de que ninguém pode gerar prova 
contra si, em nome de determinadas regras da nossa 
Constituição, que são corretas, ficavam os órgãos dessa 
área impedidos de impetrar uma ação mais eficiente.

Então, aqui o projeto coloca o exame toxicológico, 
como é chamado, como prova apta a garantir a clas-
sificação como crime de trânsito. De outro lado, uma 
regra é também incluída no nosso Código Nacional de 
Trânsito para colocar os famosos rachas, pegas ou sei 
lá que outros nomes possam ter...

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – 
PB) – Direções temerárias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – São direções temerárias, como me ensina 
aqui o nosso Relator, Sr. Presidente.
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Dessa maneira, tenho certeza de que, nessa área 
do trânsito, esse é um passo importantíssimo! Mas ain-
da há a questão do uso de capacete para os usuários 
de moto e muitas outras coisas para trabalharmos. 
Mas aqui estamos dando um passo muito importante.

É uma coisa vergonhosa! Eu vi, outro dia, um fi-
lho de um amigo, na cidade de Teresina, ser assassi-
nado por conta de um pega como esse. Vi a comoção 
da cidade com isso. É uma atitude irresponsável a de 
alguém que anda a mais de 100km/h nas vias públi-
cas das cidades.

Então, é por conta disso que defendemos aqui a 
aprovação do projeto. Quero comemorar a iniciativa e a 
forma como transitou esse projeto no Senado Federal.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM) – Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Edu-
ardo Braga, Líder do Governo.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, eu queria reforçar a importância da aprovação 
desse projeto de lei, que cuida de agravar as sanções 
para as infrações que, juntamente com a de dirigir al-
coolizado, proporcionalmente mais matam e mutilam 
no nosso País. Nós nos referimos aos conhecidos ra-
chas que acontecem no trânsito brasileiro, àquilo que 
é denominado comumente cavalo de pau, às ultrapas-
sagens irresponsáveis e à direção temerária, como foi 
dito ainda há pouco.

Essa proposição eleva consideravelmente os va-
lores das penas pecuniárias, ou seja, das multas pre-
vistas para infrações de trânsito, em especial para os 
casos de corridas e de competições esportivas ilegais, 
de manobras perigosas realizadas em vias públicas 
bem como de ultrapassagens perigosas que levam, 
muitas vezes, a vítimas fatais.

Em sua parte criminal, esse projeto corrige a omis-
são em relação à última versão da lei denominada Lei 
Seca, que tive a honra de relatar no Senado, para tam-
bém prever a realização do exame toxicológico como 
apto a provar o crime previsto no art. 306 de Código 
de Trânsito Brasileiro. Propõe ainda figura qualificada 
para o crime de homicídio culposo no trânsito, a ser 
apenada com reclusão, porém no mesmo patamar de 
dois a quatro anos.

Novidades de maior monta são as figuras que 
quero destacar nesta colocação, porque essas multas, 
Sr. Presidente, visam à impetração de penas pecuni-
árias graves para os infratores bem como à adapta-
ção do Código de Trânsito. O trânsito no Brasil mata 
e mata muito.

Portanto, está de parabéns o Senado da Repúbli-
ca por, neste momento, votar essa importante lei que 
ajusta e moderniza o Código de Trânsito Brasileiro, 
Sr. Presidente.

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

Ouço o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 

Governo/PSOL – AP. Para discutir. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, a importância desse projeto 
de iniciativa do Deputado Beto Albuquerque e de ou-
tros Parlamentares é a concepção de que o automóvel 
deve servir como meio de transporte, somente dessa 
forma. O automóvel, o veículo, o carro tem de ser um 
meio de transporte, não uma arma, como, lamenta-
velmente, por muito tempo e ainda hoje, é usado, fre-
quentemente, no País.

A primeira grande contribuição desse projeto é 
o que deveria ter ocorrido há muito tempo em nosso 
País: a criminalização. Antes, essas práticas não eram 
criminalizadas. Por esse crime, por esse delito, a re-
clusão chegava a, no máximo, dois anos, podendo 
ser convertida em cestas básicas como pena. Antes 
desse projeto de lei de iniciativa do Deputado Beto 
Albuquerque, que passou no Senado, sob a relato-
ria do Senador Vital, e que tramitou na Comissão de 
Constituição e Justiça, antes da sanção desse projeto 
pelo aperfeiçoamento do atual Código de Trânsito, o 
crime de racha era sancionado com, no máximo, dois 
anos de reclusão, podendo a pena ser convertida em 
multas, em cestas básicas. Nós teremos, com esse 
novo diploma legal, a configuração do crime de racha 
ou pega, como é popularmente conhecido, e, se da 
sua prática resultar lesão corporal grave, a pena será 
de três a seis anos, ou seja, nós acabamos com essa 
história de, em decorrência do racha ou do pega, haver 
a conversão em cesta básica, quando aumentamos a 
pena para três a seis anos. Se resultar em morte, a 
reclusão sobe de cinco a dez anos, conforme a reda-
ção do art. 308 da Lei nº 9.503, de 1997.

Portanto, Sr. Presidente, é a única medida. A prá-
tica de racha, a prática desse tipo de atividade é uma 
prática de crime só cometida pelos mais ricos, pelos 
mais abastados. Esse crime só tem vitimado pessoas 
e ceifado vidas, levando famílias brasileiras inteiras à 
tragédia, à perda de familiares.

É de enorme importância a apreciação dessa 
matéria, nesta tarde de hoje, por parte do Senado Fe-
deral, Presidente Renan. E é assim que precisamos 
modernizar o nosso Código de Trânsito, introduzindo 
dispositivos como esse, porque não é somente nesse 
aspecto que nós modernizamos o Código de Trânsi-



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 20 64985 

to. Em outro aspecto desse diploma, nós corrigimos 
omissões, quando da edição da chamada Lei Seca. 

Mas também não basta aqui. Nós temos que tor-
nar o trânsito, de fato, mais humano. E o tornaremos 
mais humano quando, em primeiro lugar, nós tornar-
mos rígidas as penas para aqueles que tratam o au-
tomóvel, aqueles que tratam o carro, o veículo, o meio 
de transporte em arma. 

Transformamos o trânsito em algo mais humano, 
quando incentivamos, por parte dos Governos Muni-
cipais, Estaduais e Federal, atividades como aquelas 
que, hoje, por exemplo, eu e o Senador Eduardo Suplicy 
tivemos. Hoje, pela manhã, eu e o Senador Eduardo 
Suplicy saímos lá da 309, Presidente Renan, Sena-
dor Líder Eduardo Braga, de bicicleta e viemos para 
o Senado Federal, para o trabalho. 

Tivemos essa iniciativa em homenagem à Sema-
na da Mobilidade Urbana e ao Dia Mundial Sem Carro. 

É importante que o trânsito seja mais humano, 
com iniciativas, e isso obviamente foi um símbolo, e 
foi um símbolo agradável. Vou até providenciar uma 
bicicleta para cá, para utilizá-la mais vezes. Mas é im-
portante que nós tenhamos um trânsito mais humano, 
também utilizando esses meios, favorecendo os Go-
vernos Municipais, Estaduais e Federal. 

Veja que nós estamos na Capital da República, e 
é algo que constatei no dia de hoje: nós temos poucas 
ciclovias, poucos locais para se deslocar de bicicleta. 
Quanto mais espaço nós tivermos para as ciclovias, 
menos locais nós teremos para os carros, menos es-
paço nós teremos para a poluição e mais espaço hu-
manizado nós teremos. 

Essa é uma iniciativa que eu acredito que deve 
ser tratada como política de governo, não só levada e 
derivada por parte do Governo Municipal, mas como 
política estratégica de governo de mobilidade urbana, 
por parte do Governo Federal.

Quero lhe cumprimentar, Presidente, por ter pau-
tado e colocado no esforço concentrado essa iniciativa 
legislativa do Deputado Beto Albuquerque.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Gim Argello. Em se-
guida, o Senador Magno Malta, e nós vamos proceder 
à votação da matéria. Senador Cristovam também. 

Com a palavra V. Exª.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fala-
rei rapidamente, mas não poderia deixar de registrar 
o brilhante trabalho feito pelo Senador Vital do Rêgo, 
à frente dessa matéria. 

Trata-se de matéria muito importante, porque, 
a cada ultrapassagem por pega, por racha, hoje, um 

quarto de pessoas que morrem neste País por violên-
cia no trânsito é em cima disso.

Então, estou achando que realmente temos que 
votar essa matéria e dizer que o trânsito deve ser mais 
leve, porque não pode existir essa guerra civil que exis-
te no trânsito do País hoje. 

Então, somente isso. Estou vendo que estão 
aguardando para fazer essa foto histórica e estou ven-
do o movimento dos Senadores parabenizando mais 
uma vez V. Exª, porque hoje, mais uma vez, o Senado 
está de parabéns. Está respeitando as pautas das ruas. 

Parabéns a V. Exª
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Magno Malta, V. Exª 
tem cinco minutos para discutir a matéria. Em segui-
da, nós vamos proceder à votação. E Senador Cris-
tovam também.

Com a palavra V. Exª.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR 

– ES. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, esse é um momento feliz 
para o Brasil, Senador Vital do Rêgo, mas se reveste 
também de muita tristeza esse momento. 

Ontem, eu estava na CCJ, Senador Gim Argello, 
acompanhando o relatório minucioso, benfeito, equi-
librado do Senador Vital do Rêgo. A mesma emoção 
com que me coloquei ontem ao seu lado é a emoção 
que me traz neste momento, porque, neste momen-
to, eu consigo fazer uma viagem e começar aqui pelo 
Sarah Kubitschek, na ala das pessoas amputadas, 
dos tetraplégicos, dos paraplégicos, vitimados pelos 
criminosos do trânsito. 

Àqueles que nos veem pela TV Senado e àque-
les que nos ouvem, Senador Eduardo Braga, agora, 
e que certamente estão em uma cadeira de rodas 
ou em um sofá, ou uma mãe enlutada, como a Cissa 
Guimarães... Digo a Cissa Guimarães porque é uma 
atriz conhecida, que teve a vida do seu filho, ainda tão 
jovem, ceifada por um pega, e parece que não há lei 
para essa gente. 

O filho do Eike Batista, o ex-milionário, o camelô 
dos papéis... O Brasil não tem dinheiro para a educa-
ção, mas tem dinheiro para emprestar para esse rapaz. 
Só na conversa fiada e no papel. Ele é ex-milionário, 
segundo os jornais, e quando o filho dele cometeu a 
atrocidade no trânsito, havia uma movimentação para 
se acobertar isso, mas não tinha como! No final, de-
ram a ele uma multa de R$1 milhão, que não paga a 
vida de quem se foi. Naqueles dias em que ele era mi-
lionário, quem sabe uma multa de um bilhão, para se 
construir casas populares, ou uma coisa dessa natu-
reza, porque nem um bilhão traz a vida de alguém de 
volta! Mas penso que multa de um milhão, hoje, para 
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ele, que é ex-milionário, deve até ser muita coisa, mas 
o Brasil, o BNDES enfiou dinheiro nele! O BNDES en-
fiou dinheiro nele, só vendendo papel, “camelagem”, 
coisa de camelô, só vendendo papel!

Eu quero lembrar o fato porque se tratou do fi-
lho de um milionário. Quero lembrar o fato do filho da 
Cissa Guimarães e o de tantos milhares de anônimos 
neste País, Senador Vital do Rêgo. Anônimos lá da sua 
Paraíba, que estão, neste momento, nos vendo, nos 
assistindo, vendo pelas redes sociais e, quem sabe, 
aplaudindo a sua nobre atitude.

É verdade que a lei é um copo de veneno, e quem 
bebe veneno sabe para onde vai.

Essa proposta toma nas mãos, Sr. Presidente, 
um drama da sociedade brasileira. Ninguém tem paz 
nas noites, e aí a Lei Seca contribuiu. Aliás, a Lei Seca 
é tão boa que há autoridade que tem medo de fazer o 
teste do bafômetro! Se a autoridade não quer utilizar 
o bafômetro, vão esperar que gente simples utilize? 
Porque há autoridade que se nega a fazer o teste.

Para essa Lei Seca, eu estou fazendo uma emen-
da, Senador Zeze Perrela. E pare de fumar! O senhor 
montou o Cruzeiro, ganhou a Tríplice Coroa, um time 
feroz. O senhor não tem o direito de fumar, porque o 
senhor tem que ser exemplo para as crianças. Eu es-
tou dizendo isso para as crianças do Brasil porque eu 
tomo a carteira de cigarros dele todo dia. Meto a mão 
no bolso e tomo! É a grande contribuição que posso 
dar para ele, que é meu irmão, meu amigo e quero que 
viva muito, porque é meu irmão.

Senador Renan Calheiros, eu estou emendando 
o código nacional de trânsito e estou emendando a Lei 
Seca, porque é preciso fazer o exame toxicológico. O 
cara não bebeu, mas cheirou. Está mais doido ainda! 
Não bebeu, mas fumou, está mais doido ainda! 

Exame toxicológico hoje é fácil. A tecnologia 
avançou. V. Exª é médico. É só um cotonete que vai na 
língua, colocou no reagente, e é mais rápido do que 
imediatamente. Colocou no reagente, e você já sabe 
se o cara cheirou ou não cheirou. 

Nós vamos dar uma contribuição melhor ainda. 
O cara não vai pensar: “Não bebi, mas cheirei. Eu pas-
so ali na blitz”. Não vai passar, porque há um grande 
número de pessoas drogadas na sociedade brasileira, 
nessas madrugadas. Jovens drogados, adultos droga-
dos. Já são assaltados pela irresponsabilidade. Dro-
gados e bêbedos dez vezes mais, atentando contra a 
integridade física das pessoas deste País. 

O meu abraço àqueles que estão paraplégicos 
ou tetraplégicos, que foram pegos de surpresa por um 
maluco desses, irresponsável, no trânsito. A minha 
solidariedade e o meu sofrimento a essa mãe enluta-

da, a esse pai enlutado, a esse órfão que perdeu seu 
pai por conta de um irresponsável desses no trânsito. 

Encerro, Senador Eduardo Braga, mais uma vez, 
dizendo que se o Senado, neste semestre, marcou al-
gum gol, o golaço foi esse. O golaço foi esse! 

Quando a gente faz leis e assume a briga de 
quem precisa que briguemos por elas, esse é o grande 
gol da vida pública. Esse é um golaço, Sr. Presidente! 
Esse é um golaço, Vital do Rêgo! 

Parabéns do seu amigo! Parabéns do seu irmão, 
que te admira e te respeita! 

Falo em nome do povo do Espírito Santo, falo em 
nome do povo do Brasil, porque esse é um projeto que 
vem resgatar. De certa forma, não devolve a perna de 
ninguém, não devolve o braço de ninguém, não de-
volve os movimentos, não tira ninguém da cadeira de 
rodas, mas, pelo menos, não haverá os paraplégicos 
futuros, por conta dessa lei que estamos discutindo e 
que vamos entregar ao Brasil. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Muito obrigado, Senador Mag-
no Malta.

Concedo a palavra ao Senador Cristovam Bu-
arque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Go-
verno/PDT – DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, apenas para manifestar a minha sa-
tisfação por esse projeto. Estamos usando este esforço 
concentrado para isso. Eu o parabenizo. 

Creio que poucas coisas indicam mais o atraso 
da civilização no Brasil como a maneira pela qual tra-
tamos o trânsito. É injustificável que tenhamos mais 
mortos no trânsito do que em quase todas as guerras 
que estão acontecendo nos últimos anos. Esse pro-
jeto do Deputado Beto Albuquerque tenta reduzir um 
aspecto em que essas mortes acontecem. 

Por isso, parabéns para o senhor e para o Depu-
tado. Espero que estejamos dando uma contribuição 
para fazer do Brasil um país mais civilizado no que se 
refere ao trânsito.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Está encerrada a discussão.

Esse projeto de lei que nós vamos votar, que 
tenho absoluta certeza de que será sancionado pela 
Presidente, é uma lei para combater rachas e pegas 
no trânsito brasileiro, como todos colocaram aqui. Ou-
tro dia, nós vimos, na Rede Globo, matéria brutal so-
bre essa selvageria do asfalto, sobre esses vândalos 
sobre rodas.

O agravamento de penas, a fiscalização, a apli-
cação rigorosa da lei, além de medidas didáticas – o 
Senador Vital já colocou aqui –, como o ensino de di-
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reção defensiva na escola, são indispensáveis para 
diminuir nossas vergonhosas estatísticas de acidentes 
e mortes no trânsito. Mais de 40 mil pessoas todos os 
anos. Quantas não morreram ao longo desses anos 
todos! Quantas não ficaram paraplégicas, tetraplégicas!

Esse projeto de lei é fundamental. Eu falo isso 
com a experiência de quem, como Ministro da Justiça, 
regulamentou todo o Código de Trânsito Brasileiro. Não 
só regulamentamos o Código de Trânsito, mas tam-
bém aumentamos a fiscalização. Só no primeiro ano 
de execução do Código de Trânsito, totalmente regu-
lamentado, foram salvas mais de 6 mil vidas. Apenas 
no primeiro ano.

Em votação a matéria.
As Senadoras e os Senadores que a aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada. (Palmas.)
Aprovada a matéria, a Emenda nº 1, Substitutivo, 

fica prejudicado o projeto.
Há sobre a mesa parecer da Comissão Diretora, 

oferecendo a redação do vencido para o turno suple-
mentar, que será publicado na forma regimental.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
do vencido:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Estando a matéria em regime 
de urgência, passa-se à sua imediata apreciação, em 
turno suplementar.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Discussão do Substitutivo, em turno suplemen-
tar. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir o Substitu-
tivo, em turno suplementar, declaramos encerrada a 
discussão.

Sem emendas, o Substitutivo, na forma do Re-
gimento, é dado como definitivamente adotado, sem 
votação. É o que diz o art. 284 do Regimento Interno 
do Senado Federal.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – 
PB) – Sr. Presidente.

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

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – 
PB) – Só um esclarecimento: as matérias que, confor-
me a convocação de V. Exª, seriam votadas amanhã, 
nós votamos na sessão de hoje? 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Votamos hoje.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – 
PB) – É bom esclarecer, exatamente porque as pes-
soas acompanham o dia a dia dos nossos trabalhos: 
a Ordem do Dia de amanhã, nós antecipamos para a 
tarde de hoje.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.

Nós antecipamos a Ordem do Dia da sexta-feira 
para hoje e votamos, como disse, importantíssimas 
matérias. Esta semana foi uma semana de intensos 
trabalhos no Senado Federal, nós deliberamos na se-
gunda-feira com quórum qualificado. Isso é algo que 
mais uma vez precisa ser ressaltado.

Nós queríamos cumprimentar o Senador Perrela. 
Ontem – queria repetir aqui –, nós tivemos a péssima 
ideia de combinar para assistir ao jogo Botafogo e 
Cruzeiro na casa do Perrela: não podia ser diferente, 
deu no que deu!

A matéria volta à Câmara dos Deputados.
Eu suspendo a sessão para nós fazermos o re-

gistro, como pediu a Vanessa, com os lotéricos. Em se-
guida, a sessão será reaberta e terá como Presidente, 
na sua condução, o Senador Paulo Paim.

(A sessão é suspensa às 17 horas e 1 minuto 
e reaberta às 17 horas e 7 minutos, sob a Pre-
sidência do Sr. Senador Paulo Paim.) 

O Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Retomamos a sessão.

Reaberta a sessão, voltamos à lista de oradores.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 

e Força/PTB – RR) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Senador Mozarildo, pela ordem.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 

e Força/PTB – RR. Pela ordem. Sem revisão do ora-
dor.) – Creio que já se encontra sobre a mesa minha 
inscrição para falar como Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – V. Exª já está convidado a assumir 
a tribuna para falar pela Liderança do PTB.

Retomamos. Vai falar um Líder e, em seguida, 
voltamos à lista. Na lista, V. Exª está inscrito. Depois, 
o Senador Casildo Maldaner e, em seguida, a Sena-
dora Ana Amélia. 

Senador Mozarildo Cavalcanti. 
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 

e Força/PTB – RR. Pela Liderança. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespec-
tadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado…

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Senador, permita-me só anunciar 
que a Ordem do Dia está encerrada.

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão delibe-
rativa ordinária:

1 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 15, DE 2011 
(Em regime de urgência, nos termos  

do Requerimento nº 1.095, de 2013 – art. 336, II)

Projeto de Lei do Senado nº 15, de 2011, do Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti, que institui o Programa 
Fronteira Agrícola Norte e dá outras providências.
Tem parecer da CCJ; depende de pareceres 
da CAE, CDR e CRA 

4 
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 Ota-
vio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso 
VI do art. 150 da Constituição Federal, instituindo 
imunidade tributária sobre os fonogramas e vide-
ofonogramas musicais produzidos no Brasil con-
tendo obras musicais ou literomusicais de autores 
brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por 
artistas brasileiros bem como os suportes mate-
riais 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.

5 
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.

6 
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.

7 
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.

8 
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 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-
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 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 35, DE 2011

Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 35, de 2011, tendo como primeiro signa-
tário o Senador Luiz Henrique, que revoga o 
inciso I do art. 49, acrescenta inciso ao art. 52 
e altera a redação do inciso VIII do art. 84 da 
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Constituição Federal, a fim de tornar privativa 
do Senado Federal a competência para decidir 
sobre tratados, acordos ou atos internacionais. 
Parecer sob nº 269, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, com a Emenda 
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto 
em separado do Senador Roberto Requião.

15 
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.

17 
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 Jereis-
sati, favorável ao Projeto e as Emendas nºs 1 e 
2-CCJ, apresentando, ainda, a Emenda nº 3-CDR.

18 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 3, de 2013-Complementar, da 
Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao 
art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996, para vedar a exigência de 
recolhimento antecipado de imposto relativa-
mente ao estoque de mercadorias recebidas 

antes do início do regime de retenção anteci-
pada por substituição tributária.
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator 
ad hoc: Senador Armando Monteiro.

19 
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).

20 
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).

21 
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).

22 
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 
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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).

23 
REQUERIMENTO 
Nº 908, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 908, 
de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando 
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 290, de 
2013, além das Comissões constantes do despa-
cho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Assuntos Econômicos (cancelamento de CNPJ 
no caso de utilização de mão-de-obra escrava).

24 
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).

25 
REQUERIMENTO 
Nº 921, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 921, 
de 2013, do Senador Paulo Paim, solicitando a 
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Sena-
do nºs 710, de 2011; e 287, de 2013, por regula-
rem matéria correlata (greve no serviço público).

26 
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.

27 
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).

28 
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).

29 
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).

30 
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).

31 
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 Lei 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).

32 
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).



64994 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2013

33 
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.

34 
REQUERIMENTO 
Nº 1017, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.017, de 2013, do Senador Paulo Paim, solicitan-
do que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 473, 
de 2011, além da Comissão constante do despa-
cho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa 
(regulamentação do exercício da acupuntura).

35 
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).

36 
REQUERIMENTO 
Nº 1019, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.019, de 2013, do Senador João Alberto Souza, 
solicitando que, sobre os Projetos de Lei do Sena-
do 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 Constituição, Justiça e Cidadania 
(abono para benefício de prestação continuada).

37 
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 Comissões 

constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(abono para benefício de prestação continuada).

38 
REQUERIMENTO 
Nº 1034, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.034, de 2013, do Senador Lobão Filho, solici-
tando que, sobre os Projetos de Lei da Câmara 
nºs 147 e 148, de 2010, que tramitam em con-
junto, além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de 
Assuntos Econômicos (cria a área de proteção 
ambiental da Serra da Canastra).

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – V. Exª está com a palavra.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR. Pela Liderança.) – Sr. Presidente, 
quero, no dia de hoje, primeiro, agradecer a aprovação 
unânime de um projeto de lei que foi fruto do trabalho 
da Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa 
de Fronteira, que tive a honra de presidir, que estabele-
ce um plano permanente de defesa e desenvolvimento 
da Amazônia e da faixa de fronteira.

Esse projeto vai sanar uma lacuna enorme, por-
que até hoje não existe um plano de governo para es-
sas regiões – Amazônia e faixa de fronteira. E, hoje, 
logo no início da Ordem do Dia, tive a felicidade de ver 
aprovado esse projeto, que agora vai para a Câmara 
dos Deputados.

Senador Paulo Paim, também é importante re-
gistrar que estamos prestes a votar vários projetos de 
importância nacional. E gostaria, aqui, de fazer um 
apelo – já conversei pessoalmente com todos os Lí-
deres – para que fosse incluído na Ordem do Dia, se 
não na de terça, na seguinte, da semana que vem, o 
importante é que venha para votação final, projeto de 
minha autoria que estabelece critérios rígidos – repito: 
critérios rígidos – para a criação, a fusão e desmem-
bramento de Municípios.

Se esse projeto já fosse lei algum tempo atrás, 
mais de 2 mil Municípios não teriam sido criados. Por 
quê? Porque ele estabelece, primeiro, que haja um es-
tudo de viabilidade econômica da área em que vai ser 
criado o Município. Segundo, que o desmembramento 
da área para criar o novo Município não prejudique, 
portanto, a viabilidade econômica do Município que 
lhe dá origem.

E permite a fusão. Por exemplo, existem cidades 
de alguns Municípios que às vezes estão coladas na 
sede de outros Municípios. Com isso, a população da-
quela cidade utiliza os serviços do Município cuja sede 
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está próxima. E a área distante da sede do Município 
pode, portanto, optar por sua fusão. Existem, eu sei, 
vários estudos em São Paulo para que haja a fusão 
de vários Municípios.

Eu quero novamente bater nessa tecla porque, 
aqui e acolá, lemos nos jornais que vai haver uma 
farra de criação. Fizemos um levantamento e, no má-
ximo, 115 novos Municípios poderão ser criados den-
tro dos novos critérios. E, mais importante, isso não 
gera nenhum gasto adicional para o Governo Fede-
ral. Pelo contrário. O que vai acontecer é o seguinte: 
o Município que vai ser criado por desmembramento 
de outro, na verdade, vai dividir o FPM que iria para a 
área total, vai dividir o bolo do FPM com um Município 
daquele Estado. 

É muito importante que isso seja esclarecido, 
porque a imprensa divulga permanentemente que vai 
gerar despesas adicionais. Não, nós estamos criando 
regras – repito: rígidas – para que sejam criados novos 
Municípios, critérios que nunca houve até aqui. 

Espero que esse projeto que cria Municípios e 
que vai beneficiar sobretudo a Região Amazônica, a 
Região Nordeste e também o Sul e o Sudeste, seja 
pela criação, pela fusão ou pelo desmembramento de 
certas áreas, seja aprovado. O importante é que es-
tamos dando um passo.

O projeto foi aprovado há muitos anos aqui no 
Senado, foi para a Câmara, onde sofreu várias mo-
dificações, voltou para o Senado e, aqui no Senado, 
com a relatoria do Exmo Sr. Senador Valdir Raupp, che-
gamos a uma redação que não vai obrigar a volta da 
matéria à Câmara. 

Portanto, se aprovado nesses sentidos, que estão 
bem colocados tanto no projeto como no relatório, nós 
teremos um marco regulatório em relação à criação, à 
fusão e ao desmembramento de Municípios.

Quem se der ao trabalho de ler o projeto verá que 
o primeiro passo é o estudo de viabilidade econômica; 
depois que esse estudo disser que a área desmem-
brada tem potencial econômico para se desenvolver, 
que pode se manter, aí é que acontecerá o plebiscito 
com a população diretamente interessada.

Ao contrário do que pregam alguns órgãos da 
imprensa – e eu gostaria muito, realmente, que toda 
a imprensa lesse esse material –, nosso projeto é mo-
ralizante. Ao contrário do que muitos dizem, ou seja, 
que é um escancaramento de porteira para a criação 
de novos Municípios.

Eu quero, portanto, pedir aos Srs. Líderes – te-
nho conversado com todos eles – para que, senão na 
próxima semana, na outra – parece-me que o Senador 
Valdir Raupp disse que isso está agendado para terça-
-feira –, nós possamos votar esse projeto.

Havia também na pauta de hoje um outro projeto 
meu que criava a Fronteira Agrícola Norte, mas não 
foram designados relatores, porque foi pedido urgên-
cia. Portanto, também, na próxima semana, deve vir à 
votação. Eu sei que existe um certo pé atrás de muitos 
Senadores em relação a esse projeto de Fronteira Agrí-
cola Norte. Existe o projeto de Fronteira Agrícola Sul. 
Nós precisamos criar o projeto de Fronteira Agrícola 
Norte, que é justamente para incentivar a permanên-
cia, a fixação do homem, do morador, naquela área de 
faixa de fronteira, dando-lhe condições de realmente 
sobreviver.

E é importante frisar aqui que há uma preocupa-
ção – no relatório do Senador Valdir Raupp isso está 
contemplado – em que a sede, a área urbana do Mu-
nicípio não se situe em reservas indígenas ou em re-
servas ecológicas e também nas terras institucionais.

Agora, veja bem, Senador Paim, lá em Rorai-
ma nós temos pelo menos dois Municípios que estão 
dentro de área indígena, os prefeitos são indígenas, 
a maioria dos vereadores são indígenas, porque são 
populações completamente aculturadas.

Embora eu esteja concordando com a redação 
que está sendo dada, eu acho que a gente tinha que 
realmente ter mais pé no chão nessa questão. Mas 
não crio óbice nessa questão. Realmente, há uma 
preocupação de que não sejam criadas sedes dos 
Municípios, a área urbana, em reservas ecológicas e 
em reservas indígenas. Mas que não se proíba que, 
dentro desse Município, esteja uma reserva indígena. 
Onde é que estão as reservas indígenas hoje? Todas 
estão em Municípios de vários Estados.

Compreendo que não possa, por exemplo, incen-
tivar a criação de uma sede ou uma vila numa reserva 
indígena e transformar aquilo num Município, com a 
vinda de pessoas não indígenas para ali.

Encerro, Senador Paim, dizendo que, com a apro-
vação aqui, hoje, do projeto que cria o Plano Nacional 
de Defesa e Desenvolvimento da Amazônia, finalmente 
vamos ter um plano que não é de Governo, vai ser de 
Estado. Porque o que temos visto, desde muito tempo, 
vamos dizer assim, desde que instituímos a Repúbli-
ca, é que não há uma política permanente, duradou-
ra, com objetivos claros para desenvolver e defender 
a Amazônia e a faixa de fronteira.

Então, queria fazer esses dois registros, o da 
aprovação desse projeto e da transferência da vota-
ção do primeiro item – que seria hoje –, o da Fronteira 
Agrícola Norte. E apelo, portanto, para aprovarmos o 
projeto que estabelece critérios rígidos para criação, 
fusão e desmembramento de Municípios.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Mozarildo 
Cavalcanti, como Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Em votação o Requerimento nº 
1.094, de 2013, do Senador Jarbas Vasconcelos, que 
requer, nos termos do art. 40, do Regimento Interno, 
licença para se ausentar dos trabalhos da Casa, por 
indicação da Presidência do Senado, para participar 
da 129ª Assembleia da União Interparlamentar, em 
Genebra, Suíça.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Voltamos à lista de oradores: Se-
nador Fernando Collor, Senador Pedro Simon, Senador 
Eunício Oliveira, Senador Casildo Maldaner.

Enquanto o ex-Governador de Santa Catarina vai 
à tribuna, o nobre Senador Casildo Maldaner, regis-
tramos a presença dos alunos do ensino fundamen-
tal do Centro Educacional Quasar. Vocês, que são de 
Rio Verde, vão assistir ao pronunciamento do grande 
Senador de Santa Catarina, ex-Governador, Casildo 
Maldaner. Rio Verde, em Goiás. Temos que citar o Es-
tado para valorizá-lo.

Sejam todos bem-vindos!
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/

PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem re-
visão do orador.) – Por falar em Rio Verde, Goiás, Sr. 
Presidente Paulo Paim, sei que lá existem muitos do 
Sul, não só gaúchos, mas catarinenses, que lá têm 
feito investimentos. Se não me engano, há uma uni-
dade da Perdigão em Rio Verde. A Perdigão nasceu 
em Videira, Santa Catarina. Hoje é a Br Foods. A Per-
digão e a Sadia formaram uma fusão, mas a Perdigão, 
especificamente, nasceu em Videira, e a Sadia, em 
Concórdia. Sei que há uma unidade da Perdigão em 
Rio Verde, Goiás; é um próspero Município. Nós que-
remos, como catarinenses, cumprimentar também os 
estudantes de lá.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Por isso é que ele foi Governador 
e é Senador, conhece tudo.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Mas, caro Presidente Paulo Paim, 
grande Senador do grande Rio Grande do Sul, quero 
cumprimentá-lo e a todos os colegas.

Quero fazer uma breve referência a um movi-
mento que houve esta semana, nos dias de ontem e 
anteontem, um movimento da fruticultura.

Durante muito tempo, acreditou-se que a cultura 
da maçã não se desenvolveria no Brasil.

Sessenta por cento da maçã no Brasil são produ-
zidos em Santa Catarina, o nosso Estado; aí veio o Rio 
Grande do Sul, terra de V. Exª, na região de Vacaria e 
Bom Jesus, onde se produz muita maçã – é extraordi-
nário esse movimento –; e, em terceira posição, vem o 
Estado do Paraná, na região de Palmas e Clevelândia 
também se produzem maçãs.

A maçã em Santa Catarina começou no Município 
de Fraiburgo. Foram os franceses que lá começaram 
a se estabelecer e que trouxeram as primeiras mudas 
de maçãs; foi quando começou a cultura da maçã.

Tivemos o segundo momento. A região de São 
Joaquim e Urubici, que fica na serra catarinense, é 
uma das mais frias do Brasil, e em São Joaquim teve 
início esse movimento, em função de um convênio que 
Santa Catarina fez com a província de Aomori, no Ja-
pão, que fica a 700km de Tóquio, ao norte. Em função 
disso, os japoneses também foram a Santa Catarina 
com a tecnologia deles, e aí começou a produção da 
variedade fuji. Essas duas variações de maçãs são do 
Japão, que começaram a se desenvolver, e nós come-
çamos a crescer nessa produção.

E como eu disse, durante muito tempo, acreditou-
-se que a cultura da maçã não se desenvolveria no 
Brasil, em função do clima. Nesse período, os únicos 
frutos disponíveis eram importados até então, vinham 
principalmente da Argentina.

Com muito trabalho, pesquisa e perseverança, 
esse cenário mudou radicalmente desde o início dos 
anos 60, quando foram trazidas da Europa para Frai-
burgo, como eu disse antes, em Santa Catarina, as 
primeiras mudas da fruta.

Atualmente, a produção nacional de maçãs já 
ultrapassa a marca de 1,3 milhão de toneladas, com 
exportações que devem chegar a 120 mil toneladas, 
das quais 84 mil apenas para o exigente mercado eu-
ropeu. A produção catarinense representa aproxima-
damente 60% do total nacional.

São aproximadamente 3,3 mil produtores de 
maçã, que geram 58 mil empregos diretos e 116 mil 
indiretos. Por suas peculiaridades, a maleicultura tem 
alta demanda de mão de obra, cerca de 150 vezes 
superior ao cultivo de grãos, por exemplo. Vejam bem, 
na produção de maçã, usa-se 150 vezes mais mão de 
obra do que na produção de grãos. Ela ocupa muita 
mão de obra, principalmente nas épocas de colheita, 
mas também no cultivo e na preparação. Ela dá muito 
emprego.

Pelo fato de as regiões produtoras estarem loca-
lizadas em áreas serranas e frias, especialmente do 
nosso Estado de Santa Catarina e do Estado do Rio 
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Grande do Sul, o cultivo sempre sofreu a ameaça das 
intempéries climáticas severas, como as quedas de 
granizo. Com o apoio do Governo Federal, através da 
securitização agrícola e do financiamento para aqui-
sição de telas de proteção, essa dificuldade está sen-
do superada. Lembro quando o presidente, o diretor 
do BRDE, junto ao BNDES, conseguiu essa linha de 
financiamento.

Aos produtores de maçã, aconselha-se fazer pelo 
menos 30% a 40% do pomar com cobertura de telas. 
Tendo essa cobertura de 30%, 40% do pomar cober-
to por telas, numa adversidade, como o granizo, que 
são chuvas de pedra, o prejuízo é menor, pelo menos 
equilibra. O bom seria fazer até a metade do pomar, 
se fosse possível. E o custo/benefício, com o tempo 
você paga. Então, dá uma certa segurança, porque o 
seguro é muito alto. Para assegurar, as companhias 
exigem muito, porque, não havendo cobertura de telas, 
o risco é grande para as companhias também. Hoje, o 
seguro custa muito. Então, a saída foi baixar o custo, 
financiar a cobertura de telas. E isso está contornan-
do essa situação.

Outra praga, porém, que está causando proble-
mas aos produtores é a mosca das frutas – um assunto 
bastante debatido – uma das pragas-chave da fruticul-
tura brasileira, que afeta não apenas maçãs, mas outros 
cultivos frutícolas de grande importância socioeconô-
mica, como pêssego – em Pelotas, tem havido muito 
isso –, ameixa, amora, framboesa e assim por diante.

O combate químico à mosca tem sido a única 
alternativa dos produtores e, na sua ausência, os da-
nos podem ser totais. Se os defensivos químicos não 
forem usados, não há como produzir. Então, hoje, o 
que se usa é o combate químico. É preciso importar e 
aplicar o produto químico.

Estima-se que, entre custos com os defensivos e 
perdas efetivas, os prejuízos superem os R$25 milhões 
anuais na produção de maçãs. Os vendavais também 
afetam tal produção. Se não usar mais os defensivos 
químicos, o prejuízo vai ser quase total.

Outra consequência danosa: o controle químico 
implica restrições à fruta, especialmente em relação ao 
exigente mercado de exportação. Isso tudo já aponta 
que os inseticidas eficientes serão em breve retirados 
do mercado.

Então, Senador Paim, além dos mercados exi-
gentes, já estão impondo restrições à análise. Estamos 
exportando cerca de 20% das maçãs. Dessa forma, 
estamos chegando à conclusão de que temos que 
deixar de fazer uso desse defensivo, porque contami-
na, de certo modo, os produtos. Oitenta por cento das 
maçãs são consumidas no Brasil. O consumo é alto.

Qual é a saída que os técnicos apontam? Se, para 
exportação, o defensivo contamina, porque o mercado 
externo avalia que isso pode prejudicar as pessoas, 
também prejudica quem vive no Brasil.

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

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Eu vou chegar lá, Senadora Ana Amélia, 
até porque nós participamos juntos de uma audiência 
pública no Ministério da Agricultura ontem e, anteontem, 
estivemos também no Ministério de Ciência de Tecno-
logia. Já vou chegar ao ponto em que V. Exª participou.

O mercado exportador, contudo, não deve ser 
nossa maior preocupação. Os malefícios dos insetici-
das químicos causam impactos também, como disse, 
aos consumidores brasileiros, que devem, inclusive, 
ser nossa prioridade.

Com planejamento eficaz e união entre produ-
tores e forças políticas, surge uma alternativa: o con-
trole biológico da mosca. É uma alternativa que está 
surgindo. Na última terça-feira, tivemos a oportunida-
de de apresentar ao Ministro da Ciência, Tecnologia 
e Inovação, Marco Antônio Raupp, um projeto para a 
criação do Centro de Controle Biológico, o Moscasul.

Produtores, representados pelo diretor executivo 
da Associação Brasileira de Produtores de Maçã, o 
catarinense Dr. Moisés de Albuquerque, estudiosos e 
parlamentares – e, entre os parlamentares, gostaria de 
citar o Deputado Federal Afonso Hamm, do Rio Grande 
do Sul – ouviram do Ministro Raupp um entusiasma-
do apoio para o desenvolvimento das pesquisas, que 
devem incluir ainda a vital parceria com a Embrapa 
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária).

Outro encontro, no mesmo sentido, ocorreu na 
manhã de ontem, ao meio-dia, no Ministério da Agri-
cultura, com a participação da Senadora Ana Amélia, 
representando o Senador Paulo Paim, e o Senador 
Pedro Simon. E eu estava representando anteontem os 
Senadores Luiz Henrique e Paulo Bauer, também do 
Estado de Santa Catarina, porque temos uma posição 
muito forte. Também estava lá anteontem a represen-
tante da Senadora Ana Amélia, da assessoria dela.

O Ministro Antônio Andrade garantiu à proposta 
– como também o Ministro Raupp, da Ciência e Tec-
nologia – a mesma receptividade, acionando imedia-
tamente a Embrapa para participar desse projeto. Ele 
ligou na presença da Senadora Ana Amélia, da nossa 
e dos técnicos. Ligou para o Presidente da Embrapa, 
Maurício, se não estou equivocado. À tarde, não pude 
comparecer à Embrapa, mas o pessoal foi até lá com 
o Deputado Afonso Hamm. O Senador Luiz Henrique 
foi até a Embrapa ontem à tarde. Eu não pude. Não 
me lembro se a Senadora Ana Amélia foi, mas gostaria 
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de ouvir agora V. Exª porque participou diretamente, 
representando, como disse ontem, os Senadores gaú-
chos, lá com o Ministro da Agricultura, e, anteontem, 
com o Ministro Raupp.

A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Olha, Senador Casildo Maldaner, eu queria cumpri-
mentá-lo – e meu objetivo era exatamente esse – por 
trazer esse tema à tribuna e ao conhecimento da po-
pulação. Afinal, o Brasil, há 30 anos, importava pratica-
mente toda a maçã que consumia, e o Ministro Antô-
nio Andrade lembrou que ele morava no interior e era 
uma festa quando o pai dele ia para o centro maior e 
levava para casa uma maçã enroladinha naquele pa-
pel azul, as maçãs argentinas famosas. Hoje, o Brasil 
produz maçãs e já exporta entre 10% e 15% do total; 
dos US$20 milhões que produz, US$2 bilhões é o fa-
turamento da exportação. Esse percentual é muito sig-
nificativo na exportação. E V. Exª alerta: não é só com 
o mercado externo que nós temos que nos preocupar; 
é com o mercado interno, que é altamente consumidor 
de maçã. A gente já tentou colocar na merenda esco-
lar, em vários programas alimentares, porque a maçã 
é uma fruta extremamente nobre e muito importante 
na nutrição. Então, vai ser importante essa criação do 
Centro de Controle Biológico da mosca-das-frutas, lá 
em Vacaria. E espero que a mosca azul não pique as 
vaidades políticas, Senador, mas acho que não picou, 
porque V. Exª está referindo que eu representei o Se-
nador Simon, o Senador Paim; à tarde, o senhor não 
estava lá na Embrapa, mas o Senador Luiz Henrique 
falou no senhor, eu falei também no seu envolvimento, 
Senador Paulo Bauer, e é esse esforço coletivo que 
nos leva a cumprir o nosso mandato aqui. Então, eu 
queria agradecer ao Dr. Maurício Lopes, Presidente 
da Embrapa, e a toda a sua equipe, que estava lá nos 
atendendo, em nome do Senador Luiz Henrique, que 
V. Exª já referiu, pela atenção que lhe deu e pela for-
ça e apoio. É claro que a iniciativa do Ministro Antônio 
Andrade de ter solicitado na nossa frente, por telefo-
ne, que desse mais atenção sempre teve um peso 
relevante. E V. Exª tem toda razão. Eu queria também 
aproveitar para mencionar o Adalécio Kovaleski. Ele é 
da Embrapa da região de Bento Gonçalves, mas vai 
ser o chefe desse setor de controle biológico, lá em 
Vacaria, que vai ser o local do centro escolhido. Eu sou 
de Lagoa Vermelha, o senhor sabe. Lagoa Vermelha 
também é produtora de maçã, Bom Jesus, Caxias do 
Sul, Veranópolis, toda aquela região da Serra produz 
maçãs de excelente qualidade. Vacaria é o centro, tem 
uma grande produção, e os Municípios catarinenses, 
V. Exª sabe melhor, não vou entrar na seara de San-
ta Catarina. Mas eu queria cumprimentá-lo por trazer 
esse tema ao conhecimento da população e da pre-

ocupação dos técnicos e, sobretudo, dos produtores 
de maçã, caro Senador Casildo Maldaner. Parabéns.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Eu recolho, com muita alegria, o aparte 
de V. Exª, Senadora Ana Amélia, que tem se dedicado 
profundamente a este tema também – aliás, como aos 
demais assuntos –, e isso vai nos fortificar, sem dúvida 
alguma. Até porque, em Vacaria, segundo expuseram, 
já existe uma extensão da Embrapa, e a Embrapa 
sendo a encarregada, porque a ideia é de colocar... A 
Associação Brasileira dos Produtores de Maçãs, cujo 
presidente é catarinense, dispõe-se a colaborar até 
com uma parte de recursos financeiros; o Ministério da 
Agricultura e da Ciência e Tecnologia também. Agora, 
para quem? Qual é a organização que vai cuidar para 
tentar combater e encontrar as defesas contra a mosca 
azul? Nada melhor do que o setor da Embrapa para 
cuidar disso, para ter sequência, conforme o Deputado 
Afonso tem colocado muito. Ele é engenheiro agrôno-
mo, é da área e conhece bem de perto.

A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Eu, 
por omissão, não mencionei exatamente a atuação do 
Deputado Afonso Hamm, que é meu correligionário do 
Rio Grande do Sul, porque, se há os três Senadores 
do Rio Grande, seria uma injustiça não mencionar o 
esforço com que o Afonso Hamm lidera a Frente Par-
lamentar em Defesa da Pomicultura ou dos Produtores 
de Maçã. Obrigada, Senador.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – O combate biológico como forma de 
manejo sustentável da mosca-da-fruta é uma alterna-
tiva viável, que já vem sendo utilizada em outros paí-
ses. Outros países já conseguiram combater. Entre as 
técnicas apropriadas, estão a utilização de inimigos 
naturais e a técnica do inseto estéril. Aí nós temos que 
buscar, através da pesquisa, para nós combatermos, 
e aí a fruta vai ser uma fruta sã para exportação, e 
nós, brasileiros, os consumidores do Brasil, também 
teremos um produto completamente sem problemas.

Estudo recente, realizado no México, indica que 
os benefícios financeiros de um programa de controle 
biológico são da ordem de 21 para 1, ou seja, um re-
torno de US$21 para cada dólar investido na pesquisa. 
Então, para cada dólar investido na pesquisa – e nós 
vamos encontrar a solução –, nós vamos economizar 
US$21; para cada um investimento, economiza 21 no 
resultado final. Nós temos usado esse comparativo para 
a defesa civil, quando aplicamos em prevenção. Cada 
real aplicado na defesa civil, para remediar tempesta-
des, crises, adversidades, economiza-se na medida de 
R$7 para R$10 em relação à reconstrução. Depois do 
malfeito, para reconstruir custa muito mais caro. Então, 
a prevenção é fundamental.
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E, nesse caso, melhor ainda o resultado. Para 
cada dólar investido na pesquisa, nesse caso, teremos 
um resultado 21 vezes melhor depois. E a maçã, como 
outras frutas, tem um fundamento importante. Além de 
ser um bom produto, tem mercado internacional, tem 
aqui dentro, e protege a saúde, o que é fundamental! 
Os produtores estão fazendo sua parte, eles têm de-
monstrado união em suas metas, planejamento de 
longo prazo e articulação. Disponibilizaram-se, como 
disse antes, inclusive a dar contrapartidas financeiras 
na implementação do Centro de Combate Biológico.

As respostas dos Ministros Marco Raupp e An-
tônio Andrade, da Ciência e Tecnologia e da Agricul-
tura, dão– nos a convicção de que o Governo Federal 
compreende a importância da parceria. O caminho 
encontrado é que o Centro seja inteiramente assumido 
pela Embrapa, como uma unidade avançada específi-
ca para poder prestar esse apoio ao desenvolvimento 
da fruticultura. 

É dessa forma, com planejamento sério, integra-
ção entre as forças produtivas e os agentes públicos, 
investimento contínuo em pesquisa e inovação que 
encontraremos o caminho do crescimento sustentável. 

Faço isso nesta tarde, Sr. Presidente, porque não 
poderia deixar de fazê-lo, até porque o Brasil se prepara 
para isso. Nós, até há pouco tempo, importávamos da 
Argentina. O Chile tem uma tecnologia extraordinária 
em fruticultura, o que causa uma economia fantástica, 
de primeira grandeza. Eles têm um controle fitossa-
nitário extraordinário, o que fortalece a saúde, é um 
modelo para o mundo, e o Brasil não pode deixar de 
se preparar para isso também, Sr. Presidente. Vamos 
enfrentar mais essa, porque é bom para os brasilei-
ros, para a economia do mercado internacional, para 
a oferta, inclusive, de emprego e renda, e também, 
principalmente, para a saúde de todos nós. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância de 
V. Exª com o tempo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Meus cumprimentos a V. Exª, Se-
nador Casildo Maldaner, à Senadora Ana Amélia, ao 
Senador Pedro Simon, enfim, principalmente a ambos, 
que estiveram nessa linha de frente aqui no Senado, 
na defesa da produção de maçã no nosso Rio Grande, 
nessa região serrana...

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Nunca me esqueço, Senador Paim, 
uma vez, como Governador, desci em Vacaria, na co-
lheita da maçã.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Colheita da maçã.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – O Guazzelli era vivo ainda.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Lembro-me do Guazzelli. Foi De-
putado por um longo período conosco também, Sena-
dor. Senador, não, Governador.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Inclusive, assumiu o Governo também. 
Tinha participado lá conosco, numa festa muito bonita. 
Nunca me esqueço disso.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Meus cumprimentos, cumprimen-
tando a V. Exª, como à Senadora Ana Amélia.

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) –Senadora Ana Amélia, com a pa-
lavra. Enquanto a Senadora Ana Amélia... Não, não. 
Senador Sérgio Souza como Líder; em seguida, V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) –Com a tolerância do meu querido 
Sérgio Souza, pela ordem, V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Paulo Paim, o Senador Randolfe 
Rodrigues já falou hoje a respeito da Semana Nacio-
nal da Mobilidade Urbana e o Dia Mundial sem Carro, 
que é no dia 22 de setembro, e que ambos viemos lá 
de onde moramos, na Superquadra Sul 309, para cá, 
hoje, de bicicleta – 6km, em cerca de 30 minutos. Algo 
muito positivo, do ponto de vista da saúde, do prepa-
ro atlético, da não poluição, o que deve ser bastante 
estimulado. 

E, como um número significativo de servidores do 
Senado Federal costumam vir de bicicleta e gostariam 
muito que houvesse bicicletários no Senado, fazem 
uma sugestão nesse sentido. Então, juntamente com 
os Senadores Cristovam Buarque, Rodrigo Rollemberg, 
Randolfe Rodrigues e certamente outros, estamos en-
caminhando ao Presidente Renan Calheiros um texto 
elaborado por diversos servidores do Senado, para que 
esta Casa adote, como contribuição para a melhoria da 
mobilidade urbana de Brasília, providências no sentido 
de instituir bicicletários e vestiários para os que dese-
jarem se locomover ao Senado Federal de bicicleta.

Além de possibilitar a diminuição da poluição emi-
tida em nossa atmosfera, reduzir o número de veículos 
automotores em circulação, o uso diário da bicicleta 
constitui excelente exercício físico e traz benefícios 
aos seus usuários.
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Assim, Sr. Presidente, encaminhamos ao Presi-

dente Renan Calheiros este manifesto encaminhado 

e assinado por Carlos Pena, Daniel Afonso Santos e 

outros servidores desta Casa.

Agradeço, Senador Sérgio Souza, se quiser também 

abraçar a sugestão à Mesa Diretora, com muito prazer.

Muito obrigado.

Peço que seja registrado na integra a manifestação 
dos servidores que solicitam o bicicletário, se possível até 
mais do que um aqui no Senado Federal, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do ar. 210, inciso I, §2º, 
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT-RS) – Será feito o registro e o seu pedido 
será encaminhado à Presidência da Casa.

Senador Sérgio Souza, com a palavra, pelo tem-
po de 20 minutos.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB-
-PR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Senador Paulo Paim, que preside os trabalhos, 
meus caros senadores, senadoras, telespectadores da 
TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, todos aque-
les que acompanham a sessão no dia de hoje, quero 
registrar que esta foi uma semana importante para o 
Senado Federal, para o Legislativo brasileiro, para a 
sociedade brasileira, quando produzimos aqui, no Se-
nado Federal, avanços do ponto de vista da reformu-
lação da legislação brasileira importantes.

Aprovamos, na Comissão de Constituição e Jus-
tiça, o fim do voto secreto no âmbito do Parlamento 
brasileiro, proposta de emenda à Constituição da qual 
eu tenho o privilégio de ser o Relator; aprovamos inú-
meros projetos, no plenário do Senado Federal, como 
a regulamentação dos lotéricos no Brasil, importante 
projeto que dá a estes a legalização da sua função; e 
aprovamos, na segunda-feira, desta semana de esfor-
ço concentrado, uma reforma eleitoral.

E este é o tema que me traz à tribuna na tarde 
de hoje, a fim de refletirmos um pouco mais sobre re-
forma eleitoral e também sobre reforma política. E la-
mento muito nós não termos avançado para os pontos 
da reforma política.

Mas eu não sei, Senador Paim, Senador Cristo-
vam, se não era para ser assim. Será que nós esta-
mos, todos, preparados para fazer a reforma política? 
Será que a sociedade brasileira está preparada para a 
reforma política? Qual reforma política nós queremos?

O sistema, como esta posto, hoje, é perfeito. Nós 
não votamos nas pessoas; nós votamos no partido 
político que oferece uma proposta aos seus filiados. 
Esta proposta do partido, por meio do seu programa 
partidário, oferece aos seus filiados a possibilidade 
de se candidatarem, pois só os filiados a partidos po-
dem se candidatar. Não existe candidatura avulsa no 
Brasil. Tem de ser seguido e é submetido ao crivo do 
voto. O cidadão não vota na pessoa; o cidadão vota 
na proposta, e esta tem de ter coerência com a função 
programática, com o programa do seu partido. Perfeito! 
Esse é o sistema brasileiro. Inclusive, essa proposta 
tem de se transformar em lei.

Então, ela vem ao Congresso Nacional, vai às As-
sembleias Legislativas, vai às Câmaras de Vereadores 
e à Câmara Legislativa do Distrito Federal na forma de 
projeto de lei que vale por quatro anos, porque vale 

pelo período de um mandato, uma vez que o manda-
to, no Brasil, é de quatro anos, chamado e conhecido 
pela sociedade brasileira como PPA – Plano Plurianual. 
Esse é o nosso sistema hoje. Ele é perfeito!

Agora, quando é que nós votávamos, de fato, nos 
partidos? Porque, hoje, o cidadão brasileiro não vota 
mais no partido, embora a lei diga que ele deve votar 
no partido. Inclusive, por falha do Congresso Nacional, 
na sua regulamentação, o Tribunal Superior Eleitoral, no 
ano de 2007, por uma resolução, legislou, criou norma, 
criou regra, criou, inclusive, prazos para a infidelidade 
partidária. Aqueles que, eleitos pelo voto do cidadão, 
pertencentes a um partido pelo qual foram eleitos, se 
saírem do partido sem justa causa, perdem o manda-
to, porque o mandato é do partido. Então, vejam que 
o mandato é do partido, não da pessoa.

Então, se nós precisamos discutir reforma políti-
ca, nós precisamos fazer com que o cidadão entenda 
tudo isso, porque se o cidadão brasileiro não entender, 
como ele vai opinar num eventual plebiscito?

Em 1966, nascia, no Brasil, o Movimento Demo-
crático Brasileiro, que não era partido ainda. Passou a 
ser a partido a partir de 1974. E o que é partido políti-
co? Será que o cidadão brasileiro sabe o que é parti-
do? Será que os filiados a esse partido sabem o que é 
partido? Vejam como a coisa tem de voltar muito antes 
do momento do voto para se entender a importância 
do voto do cidadão.

Partido político é um grupo de pessoas que par-
tilham de uma mesma ideia, daí vem a ideologia. Esta 
ideologia é que vai nortear o programa do partido, que 
estatui, que cria um estatuto e tem a função progra-
mática. E essa função programática, o programa do 
partido norteia os seus filiados, que são movidos por 
essa ideologia que colocam na proposta que é saba-
tinada nas urnas.

Em 1966, quando nascia o MDB, qual era a ide-
ologia? A redemocratização do País, o fim da ditadura, 
o direito de ir e vir, a liberdade de expressão, o direito 
de eleger um Presidente da República, o voto direto e 
tantas outras ideologias, estatuídas num mesmo esta-
tuto. Conseguimos isso e colocamos essas bandeiras 
dentro da Constituição de 88.

O cidadão, ávido a votar para Presidente pela 
primeira vez, foi às urnas em 1990, elegeu um Presi-
dente. Estávamos tão politizados que, por não gostar 
da postura daquele Presidente, hoje, um colega Se-
nador, Fernando Collor de Mello, a sociedade, através 
do movimento dos caras pintadas veio e exigiu o im-
peachment por uma série de razões.

Mas eu digo a vocês: Fernando Collor de Mello 
foi um bom Presidente para o Brasil. Teve falhas, mas 
foi um bom Presidente, porque viu que o Brasil preci-
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sava olhar para o mundo, o mundo globalizado; que o 
Brasil estava esquecido; e, a partir dali, começamos 
a nos desenvolver, porque, até aquele momento, viví-
amos uma total estagnação neste País.

Atrasamos anos, décadas, e é visível; vemos isso 
quando saímos do Brasil e vamos a um país norte-
-americano ou da Europa e constatamos o atraso do 
Brasil. A partir dali. Então, é que começamos a ver o 
tamanho das desigualdades existentes no Brasil.

Mas vejam só: o cidadão brasileiro também se 
acomodou. Não foi mais vigiar as grandes causas. Pas-
saram-se 20 anos e, agora, vem esse levante todo da 
sociedade. O Brasil melhorou muito nos últimos anos/ 
é incomparável o Brasil da década de 80... E não vou 
nem voltar antes disso ou aos anos 90.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT-RS) – Senador Sérgio Souza, V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB-
-PR) – Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT-RS) – V. Exª está fazendo um belo pro-
nunciamento, para mim fundamental para essa moça-
da que está na galeria. Você parou na década de 80.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB-
-PR) – Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT-RS) – Vou retomar, pois aqui estão estu-
dantes do curso de Direito da Universidade Luterana 
do Brasil, da (Ulbra) – e meus filhos se formaram em 
Direto pela Ulbra, três deles, e espero que sejam bons 
advogados –, da cidade Itumbiara, Goiás.

Sejam bem-vindos!
O Senador Sérgio Souza é um grande Senador; 

é o Relator do fim do voto secreto no Congresso, ao 
que já deu seu parecer favorável ao fim do voto se-
creto. (Palmas.)

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB-
-PR) – Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT-RS) – Postura corajosa a do Senador.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB-
-PR) – Muito obrigado. Serão meus colegas advoga-
dos logo, logo.

Mas, voltando à linha de raciocínio, lembro que 
o Brasil mudou muito nos últimos anos. Se voltarmos 
ao início dos anos 90, tínhamos uma inflação absurda, 
tínhamos uma moeda que não tinha valor, que muda-
va de nome a todo momento; nós não tínhamos bens 
e serviços. Quantas pessoas tinham carro, telefone, 
casa? Como era a alimentação dessas pessoas? Qual 
era o valor do salário mínimo? 

Melhoramos muito nesses anos todos, mas não 
melhoramos em tudo. Somos muito desiguais do ponto 
de vista do custo Brasil. As coisas no Brasil são muito 
caras. Tanto assim que as pessoas vão comprar no 
Paraguai, no Uruguai, na Argentina, em Miami, pagan-
do as suas viagens com o que trazem nas malas, e 
levam as malas vazias. E não são apenas os produtos 
de bem de consumo não duráveis! Se compararmos 
o valor de um automóvel, o valor de um caminhão, o 
valor de uma locomotiva, se comparamos a infraestru-
tura que têm os grandes centros ao redor do Planeta à 
do Brasil, veremos que é outra. Então, o Brasil, minha 
gente, ficou muito atrasado.

E a população brasileira vem, agora, às ruas 
pedir um pouco mais de igualdade, mais justiça, que 
seja um País mais justo. Por isso, tem que haver refor-
ma política; por isso que nós temos que entender: nós 
queremos continuar votando nas pessoas? Porque é 
isso nós fazemos hoje. Nós elegemos Deputados na 
Câmara Federal, com mais de 1,5 milhão de votos, 
que eram figuras conhecidas do público, no âmbito 
da comédia ou do desporto. Era esse o cidadão que o 
brasileiro queria para representá-lo, para fazer as leis, 
para regular o seu convívio em sociedade? Ou foi um 
voto de protesto ou de brincadeira?

Em 2014, vamos ter eleições. Eu tenho a maior 
esperança de que o cidadão brasileiro vai fazer uma 
análise, uma retrospectiva da vida pregressa do seu 
candidato e não vai votar, simplesmente, porque o voto 
é obrigatório. Nós precisamos eleger um Congresso 
comprometido com a reforma política. E essa reforma 
política tem que passar pela reforma partidária.

Se eu perguntar para a metade dos Deputados 
deste Brasil e, talvez, para alguns Senadores, para a 
maioria dos políticos eleitos qual é a ideologia do seu 
partido, eles talvez não saibam. Se você perguntar para 
os filiados a um partido político, no Brasil, o que signi-
fica a sigla do partido político ao qual é filiado, talvez 
ele não saiba ou, pelo menos, uma grande parte não 
saiba. Então, que sistema é esse? Se nós queremos, 
realmente, votar nas pessoas, então, vamos criar o 
distritão; por esse sistema você elege o mais votado.

Mas, se eu vou eleger sempre o mais votado, 
como é que vou privilegiar aquele que defende as 
causas, que tem lutas em favor das minorias? Nesse 
caso, o distrital puro também não seria bom. Talvez o 
distrital misto seja o interessante: elege aquele que 
defende as causas e também privilegia aquele que 
mora no bairro, na região do eleitor. Vejam como é 
necessário fazermos uma reforma política, uma refor-
ma partidária! Nós precisamos explicar ao cidadão, o 
cidadão tem que conhecer o processo.
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Eu acredito que a Presidenta Dilma, quando su-
geriu um plebiscito para o Brasil, foi precipitada, por-
que o momento não era oportuno, mas é necessário 
um plebiscito para discutir as grandes causas. De um 
lado vão estar alguns fazendo propaganda, conver-
sando, defendendo uma ideia; do outro lado, estarão 
defendendo outra. Esse confronto vai dar condições à 
sociedade de conhecer melhor o processo. 

Vocês lembram do plebiscito do desarmamento? 
Houve campanhas na televisão, no rádio, propagandas 
mostrando os prós e os contras do desarmamento. 
Esse confronto de ideias dá ao cidadão o conhecimen-
to de que ele precisa para poder decidir. E plebiscito... 
Nós não precisamos convocar uma eleição exclusiva 
para plebiscito. Nós podemos, até mesmo, fazê-lo nas 
eleições gerais, como acontece nos Estados Unidos 
da América.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não avan-
çamos tanto, não conseguimos, infelizmente, promover 
nem parte da reforma política, que é tão necessária. Nós 
precisamos entender qual é, de fato, a necessidade de 
uma reforma política. O sistema, da forma como está, 
não pode continuar; nós temos que mudá-lo.

Nós fizemos uma reforma eleitoral, reforma elei-
toral que ficou conhecida como minirreforma eleitoral. 
Ela veio com qual intuito? O de atender um apelo da 
sociedade brasileira no sentido do barateamento das 
campanhas eleitorais, ou seja, pela limitação do abu-
so do poder econômico nas eleições, sejam elas para 
vereadores ou para Presidente da República, para 
todas as instâncias. Isso porque é muito nítido que o 
poderio econômico acaba manipulando os resultados 
das eleições, principalmente nos pequenos e médios 
Municípios brasileiros.

Avançamos muito ao proibir uma série de propa-
gandas. Por exemplo: quem tem dinheiro para plotar 
um carro inteiro? Plotar é colar adesivo no carro todo. 
Fazer isso em 20 ou em 30 carros é caro! E aquele 
cidadão que não tem dinheiro para fazer isso? Como 
ele compete em igualdade em uma eleição? Ou como 
faz para encher uma cidade de placas? E havia até 
mesmo uma negociação com o proprietário do terre-
no particular para colocar as placas quem desse mais. 
Tudo isso estamos limitando, inclusive tamanho. Tam-
bém estamos proibindo placas, cavaletes e assim por 
diante. Significa um grande avanço na reforma eleitoral 
o que votamos aqui na última segunda-feira.

Estamos também limitando o número de cabos 
eleitorais, colocando um teto. Hoje, não há teto. Em algu-
mas regiões do meu Estado do Paraná, em Municípios 
pequenos, o candidato, na véspera da eleição, contrata 
metade dos eleitores como cabo eleitoral, coloca todos 
na rua na última semana, nos últimos 15 dias. E ainda 

há o compromisso, mesmo isso não podendo ser feito 
pela lei, de sair todo mundo à rua trabalhando também 
nos dias das eleições, circulando e assim por diante. 
É prática comum neste País.

Vamos limitar o número de cabos eleitorais. Para 
o cidadão entender mais ou menos como isso será fei-
to, lembro que, em cidades com até 30 mil habitantes, 
haverá, no máximo, 300 cabos eleitorais, e, a cada mil 
eleitores, é acrescentado mais um cabo eleitoral. Isso 
cria uma regra também para vereador, para prefeito – 
este que eu disse foi para prefeito –, para governador, 
para presidente da República, para todo mundo. Há 
uma nova regra limitando o número de cabos eleitorais.

Outro ponto que quero ressaltar, entre tantos de-
batidos exaustivamente na Comissão de Constituição 
e Justiça e no plenário do Senado Federal na semana 
passada e nesta semana, na segunda-feira, é a proibi-
ção de enquetes. Enquete é aquela sondagem que faz 
um jornal regional, local, um veículo de comunicação 
da internet ou do rádio e assim por diante no período 
eleitoral. Isso é feito principalmente pelo jornal regional, 
por aquele jornalzinho de fim de semana, por aquele 
jornalzinho que, às vezes, é mantido pelas prefeituras, 
pelas câmaras de vereadores, que não têm uma edição 
com assinaturas normalmente. Quando chega o perí-
odo eleitoral, esses jornaizinhos começam a publicar 
enquetes. Se houver dois jornais na cidade, um publica 
uma enquete colocando o candidato A com 60% e o 
segundo colocado com 20%, com dez indecisos, por 
exemplo; o outro publica o inverso. Essa é uma prá-
tica comum em meu Estado. O que há de enquetes 
montadas! Ninguém pergunta para ninguém! O cara 
só cria um gráfico e o publica em um jornal. E aquilo é 
distribuído, meu caro Líder Eunício Oliveira, de casa 
em casa, nas cidades, como se fosse uma verdade, 
mesmo com a referência.

Não havia previsão legal para enquetes. Isso 
constava tão somente da resolução do TSE. Agora, 
colocamos no Senado Federal a proibição de enquetes 
dentro do texto da Lei nº 9.504, que é a Lei Eleitoral. 
Nesse texto, inserimos a proibição de enquetes, para 
moralizar as eleições.

Pesquisa, não! Quer contratar pesquisa, contrate 
a pesquisa! Há pesquisas mais caras, há pesquisas 
mais baratas. Mas há regras que têm de ser seguidas: 
é preciso mandar para registro no cartório eleitoral. In-
clusive, tem de se mostrar quem contratou a pesqui-
sa. Tem de se apresentar nota fiscal. Essa foi também 
uma exigência alterada agora nessa reforma eleitoral.

Então, eram essas as reflexões, Sr. Presidente, 
que eu queria fazer sobre a importância da reforma 
política. Lamento por que não chegamos... Mas não 
chegamos, talvez, porque não estivéssemos prepara-
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dos. É preciso entender essa movimentação toda da 
sociedade brasileira...

(Soa a campainha.)

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB – 
PR) – ...que está ávida por um Brasil melhor e mais 
justo. Talvez, seja agora o momento oportuno para de-
batermos com a sociedade a reforma política.

Mas quero dizer que nós congressistas não es-
tamos deixando isso sem resposta. Estamos fazendo 
uma alteração significativa na lei eleitoral que vai mo-
ralizar ainda mais as eleições.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Boa tarde a todos!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Meus cumprimentos, Senador 
Sérgio Souza, pelo seu pronunciamento! V. Exª fala de 
reforma política, de reforma eleitoral. Enfatizei que V. Exª 
é o Relator da matéria referente ao fim do voto secreto.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB 
– PR) – E V. Exª foi o autor da PEC nº 20, que acaba 
com o voto secreto.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Sim, mas, se não fosse o Relator 
favorável, nada aconteceria. Parabéns a V. Exª!

Tem a palavra a Senadora Ana Amélia, como 
oradora inscrita.

Em seguida, como Líder, falará o Senador Cris-
tovam. Depois, falará o Senador Eunício, como inscrito 
ou como Líder.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Caro Presidente desta sessão, Senador Paulo 
Paim; caros colegas Senadores e Senadoras; nossos 
telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio 
Senado, se já houvesse, Senador Paim – V. Exª, há 
pouco, mencionou o fato –, decisões deliberativas nesta 
Casa em todas as circunstâncias com o voto aberto, 
nós, certamente, não teríamos o desprazer, como eu 
tive, de ler o título do editorial de O Estado de S.Paulo: 
“Congresso, curvado, engole veto”. Repito: “Congresso, 
curvado, engole veto”.

Eu quero lhe dizer que já tive dúvidas a respeito 
da oportunidade, da validade de voto secreto para veto 
presidencial. Hoje, eu não as tenho mais, porque penso 
que – e V. Exª, há muito tempo, luta por isso – temos 
de mostrar a cara para o eleitorado, temos de mostrar 
a cara para a sociedade, que paga a conta da Casa, 
temos de mostrar a forma como estamos votando.

Talvez, alguns colegas aqui façam um discurso 
a favor de uma causa, mas não o mantêm na hora do 
voto. Não estou suspeitando de ninguém, estou apenas 
conferindo o que pode acontecer. Com o voto secreto, 

isso sempre acontecerá. É aquilo que se fala, que o 
voto secreto sempre dá vontade de uma traição, meu 
querido Deputado Reguffe, que nos dá a honra de 
sua visita nesta Casa. O senhor é um brilhante Parla-
mentar, tem zelo pelo seu mandato, o que confere ao 
senhor o grande respeito que os eleitores do Distrito 
Federal lhe dão. Assim também é o seu correligionário 
o Senador Cristovam Buarque, que, aqui, tem atuado 
com uma independência elogiável. Não é fácil ser in-
dependente. Isso não é fácil! Mas ela tem um preço, 
e o preço é o da consciência tranquila, de termos paz 
por cumprir com o dever.

Então, quando V. Exª economiza, V. Exª é rigoro-
so na questão dos gastos, Deputado Reguffe – espero 
que um dia o senhor venha para esta Casa também e 
aqui ocupe uma cadeira –, isso nos dá o conforto de 
que, sim, é possível fazer política de forma diferente, 
de forma comprometida com o interesse coletivo, fa-
zendo economia de gastos, com um rigoroso controle 
de tudo que se faz, e apresentando resultados do que 
nós estamos fazendo. Então, penso que é dessa forma 
que o eleitor já o avalia bem e já avalia bem o Senador 
Cristovam aqui, no Distrito Federal.

Com muito prazer, concedo um aparte ao Sena-
dor Cristovam Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Gover-
no/PDT – DF) – Senadora, apenas quero agradecer 
sua referência ao meu não apenas correligionário mas 
também amigo José Antônio Reguffe, que nos visita. 
Sem dúvida alguma, esse é um Deputado que orgulha 
o Brasil inteiro, não apenas porque foi o mais votado 
de todos no Brasil, proporcionalmente ao número de 
eleitores – e isso foi em 2010 –, mas pelo que ele tem 
sido de 2010 para cá. Eu não sei se temos muitos que 
possam dizer: “Eu cumpri aquilo com que me compro-
meti com meus eleitores”. Não deve haver muitos que 
consigam, inclusive, de vez em quando, não titubear 
e fazer como ele, que não titubeia, não muda, insiste. 
Considero que a presença dele no meu Partido ainda é 
um dos esteios que podemos ter para continuar juntos. 
O mesmo digo do Pedro Taques, nosso colega daqui, 
e de alguns outros, como o Deputado Paulo Rubem, 
e outros ainda. São eles que ainda seguram o ideário 
que o PDT tem desde o tempo de Brizola. Sou muito 
contente e, diria mesmo, orgulhoso da relação que 
com ele tenho desde o tempo de universidade, já que 
fui professor de José Antônio Reguffe. Desde aquele 
tempo e ao longo de todos esses anos, vejo a coerên-
cia com que ele desempenha a atividade pública, que, 
para ele, não é uma profissão, é uma função.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Eu lhe agradeço.
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Quero, Senador Paim, que o aparte do Senador 
Cristovam integre o teor integral do meu pronuncia-
mento.

Eu já mencionei pessoalmente ao Deputado José 
Antônio Reguffe, mais conhecido como Reguffe pelos 
seus eleitores, que, no início do mandato, quando o 
assumimos em 2011, a Veja publicou um box, uma 
matéria com ele, mostrando o perfil do Deputado, es-
pecialmente o rigor com a questão do gastos público. 
Mandei fazer cópias e as distribuí para cada um dos 
meus auxiliares no meu gabinete, para dizer que é as-
sim que nós temos de agir também no gabinete. Hoje, 
gasto 30% da verba disponível para isso, e acho que 
essa é a forma de seguir bons exemplos, como o seu.

Eu também queria adicionar que tenho grande 
orgulho da amizade que tenho com o grande Deputa-
do Vieira da Cunha, que é um dos Líderes do PDT na 
Câmara dos Deputados, como também com o nosso 
querido Pedro Taques, que hoje, aliás, foi relator de um 
projeto de minha autoria na Comissão de Constituição 
e Justiça que trata de permitir apenas um saidão para 
os apenados em algumas condições, em que eles 
tenham boa conduta, em que eles sejam réus primá-
rios. É grande o número desses apenados que saem 
da prisão e que para ela não voltam mais ou que dela 
saem e cometem crimes. É reincidente grande parte 
deles. Então, isso é feito para proteger um pouco mais 
a sociedade desses riscos, dessa violência.

Mais uma vez, cumprimentos a V. Exª! Saúdo-o 
por sua presença aqui.

Senador Paim, como eu ia dizendo, se o voto 
fosse aberto... Não tenho dúvida de que, para cassar 
mandatos de colegas, para escolher autoridades, seja 
ministro do Supremo, seja embaixador, seja dirigente 
de entidades reguladoras, das agências reguladoras, 
e de todas essas carreiras ou presidente do Banco 
Central, nós temos de votar mostrando a cara. Essa 
é a maneira mais correta de agir, inclusive nos vetos.

Na matéria relacionada ao FGTS, à multa de 
10%, faltou no Senado um voto para derrubá-la. Fal-
tou um voto apenas para derrubar essa situação que 
retira a competitividade do setor. Nós não sabemos 
bem para onde esse recurso está indo. De fato, se ele 
fosse para o bolso do trabalhador, eu não estaria aqui 
defendendo o fim dessa multa. Mas ele não é utilizado 
para essa finalidade. E, quando se criou essa multa, o 
que se dizia era que a multa servia para tapar rombos 
provocados por planos econômicos, mas essa conta já 
foi fechada. Então, nós temos de tratar disso.

O próprio Governo insistiu e conseguiu conven-
cer as duas Casas, que mantiveram o veto, com o 
argumento de que a derrubada do veto geraria uma 
perda de R$3,2 bilhões para programas sociais. É uma 

explicação que carece de fundamento. Se o Governo 
tivesse um controle maior dos gastos, fosse mais efi-
ciente na qualidade dos gastos, reduzisse o número 
de ministérios, tivesse um pouco mais de controle dos 
gastos, assim como faz o Deputado Reguffe, certa-
mente sobraria dinheiro.

Outro exemplo que mostra a necessidade de me-
lhorar a imagem da nossa instituição é o debate feito 
ontem em torno da PEC nº 43, relativa exatamente à 
questão do voto aberto, relatado pelo Senador Sérgio 
Souza, que falou há pouco na tribuna. Na ocasião, a 
discussão chegou a tomar um rumo preocupante na 
Comissão. Parecia que a Comissão de Constituição e 
Justiça ia limitar aquilo que se decidiu primeiro, dizendo 
que isso valeria só no caso de cassação de manda-
tos. Mas, sabiamente, o Relator se sensibilizou com 
o “sim” para o voto aberto em todas as votações, e a 
CCJ derrubou o voto secreto. E V. Exª tem parte im-
portante nesse processo.

É inaceitável o fim do voto secreto apenas para 
casos de cassação de mandatos de Parlamentares. 
Por diversas vezes, falamos, neste plenário, sobre a 
necessidade de aprovação integral do texto encami-
nhado pela Câmara dos Deputados, determinando 
o fim de todas as votações secretas no Parlamento, 
sem exceção.

Aí cabe uma curiosidade: a Câmara está nos de-
terminando como é que nós vamos votar em relação à 
escolha de autoridade. A Câmara não vota autoridade. 
É prerrogativa do Senado, prerrogativa constitucional. 

Então, fica curiosa essa relação entre as duas 
Casas. Deveria, nessas matérias, haver um determi-
nado limitador, porque isso é desta Casa. Então, seria 
competência apenas nossa, e não a Câmara determi-
nando o que nós vamos fazer, até porque as iniciativas 
começaram aqui em relação a esse projeto.

Lamentavelmente, ainda estamos na pré-história 
sobre esse assunto. Espero que logo, logo, vencida a 
dúvida que ainda existe e paira sobre a questão do 
voto secreto, a gente consiga dar demonstração da 
nossa independência, da nossa responsabilidade, 
com o respeito que a instituição Congresso Nacional, 
Senado em particular, que nós representamos perante 
a sociedade brasileira, merece. 

A instituição está tão desgastada, com uma ima-
gem tão desacreditada, que precisamos dar demons-
tração de que temos coragem, sim, de mudar – e de 
mudar para melhor. Os eleitores querem, sim, saber 
como seus representantes votam. Isso é transparên-
cia, uma exigência das democracias contemporâneas.

A burocracia política e o uso excessivo dos jar-
gões jurídicos e do tecnicismo do Direito já são confu-
sos demais para a população. Assim, não é mantendo 
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escondidos os votos dos representantes do Legislativo 
que iremos aumentar a credibilidade e a segurança 
institucional do Parlamento. Se o voto fosse aberto, o 
resultado das cédulas dos 73 Senadores e dos 455 
Deputados que apreciaram os vetos presidenciais 
seguramente seria outro. Faltou apenas um voto para 
que o Senado, como eu disse antes, decidisse derru-
bar o veto que impediu o fim da multa dos 10% sobre 
o FGTS, no caso das demissões.

Foram 40 votos de Senadores pela derrubada do 
veto e 29 pela manutenção. Houve ainda 4 votos em 
branco. Para que o dispositivo fosse derrubado, eram 
necessários 41 votos – mais da metade dos 81 Sena-
dores. Com o resultado obtido no Senado, não foi ne-
cessário apurar os votos da Câmara, pois o veto só cai 
nas duas Casas se as duas Casas assim o decidirem. 
Mas isso não é um jogo de vôlei, em que há o primei-
ro set, o segundo set. Deveriam ter avaliado também.

Para evitar essas contradições, defendo, por isso, 
a transparência. É virtude que deve valer para os re-
presentantes de todas as instituições. A propósito, vi-
mos muito perplexos o voto do Ministro Celso de Mello, 
permitindo a reabertura do julgamento da Ação Penal 
470. Não há dúvida de que o Judiciário colocou em 
xeque a crença da população na eficácia e eficiência 
da Justiça.

Esse longo processo já acumula mais de sete 
anos entre denúncias e julgamentos.

Como expressou, ontem, o antropólogo Roberto 
DaMatta, em artigo publicado no jornal O Globo:

Fazer justiça é realizar o duro esforço de dis-
cernir o valor englobante. No caso em pauta, 
o valor englobante vai ser o conjunto de de-
litos que originou o caso o qual é tanto mais 
grave quanto mais ele implicou pessoas com 
papéis públicos de suma responsabilidade, 
como a Chefia da Casa Civil da Presidência 
da República.

Não se pode, portanto, permitir vale-tudo para a 
elite política, enquanto a regra é a “condenação sem 
embargos” para uma pessoa comum. Basta olharmos 
pesquisa recente do Instituto Datafolha, divulgado 
ontem (18): 79% esperam a prisão imediata dos con-
denados, pois entendem que a corrupção é prática 
inaceitável, merecendo proporcional punição.

Delitos graves de corrupção merecem, a meu ju-
ízo, punições também proporcionais. Respeito a inde-
pendência e a autonomia do STF. Respeito também o 
voto do Ministro Celso de Mello, que teve uma intensa 
análise técnica. Não tenho dúvida sobre isso.

Ao mesmo tempo, porém, entendo que o embargo 
infringente, mecanismo jurídico de nome complicado, 

previsto em lei, permitiu que a maioria dos juízes da 
Suprema Corte colocasse por terra, nesta quarta-fei-
ra histórica, o caráter doutrinário das sentenças dos 
condenados. Mais do que punir é preciso dar exemplo. 
Quando o Supremo Tribunal Federal decide por um 
novo julgamento, não há argumentos jurídicos que 
expliquem a sensação de impunidade.

Este é um aspecto relevante: o caráter doutri-
nário, educativo, que serve de exemplo para a não 
ocorrência e repetição de casos semelhantes. Ao fle-
xibilizar as condenações e ao atrasar o julgamento, a 
Justiça demonstra, assim, a ideia de que nem todos 
são iguais perante a lei.

É preciso lembrar também que a extinção dos 
embargos infringentes em ações penais no STF foi 
expressamente rejeitada pela Câmara dos Deputados, 
há 15 anos, durante uma tentativa de modificação da 
Lei nº 8.038, de 1990.

A proposta de mudança da Lei nº 8.038 foi discu-
tida em 1998, no governo do ex-Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Na época, os Ministros da Justiça, 
Iris Rezende, e da Casa Civil, Clóvis Carvalho, argu-
mentaram que o fim dos embargos infringentes em 
ações penais ajudaria a desafogar o Supremo. O go-
verno acreditava que, mesmo não havendo previsão 
explícita na lei, era preciso ser claro ao dizer que o 
recurso não poderia mais ser usado. Naquela época, 
Gilmar Mendes era Subchefe de Assuntos Jurídicos 
da Casa Civil.

Hoje, no STF, o Ministro defende a tese de que 
a Lei nº 8.038 teria revogado tacitamente o artigo do 
Regimento Interno da Suprema Corte, que garante aos 
réus o direito a novo julgamento, em caso de placar 
apertado nas condenações. Ao final da tramitação, a 
proposta encampada pelo governo foi rejeitada e ficou 
de fora do texto final. A decisão da Câmara dos Depu-
tados, portanto, manteve expressamente a possibili-
dade do recurso no STF.

Essa brecha jurídica permitiu, infelizmente, a sur-
presa de ontem. O placar do STF, que permite nova 
chance de defesa aos condenados, fez o brasileiro 
acordar, no dia de hoje, um pouco mais decepcionado 
e descrente na Justiça.

Sou totalmente favorável ao direito de defesa dos 
indivíduos em todas as instâncias, em todo alcance. O 
dinheiro público, de cada contribuinte, o mesmo que 
permite educar e salvar vidas, também merece ampla 
defesa. Sinto-me respeitada pelo fato de o STF ter der-
rubado a tese, também ilícita, do caixa dois, qualificando 
o mensalão como verdade, com “vísceras expostas”, 
segundo declarações do ex-Presidente daquela Corte, 
Ministro Ayres Britto. Mas temo que o episódio prota-
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gonizado pela mesma instituição, a Suprema Corte, 
reforce a ideia da impunidade.

Não há dúvidas de que os “agentes da lei” devem 
tomar decisões livres de pressões. Uma das premissas 
básicas para a democracia é o equilíbrio entre Poderes 
e a independência. A liberdade, porém, exige a con-
trapartida. O preço é a responsabilidade, sobretudo 
quando está em jogo o direito do povo.

Senador Paim, antes de encerrar – eu tenho 
quatro minutos ainda, pelo tempo regimental –, que-
ria fazer referência à audiência pública, realizada pela 
Comissão de Assuntos Sociais, hoje, para discutir um 
drama grave que envolve a perícia médica do INSS. 
Estavam lá o representante do INSS, Sr. Sérgio Car-
neiro, os representantes dos médicos peritos, três en-
tidades representantes. 

Houve depoimentos realmente impressionantes 
sobre essa situação, revelando que o Governo, final-
mente, está pensando, digamos, numa regulamentação 
e está se convencendo de que é preciso uma carreira 
de Estado para valorizar a atividade do médico perito 
sem haver a precarização desse trabalho. Alguns já 
foram mortos, segurados, que se sentiram violados 
nos seus direitos. 

O médico perito também é um trabalhador e está 
ali exercendo uma função necessária. É claro que, 
como reconheceu o próprio Sérgio Carneiro, é uma 
atividade conflituosa, porque ela está entre o interesse 
do Estado e o do segurado, do cidadão. 

Mas eu penso que o bom diálogo, aberto, hoje, 
na Comissão de Assuntos Sociais, com essa audiên-
cia pública e a iniciativa de V. Exª de incluir um repre-
sentante dos trabalhadores, serviu para revelar que a 
gente precisa continuar nessa construção de diálogo, 
para que o plano do Governo nessa área não acabe 
comprometendo a qualidade da política que vem re-
gular a atividade do exercício da profissão da perícia 
médica em nosso País. Ela é fundamental. 

Hoje, 50% das indenizações e das aposentado-
rias são por invalidez laboral. Então, vejam só, é um 
valor grande. Do total pago, hoje se tem em conta que 
são R$308 bilhões, segundo o número fornecido pelo 
Sr. Sérgio Carneiro, em relação a todos os benefícios 
da área social. Não apenas da aposentadoria por in-
validez, por incapacidade laboral, mas também das 
outras aposentadorias especiais que foram concedi-
das, depois, na Constituição de 88, e que somam essa 
quantia de R$308 bilhões. 

Penso que a audiência pública de hoje, que trou-
xe representantes do nosso Rio Grande do Sul, do 
Sindicato dos Médicos, Dr. Argollo, a representação 
do sindicato na área da perícia médica, foi da maior 
qualidade. Todos os depoimentos foram valiosos, o da 

representante, Drª Darcy, do Ministério Público Fede-
ral, e também o da representação das categorias dos 
trabalhadores, que, em 2011, encaminharam ao Mi-
nistério da Previdência uma proposta de sugestões, 
do ponto de vista dos trabalhadores que se sentem 
desprotegidos. 

O aumento dos acidentes de trabalho no am-
biente laboral também é um outro tema preocupante. 
Isso, claro, acaba impactando sobre os números da 
Previdência Social. Então, nada mais justo e atual que 
o Governo não faça uma alteração que contemple o 
interesse do Estado, mas, sobretudo, o interesse dos 
profissionais que operam na perícia médica e dos tra-
balhadores que necessitam dessa assistência.

Então, acho que demos uma contribuição muito 
importante nesse passo para uma negociação e um 
entendimento entre todos os protagonistas desse pro-
cesso tão relevante, que é a Previdência Social, espe-
cialmente a perícia médica.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Meus cumprimentos, Senadora 
Ana Amélia, não só pela audiência de hoje pela manhã, 
mas também por sua posição clara – que é a mesma 
dos três Senadores do Rio Grande – pelo fim do voto 
secreto em todas as situações. Também pela reflexão 
que fez sobre a decisão de ontem do Supremo.

Senador Cristovam Buarque, como Líder do PDT. 
Em seguida, o Senador Eunício Oliveira. 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio 
Governo/PDT – DF. Pela Liderança. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senado-
ras, eu não julgo juiz. Juiz é que me julga. A polêmica 
que surgiu com o voto de ontem do Ministro Celso de 
Mello creio que merece uma análise, mas não para 
julgar se ele estava certo ou errado. Eu não sei. Isso 
aí é ele, são os pares.

Eu não julgo juiz. Agora, eu julgo nós, políticos. 
E dá para saber que o voto que ele deu, sobre o qual 
não emito juízo, vai trazer uma grave perturbação à 
população brasileira. Vai trazer um aumento da indigna-
ção, que já vem caracterizando o Brasil nesses últimos 
meses, e nós precisamos estar preparados para isso.

Eu me preocupo pelo fato de que não parecemos 
preocupados. Uma prova é esta Casa: em uma quinta-
-feira, de uma semana que é de esforço concentrado, 
e nós não estamos aqui, Senador Eunício, debatendo 
o que vai acontecer com este País, em função do voto 
dado pelo Ministro Celso – eu volto a insistir que não 
julgo o próprio voto que ele deu.

Nós estamos há anos, décadas, talvez – e eu 
digo “nós”, mas não os que estão aqui hoje; “nós” 
os de antes e os de hoje –, acumulando uma dívida 
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com esse povo. Nós estamos cumulando uma dívida 
pelos serviços que não contentam a população no 
transporte, na saúde. Nós estamos acumulando uma 
dívida deixando que este País se transforme em uma 
sociedade em plena guerra civil. Ainda não se usam 
tanques, ainda não se usa gás sarin, como na Síria, 
mas o resto a gente está usando.

Nós estamos acumulando uma dívida com este 
País por não termos feito a revolução necessária para 
educar nossas crianças em escolas com qualidade e 
com qualidade igual para todas as crianças. Nós es-
tamos acumulando uma dívida pela ineficiência de 
funcionamento da nossa economia, sem a necessária 
competitividade no exterior. Não só a competitividade 
do baixo custo de produção dos produtos como a com-
petitividade mais importante de hoje, que é criar novos 
produtos graças à ciência e à tecnologia.

Nós estamos com uma dívida, construída ao longo 
dos anos e décadas, de um sistema político permissi-
vo. Digamos a palavra correta e enfática, que funcio-
na usando formas diferentes e grandes de corrupção. 

Nós temos a dívida da corrupção, nós temos a 
dívida da educação, nós temos a dívida da saúde, nós 
temos a dívida da infraestrutura.

E o povo descobriu a dívida. Caiu a ficha no povo 
de que nós estamos endividados com ele. E, ao cair 
essa ficha, imediatamente o povo começa a ficar in-
dignado. Some-se a isso a facilidade de comunicação 
que hoje existe, graças à internet, que não requer jor-
nal, rádio, televisão, partido, sindicato, e nem mesmo 
requer líder para mobilizar as massas. E aí está dada 
a situação: políticos endividados, população indigna-
da e um instrumento que permite sitiar os políticos 
sempre que o povo quer, seja o cerco pela imagem 
de degradação que nós temos, de falta de confiança 
que nós passamos, seja o cerco físico, Senador Paim, 
do povo na rua.

Eu não me lembro de que fossem necessários 
carros de polícia como têm tido nas últimas semanas 
em frente ao Congresso, Senador. Está cheio de car-
ros de polícia aqui. Mesmo quando não há ninguém na 
rua, há carros de polícia, porque, hoje, sabe a segu-
rança que, a qualquer momento, com pequenos toques 
num terminal de computador, com pequenos toques 
no teclado, isto aqui vira uma grande movimentação.

Nós estamos endividados. Agora, o mais gra-
ve é que nós estamos sem bússola, sem clareza de 
para onde conduzir o País. Antigamente, a gente tinha 
bússolas, a gente sabia qual era o rumo que uns pro-
punham, outros propunham, debatiam, se chocavam, 
e se encontrava um caminho. Havia alternativas. Nós 
estamos hoje num momento de políticos, nós todos, 

“desbussolados”, sem clareza de um norte para onde 
apontar.

Pior, Senador, é que estas quatro coisas não 
são as mais graves. O mais grave não é a dívida, não 
é a indignação, não é o cerco, não é absolutamente 
nada disso. O mais grave é a falta de preocupação. A 
impressão que dá é que falta visão, falta percepção. 
Nós precisamos ver o que está acontecendo e não es-
tamos vendo, e isso é uma ameaça grande. Não esta-
mos vendo, por exemplo, Senador Paim, que, faltando 
um ano para as eleições, nós não sabemos quais vão 
ser os partidos. 

Nós não sabemos quais serão os partidos que 
vão poder disputar a eleição. Nós não sabemos se vai 
surgir um partido cuja líder é a segunda em todas as 
pesquisas de opinião e, mais do que isso, que já foi 
testada e, de fato, teve 20 milhões de votos. Mas nós 
não sabemos, faltando um ano para a eleição, se ela 
vai ter ou não um partido. Nós não sabemos se vão 
surgir mais dois, três partidos. Podem surgir três par-
tidos ainda para disputar as eleições. O grave é que 
nós estamos, às vésperas de uma eleição, sem saber 
quais são os partidos. Isso deveria merecer toda a 
nossa preocupação. 

Não é só isso. Nós não sabemos as regras, Sena-
dor. Nós não sabemos quais serão as regras do próxi-
mo processo eleitoral. A minirreforma feita aqui vai ser 
aprovada a tempo? E, se não for aprovada, as regras 
atuais são as que satisfazem? E essa minirreforma 
serve para alguma coisa que traga credibilidade, um 
resultado eleitoral mais confiável? Todos nós sabemos 
que a resposta é não. Nós não sabemos como vamos 
votar. Essa insegurança é que deveria fazer com que 
esta Casa estivesse se mexendo, se movendo, borbu-
lhando, querendo encontrar caminhos. 

Nós não sabemos, por exemplo, como vai che-
gar o eleitor, daqui a um ano, diante da impunidade 
que estamos vendo. Eu não vou discutir, repito, se o 
Ministro deu o voto certo ou errado, isso são eles que 
sabem, até por que não foi só ele, foram seis. É injus-
tiça jogar a culpa só nele, como se ele tivesse votado 
sozinho. Eu não sei se foi certo ou errado, mas sei que 
aumentou a impunidade e ainda mais a sensação de 
impunidade. Até poderá vir a punição, daqui a alguns 
meses, com a continuação do julgamento, mas a sen-
sação de impunidade veio e vai ficar.

Como o eleitor vai chegar, daqui a um ano, diante 
da urna, nesse clima de indignação com a impunidade, 
Senadora Ana Amélia? Ele vai votar em quem? Ou em 
ninguém? Ele vai votar em A, B ou em ninguém? Eu 
tenho dito que se na urna, ao invés de estar escrito 
“voto nulo”, estivesse escrito “ninguém”, esse “ninguém” 
era capaz de ganhar as eleições. Ao colocar “nulo” e 
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“branco”, despersonaliza. Aí as pessoas não sabem 
que estão votando em ninguém. 

Como é que vai ser o resultado desta eleição, 
sem saber as regras, neste momento, sem saber os 
partidos, sem saber a cabeça do povo diante do sen-
timento da impunidade, da desconfiança em relação 
a todos nós? 

Hoje, recebi uma propaganda do voto nulo, que 
eu acho que vai crescer muito. E tem mais: estamos a 
um ano da eleição, não sabemos quais serão os can-
didatos e nem sabemos o que os poucos candidatos 
que estão aí estão propondo para o futuro do Brasil.

O PSB merece todo o nosso elogio, pela força 
como ontem soube, até com muita elegância, se afas-
tar do Governo para ter um candidato próprio. Eu não 
vou negar, talvez até por ser pernambucano, que tenho 
certa simpatia por ele, mas o nosso candidato do PSB 
ainda não disse exatamente para o que veio. Ainda 
não acenou para um eixo com clareza que diga: “Eu 
sou diferente do que está aí, nas minhas propostas”.

Nós estamos, então, Senador, nas vésperas de 
uma eleição, em que a população está indignada, e 
nós, políticos, “desbussolados”, para não dizer despre-
parados para o momento que a história vive, e, sobre-
tudo, indiferentes, cegos, como se tudo estivesse bem 
e bastasse a gente, de vez em quando, aqui, votar um 
ou outro projeto, como fizemos hoje. Coisas corretas, 
como punir mais aqueles que fazem racha com auto-
móveis e assassinam gente; como tentar votar, e não 
conseguir, o seu projeto, Senador Paim, do fim do voto 
secreto, que estão tentando colocar na gaveta. Aqui, 
no Senado, estão tentando engavetar e, depois daqui, 
vai para a Câmara. Então, coisas que serviriam a gente 
não está fazendo.

Eu fico preocupado, Senador. Pelo menos, esse 
lado eu tenho. Eu tenho a preocupação de que o Brasil 
parece estar virando um personagem que, diante dele, 
nós não sabemos como nos comportar com clareza. 
Está se transformando numa sociedade em que não 
há o pacto social que o faz funcionar corretamente, 
em que, mesmo tendo uns mais, outros menos, eles 
dizem: “Essas são as regras do jogo, vamos ficar bem, 
e os de baixo vão chegar lá em cima”. 

Perdeu-se a confiança. Perdeu-se a confiança nas 
regras, no funcionamento da política, da sociedade, 
ao perder-se a confiança em nós, que devemos fazer 
a política e o funcionamento correto da sociedade. É 
muito preocupante a sensação de que nós não esta-
mos à altura do momento que estamos atravessando. 

E para não dizer que eu não falei, eu sou de um 
partido que, hoje, está absolutamente perplexo, per-
dido e em situação vexaminosa diante da opinião pú-
blica. Ou seja, eu devia estar aqui falando em nome 

de um partido, oferecendo um caminho para o Brasil, 
diferente da morosidade, passividade, indignação que 
está ai. Mas em seu nome eu não sou capaz de fazer 
propostas porque nós não sabemos se essas propos-
tas terão ou respaldo nas bases do Partido, preocupa-
do hoje em estar dentro do Governo, quando a gente 
poderia estar colaborando muito mais com o Brasil se 
estivéssemos fora do Governo. Não precisávamos es-
tar contra o Governo. Votaríamos aqui a favor do Bra-
sil, sempre, votando sem precisar de cargos a favor e 
votando “Não” quando fosse preciso.

Mas nós estamos envolvidos em uma crise interna 
que não se refere apenas às denúncias que surgiram. 
Se assim fosse, daqui a seis meses, acabava-se, punia-
-se os culpados, esclarecia-se que não houve nenhum 
culpado. O problema é que, mesmo que isso passe, 
não há um eixo, não há clareza, não há proposta, não 
há um rumo nesse “desbussolamento” que nós vive-
mos na política, na falta de um norte com clareza para 
onde conduzir o Brasil. 

Até quando o povo vai aguentar isso, Senador 
Paim? Até quando o povo vai aguentar e fazer mobi-
lizações? Um dia, dois dias, vão para casa e voltam. 
Até quando o povo vai aguentar, voltando para casa, 
em vez de um dia a gente descobrir que veio para cá 
e não sai mais aqui da frente? Como, aliás, já fizeram 
em frente à casa de governadores; como, aliás, já fi-
zeram em Câmaras de Vereadores. Isso vai acontecer 
aqui se nós não despertarmos, se não quebrarmos a 
principal causa da crise: a indiferença com que esta-
mos olhando os problemas da sociedade brasileira.

É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Cristovam 
Buarque fazendo as suas reflexões sobre a decisão 
do Supremo e, ao mesmo tempo, defendendo o fim 
do voto secreto e apontando caminhos firmes para o 
movimento social e popular continuar se manifestando. 

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Senador Eunício Oliveira,...

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Eu pediria só licença...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – ... com a tolerância, tenho certe-
za, do nobre Senador, a Senadora Ana Amélia está 
com a palavra. 

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu ia fazer 
dois registros, mas, por esquecimento, eu não pedi 
que fosse registrado nos Anais o editorial do jornal O 
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Estado de S. Paulo de hoje, que tem por título “Con-
gresso curvado engole veto”.

É essa a minha solicitação, Sr. Presidente. Mui-
to obrigada.

E obrigada ao Senador Eunício também.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ANA AMÉLIA EM SEU PRONUN-
CIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – V. Exª será atendida. 

Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB, com 
a palavra. 

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Obrigado, Presidente.

Srªs e Srs. Senadores, cidadãos e cidadãs do 
Ceará e de todo o Brasil que acompanham os nossos 
trabalhos pelo Sistema de Comunicação Social desta 
Casa, Sr. Presidente, tenho afirmado, com a convicção 
de que a História vai confirmar a minha visão, que as 
conquistas na área da saúde estarão para o Governo 
da Presidente Dilma assim como o Bolsa Família está 
para o governo do Presidente Lula. Em breve, serão 
as marcas registradas de duas administrações com-
prometidas com a equidade, o bem-estar social e o 
desenvolvimento humano do nosso povo.

Hoje, o essencial setor da saúde é a grande prio-
ridade do Governo Federal e passa por uma verda-
deira revolução, tendo à frente o programa chamado 
Mais Médicos. 

Priorizar a saúde é uma iniciativa que conta com 
o apoio da grande maioria da população, como com-
provam todas as pesquisas feitas em qualquer tempo, 
e não só por aqueles que dependem do Sistema Único 

de Saúde, preocupação reforçada, recentemente, por 
milhões de manifestantes, que saíram às ruas deste 
País, nas grandes, nas pequenas e nas médias cidades 
do Brasil. Não poderia ser diferente, pois a carência de 
profissionais, com destaque para os médicos, ainda é 
um drama cotidiano, tanto nas periferias urbanas po-
bres, quanto nos vastos rincões interioranos deste País 
continente, especialmente do nosso Nordeste brasileiro.

Ninguém, em sã consciência, pode ser contra o 
acesso das camadas mais humildes da população a 
um atendimento digno para os seus inúmeros proble-
mas de saúde.

Sr. Presidente, é importante ampliar o número 
de médicos. É igualmente necessário destinar novos 
recursos para fortalecer a infraestrutura de apoio ao 
trabalho desses profissionais. Faz-se indispensável, 
portanto, que o Poder Legislativo se some a esse es-
forço, de maneira a garantir ampla e profunda trans-
formação da saúde brasileira. 

Por isso, Sr. Presidente, apresentei para a Presi-
dente Dilma, na reunião de Líderes, e incorporei ao pro-
jeto que está tramitando na Comissão de Constituição 
e Justiça e que, muito em breve, Senador Capiberibe, 
estará aqui no plenário desta Casa, emenda ao cha-
mado orçamento impositivo. Apresentei uma emenda 
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que vai destinar 50% das emendas impositivas para 
o custeio da saúde pública no Brasil.

A PEC, que dispõe do orçamento impositivo, já 
foi aprovada pela Câmara dos Deputados e está trami-
tando na Comissão de Constituição e Justiça, e deve-
rá ter um parecer, na próxima semana, favorável pelo 
Senador Eduardo Braga. A proposta é destinar 50%, 
como disse, do valor aprovado das emendas individu-
ais ao custeio de ações e serviços de saúde, o que 
representará uma injeção de cerca de R$3,6 bilhões 
por ano à saúde pública brasileira de dinheiro novo.

Na discussão que tivemos com a Presidente 
Dilma, Sua Excelência se comprometeu a incorporar, 
Senador Paulo Paim, que preside esta sessão, mais 
R$4,8 bilhões de recursos novos para a manutenção 
e o custeio da saúde pública no Brasil.

No PPA de 2014 e no PPA de 2015, estará in-
corporada essa proposta do acréscimo de mais R$4,8 
bilhões de dinheiro novo para a saúde pública no 
Brasil. Um investimento novo, que contribuirá signifi-
cativamente para a melhoria quantitativa e qualitativa 
dos serviços, reivindicação dos nossos compatriotas 
de norte a sul, cansados, cansados de viver com o 
precário atendimento em postos de saúde e hospitais 
deste País afora.

Nesta Casa temos médicos, mas temos, princi-
palmente, administradores públicos como ex-Governa-
dores, ex-Prefeitos e até ex-Presidentes da República, 
que sabem a quase impossibilidade que é manter em 
funcionamento as unidades de saúde sem o devido 
custeio; sabem que tão importante quanto contratar 
médicos é investir em equipamentos, em manutenção, 
ou seja, no custeio de hospitais e postos de saúde 
pública no Brasil.

Dessa forma, não só o PMDB, que esta sema-
na durante reunião da Bancada, como disse, aprovou 
unanimemente, mas também este Senado reafirma 
o compromisso de encontrar alternativas para que o 
País busque um serviço de saúde de melhor qualida-
de para seu povo, principalmente para a camada mais 
pobre da população.

É nesse contexto que também está a realização 
de debates e sessões especiais, como a realizada hoje, 
sobre a realidade dos financiamentos para a saúde, 
com a presença do Ministro Padilha e da Ministra do 
Planejamento, Miriam Belchior.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, disse e 
não me canso de repetir que a Presidenta Dilma age 
corretamente e com grandeza ao dar atenção especial 
à saúde, ampliando o apoio nessa área aos Estados e 
aos Municípios, principalmente os Estados e os Muni-
cípios mais pobres e carentes do Brasil. Mesmo assim, 
creio que ainda é possível fazer mais e fazer melhor.

Assim, em recente reunião, argumentei com a 
Presidente Dilma que nós precisamos complementar 
esses valores para que o País possa ter, pelo menos, 
15% da sua receita líquida destinados à saúde pública, 
da mesma forma como já fazem, hoje, os Municípios 
brasileiros. Desse modo, o setor teria, como disse, ga-
rantido um aporte de mais R$4,8 bilhões, totalizando 
mais de R$8 bilhões em dinheiro novo para o custeio 
e a manutenção da saúde.

Por isso, Sr. Presidente, eu digo: a Presidente, 
assim como seus Ministros, sabe que o caminho é 
longo, e os déficits são inúmeros, como apontam os 
Ministros Alexandre Padilha e Miriam Belchior, que 
estiveram, como disse, nessa manhã e tarde de hoje, 
aqui, no plenário desta Casa.

Segundo o Ministro Padilha, por exemplo, ainda 
temos a média de 1,8 médico por mil habitantes neste 
País, quantidade que cresceu 13,4% nos últimos cin-
co anos. Na Argentina, em vez de 1,8 médico por mil 
habitantes, são 3,2; no Uruguai, 3,7; em Portugal, 3,9; 
e, na Espanha, 4 médicos por mil habitantes.

Enquanto o Governo faz os cálculos sobre a 
possibilidade de assegurar, como disse, os 15% des-
tinados à saúde pública brasileira, com o apoio firme 
da Presidente Dilma, que se comprometeu, na última 
reunião de Líderes, eu continuarei trabalhando com os 
meus companheiros do PMDB – e tenho plena con-
vicção de que com os Senadores e Senadoras desta 
Casa –, a fim de que o Senado aprove a destinação 
desses 50% do valor das emendas individuais a essa 
área tão importante, que é a saúde pública brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Muito bem, esse foi o Senador 
Eunício Oliveira, enfatizando a importância dada aos 
investimentos em saúde como grande legado da Pre-
sidenta Dilma.

Cumprimento V. Exª e manifestamos nossa con-
cordância com esses investimentos em massa para 
melhorar a saúde de nosso povo. Meus cumprimentos.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Como orador inscrito, concedo a 
palavra ao Senador João Capiberibe.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Pela ordem, 
Presidente. Enquanto o Senador Capiberibe se enca-
minha à tribuna, eu aproveito para proferir algumas 
palavras às quais, imagino, S. Exª também vá se as-
sociar, assim como V. Exª.

No dia 20 de setembro, serão comemorados os 
67 anos de existência da Fenaj, a Federação Nacio-
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nal dos Jornalistas, que foi criada em 1946, no dia 20 
de setembro.

Para nós, gaúchos, 20 de setembro é uma data 
nacional – brincando! – pelo valor e relevância que 
tem. É feriado amanhã no Rio Grande do Sul. A data 
da Farroupilha é, ao mesmo tempo, uma festa e uma 
reverência à nossa história.

Agradeço a oportunidade dada pelo Senador 
Capiberibe para lembrar que a Fenaj, através de seu 
presidente Celso Augusto Schröder, manifestou apoio 
ao que nós aqui ontem aprovamos: a questão relacio-
nada ao direito de resposta.

Conforme o projeto aprovado, o pedido deve ser 
feito em até 60 dias, os juízes terão 24 horas para 
mandar citar o responsável e, comprovada a ofensa, 
fixarão data e condições para a veiculação da resposta 
em até 10 dias. A proposta do Senador Roberto Re-
quião, relatada aqui pelo Senador Pedro Taques com 
algumas alterações, prevê a retratação com o mesmo 
destaque, publicidade, periodicidade e dimensão da 
ofensa publicada.

Diz o presidente da Fenaj, e aqui faço questão 
de registrar: “São ações importantes que reforçam o 
papel indispensável dos meios de comunicação e da 
atuação jornalística para a construção madura e inde-
pendente da nossa democracia”.

Eu penso que os colegas Senadores, da mesma 
forma, estão celebrando os 67 anos da Federação Na-
cional dos Jornalistas, a Fenaj.

É o registro que faço agora, agradecendo ao Se-
nador Capiberibe.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Com a palavra, o Senador João 
Capiberibe.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/
PSB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, diante de 2/3 da Bancada 
do Rio Grande do Sul, eu gostaria de me confraternizar 
com o povo gaúcho, que amanhã comemora a Revo-
lução Farroupilha – uma pena não ter podido ficar lá, 
estive lá na segunda-feira.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Mas estarei lá amanhã e vou 
representá-lo. Lá no Parque Harmonia, onde haverá 
um grande evento.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Gover-
no/PSB – AP) – Um acampamento gaúcho, não é? Em 
algum momento, irei lá.

Mas o Império tremeu com a rebelião dos gaú-
chos. Mas este País continuou unitário – e isso é mui-
to importante –, cada um guardando suas diferenças. 
Acho que este é o grande País da diversidade cultural, 
social, política, mas unitário.

Sr. Presidente, venho à tribuna para fazer o re-
gistro de uma visita que fiz a Caracas, na Venezuela, a 
convite do governo bolivariano da Venezuela, do Presi-
dente Maduro, para participar de um grande evento, de 
um encontro internacional antifascista que relembrou 
os 40 anos do assassinato do mártir da democracia 
latino-americana Salvador Allende.

Foram quatro dias de celebração à luta demo-
crática do povo latino-americano, relembrando a vida 
política e democrática do povo chileno até o 11 de se-
tembro de 1973. Estávamos presentes no Chile, eu, 
minha companheira, Deputada Federal Janete Capi-
beribe, meus filhos, vivendo naquele país que acolheu 
refugiados latino-americanos dos diversos países em 
que as ditaduras foram se instalando.

Esse encontro antifascista que reuniu lideranças 
do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, do Brasil, da 
Bolívia foi uma lembrança da história dos golpes de 
Estado, dos golpes civis e militares que se alastraram 
pela América Latina, a começar pelo Brasil, em 1964. 
Esses golpes têm uma característica comum: todos 
eles tiveram a presença ostensiva do governo ameri-
cano, da CIA, das agências dos Estados Unidos, que 
trabalharam ativamente para desestabilizar e enterrar 
a democracia nesses países.

Isso começou pelo Brasil, em 1964, com a parti-
cipação ostensiva do governo americano, que, um ano 
antes, em 1963, nas eleições parlamentares de 1963, 
investiram somas fantásticas na campanha eleitoral e 
lograram eleger uma bancada representativa dos Esta-
dos Unidos, tanto nesta Casa como na Câmara Federal.

Talvez tenha sido a campanha mais cara da his-
tória das eleições do Brasil até hoje. Infinitamente mais 
cara do que a última eleição presidencial de 2010. 
Através dos institutos organizados pela CIA, do Insti-
tuto Brasileiro de Ação Democrática, foram injetadas 
pesadas somas para se constituir uma maioria nesta 
Casa, para desestabilizar o Governo de João Goulart.

Mas essa tentativa de desestabilização, de rup-
tura institucional, não foi lograda e, então, não houve 
alternativa senão bater às portas dos quartéis. Com 
uma ampla mobilização da sociedade, com a participa-
ção intensa da imprensa – há pouco, o jornal O Globo, 
em editorial, pediu desculpas à Nação pela sua parti-
cipação no golpe, pelo apoio ao golpe militar de 1964.

De 64 em diante, Sr. Presidente, isso aconteceu 
em vários países. Tivemos o golpe do Chile de 73. O 
golpe que aconteceu no Chile em 1973 comoveu o 
mundo, porque a experiência chilena de construção 
do socialismo pela via democrática era única.

Confesso que, ainda hoje, um jornalista me per-
guntou sobre a minha impressão ao chegar ao Chile, 
do Presidente Allende e de Pablo Neruda. A impressão 
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de quem estava saindo do Brasil, depois de passar um 
ano preso, depois de ter enfrentado a tortura e uma 
longa fuga pelo rio Amazonas, com a minha mulher 
e a minha primeira filha, e a sensação que eu tive no 
dia 24 de dezembro de 1971 foi de ter chegado a um 
oásis de liberdade na América Latina.

Um país onde os cidadãos tinham os seus direi-
tos individuais absolutamente protegidos e a liberdade 
e a democracia eram vividas intensamente pelo povo 
chileno. Em nenhum momento houve qualquer ten-
tativa de censurar, de limitar a ação da imprensa ou 
dos partidos que faziam oposição. E faziam oposição, 
e conspiravam. E depois não conseguiram também, 
como no Brasil de 1963.

Em 1972, no Chile, houve eleições parlamentares, 
e a Democracia Cristã e o Partido Nacional, que era um 
dos partidos que faziam oposição à Unidade Popular, 
tentaram de todas as maneiras, pela via democrática, 
compor uma maioria no Parlamento e, na verdade, 
tiveram uma decepção, porque os partidos da Unida-
de Popular cresceram, ampliaram a sua votação, e aí 
também não houve outro recurso senão recorrer aos 
quartéis. As lideranças civis recorreram aos quartéis, 
e o que é grave é que a sociedade chilena inadmitia 
a possibilidade de uma participação de suas Forças 
Armadas em uma conspiração antidemocrática na des-
truição de sua democracia, mas a pressão em cima 
dos militares terminou fazendo com que eles saíssem 
e terminassem assassinando o Presidente Allende, no 
Palácio da La Moneda, assassinando um presidente 
eleito legitimamente pelo voto popular.

Depois, veio o Uruguai. Um pouco antes do Chile, 
nós tivemos a implantação de ditadura civil-militar no 
Uruguai. Depois, na Argentina, e, na Argentina, com 
uma história de crueldade que chega aos nossos dias 
com 30 mil desaparecidos, com 500 bebês tomados 
de presas políticas. Ficou uma história dramática de 
crueldade como no Brasil, depois de 1969, com o Ato 
Institucional nº 5, que banalizou a tortura e a violência 
em nosso País.

Esses fatos foram lembrados, e foram lembrados 
aqui, no Brasil. Os 40 anos do golpe do Chile trouxe-
ram uma lembrança muito forte em vários meios de 
comunicação no País, e aqui, nesta Casa, tive a opor-
tunidade de fazer uma sessão solene com a presença 
do Embaixador do Chile no Brasil, com a presença de 
algumas testemunhas que viveram aquele momento no 
Chile. E tivemos a nossa participação nesse Encontro 
Internacional Antifascista realizado na Venezuela, que 
vive um momento de convulsão política e social, com 
um governo que, com o mesmo comprometimento, 
constrói uma saída, uma via ao socialismo pelo voto.

Uma das identidades entre o processo chileno e 
o processo venezuelano é que, nesses dois países, 
a democracia está presente. Eu nunca vi tantas elei-
ções como na Venezuela: referendo revogatório para 
confirmar ou não a continuação do Presidente Chávez; 
eleições municipais; eleições estaduais; eleições presi-
denciais, duas eleições – uma no ano passado, outra 
neste ano –, confirmando a vitória de Nicolás Maduro 
e também da Revolução Bolivariana. Então, é um pro-
cesso democrático incontestável. Pode-se criticar o pro-
cesso venezuelano, mas não se pode negar que é um 
processo rigorosamente democrático, Sr. Presidente.

Eu às vezes acompanho o noticiário sobre a Ve-
nezuela e, quando você chega lá, surpreende-se com 
uma outra realidade. É um país onde todos os meios 
de comunicação são abertos. Não há censura, não há 
restrição. A liderança de oposição ocupa os espaços 
amplos dos meios de comunicação que controla. En-
fim, é uma experiência democrática que precisa ser 
respeitada.

No entanto, observa-se uma pressão permanente 
dos Estados Unidos, que não aceita a autodetermina-
ção dos nossos povos. E nós agora mesmo, no Brasil, 
tivemos aqui um exemplo patético, assustador, de es-
pionagem da ação da nossa Presidenta da Repúbli-
ca, que, inclusive, suspendeu sua visita aos Estados 
Unidos. E com razão. Tem inteira razão a Presidenta 
Dilma. É intolerável o que essas agências americanas 
praticam nos países latino-americanos, com infiltra-
ção, com espionagem, não só espionagem política, 
acompanhando de perto o dia a dia da Presidência da 
República, mas espionagem econômica, empresarial.

E isso nos preocupa, porque, daqui a pouco, nós 
temos aqui… Mesmo que a Petrobras tenha esclare-
cido, mas, se a CIA, as agências americanas de es-
pionagem penetram na vida particular, na vida política 
da Presidência da República, admite-se, sim, que haja 
também espionagem empresarial, inclusive na ques-
tão do leilão do pré-sal, que vai acontecer agora em 
outubro e que é preocupante, porque quem tem infor-
mação leva vantagem na hora da disputa.

Portanto, a experiência que vivemos na Venezue-
la, não tenho a menor dúvida, indica que nós estamos, 
aqui na América do Sul, acompanhando um processo 
essencialmente democrático, ao qual nós, brasileiros, 
temos que dar atenção especial. Nós somos o maior 
país deste continente, deste pedaço do mundo, e te-
mos que dar atenção ao que acontece com nossos 
vizinhos, inclusive para construir essa unidade que é 
desejada por todos nós, a unidade da grande pátria 
latino-americana, que pregava Bolívar.

E eu até me surpreendi com o grau de esqueci-
mento do nosso País, e fico muito feliz e agradeço ao 
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governo boliviano por nos ter convidado. Nós éramos 
os únicos brasileiros. E as análises feitas excluíam o 
golpe militar no Brasil, que foi por onde tudo começou. 
Tudo começou em 1964. A estratégia de implantar di-
taduras servis à vontade dos Estados Unidos começa 
no Brasil, que era o país com maior expressão, e con-
tinua sendo, na América do Sul. 

E foi uma das questões que coloquei. A nossa 
vizinhança tem hoje um processo democrático que se 
instalou e de fato chegou a alternativas, como no caso 
da Venezuela, do Equador, da Bolívia, do Uruguai – o 
presidente eleito do Uruguai, presidente da Frente Am-
pla –, e isso mostra que a democracia é fundamental. 

E, para o Brasil, a democracia só fez bem. A de-
mocracia mostrou que é possível inclusive operar uma 
redução das desigualdades sociais. Isso é uma conquis-
ta da democracia. Nós devemos atribuir essa projeção 
do nosso País... Eu morei nove anos no exterior, Sr. 
Presidente, e só se falava do Brasil no carnaval e na 
Copa do Mundo. O Brasil não estava na agenda global, 
o Brasil não estava na agenda econômica, na agen-
da social, na agenda política. A democracia colocou o 
Brasil na agenda global. E, o que é mais fantástico – e 
eu encerro por aqui –, nas grandes manifestações de 
junho, quando o povo foi para as ruas, cansado e dando 
sinais de que a nossa democracia está se esgotando, 
em nenhum momento se contestou o Estado de direi-
to. A sociedade brasileira se acostumou e valoriza a 
democracia e quer que ela avance, quer democracia 
econômica, quer ampliação da participação do cida-
dão na riqueza do País. Essas mudanças nós temos 
o compromisso de fazer.

Finalmente, depois desses três dias de Venezuela, 
fui a Porto Alegre para participar de dois eventos. Um 
evento pela manhã, com a apresentação da PEC 24, 
uma proposta de emenda à Constituição que institui 
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança 
Pública. E nos reunimos na Associação Nacional de 
PMs, de policiais militares e bombeiros militares do 
Brasil, reunião presidida pelo seu líder, Leonel Lucas. 
E, no momento, destaquei a representação do Rio 
Grande do Sul, do Senador Paulo Paim, da Senadora 
Ana Amélia, do Senador Pedro Simon, e fiz a apresen-
tação, pedindo o apoio deles para que nós possamos 
aprovar, porque a PEC 24, mais do que a criação de 
um orçamento público voltado para uma política pú-
blica de segurança, é também um esboço de política 
nacional de segurança e que valoriza, sobretudo, o 
profissional de segurança.

A minha expectativa é de que, com a aprovação 
desse fundo, nós possamos aprimorar nossas forças 
de segurança pública, melhorando o seu desempenho 
e, sobretudo, treinando e capacitando esses profissio-

nais para que eles deem um basta nessa questão da 
tortura. A tortura nas delegacias de polícia, nas investi-
gações é sinônimo da incompetência, da incapacidade 
de investigarmos. E a nossa expectativa é que a gente 
finalmente, com uma política nacional de proteção do 
cidadão... Porque o soldado, o PM nada mais é do que 
um cidadão fardado para proteger o cidadão. Esse é 
o conceito que embala o nosso desejo de política na-
cional de segurança pública.

Fizemos a apresentação. Estava lá o Comandan-
te-Geral da Brigada Militar, da Brigada Militar do Rio 
Grande do Sul; estava o Secretário de Segurança; es-
tava o Deputado Alceu; o Deputado Beto Albuquerque; 
Deputados estaduais ali presentes. E, ainda ontem, eu 
tive a informação do Presidente Leonel Lucas de que 
o Presidente da Câmara Federal abraçou a PEC nº 24 
e vai conversar com o Senado para que seja colocada 
em votação em regime de urgência.

A nossa expectativa é de que a PEC nº 24 seja 
aprovada em regime de urgência e que se dê uma 
resposta a esse grave problema. Nossas cidades são 
bonitas, nosso povo é diverso, nosso povo é bom, mas 
não pode andar nas ruas, porque as ruas são domi-
nadas pelos marginais. Nós precisamos acabar com 
isso e devolver a liberdade aos cidadãos brasileiros, 
para que usufruam dos espaços urbanos com abso-
luta liberdade.

Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Senador Capiberibe, permita que 
eu lhe cumprimente pelo pronunciamento. Quero dizer 
que o povo do Rio Grande, em Porto Alegre, é só elo-
gios pela sua palestra, elogios em todos os setores, 
na certeza de que a sua iniciativa, o seu projeto há 
de ser aprovado e se tornar realidade, para o bem da 
segurança do povo brasileiro.

Nossos cumprimentos.
Convido, neste momento, o Senador Armando 

Monteiro para que faça o seu pronunciamento.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e 

Força/PTB – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente desta sessão, nobre 
Presidente Paulo Paim; Srªs e Srs. Senadores, ocupo 
hoje esta tribuna para tratar de um tema da maior im-
portância para o País. Refiro-me ao ambiente tributário 
para os pequenos empreendedores.

Como é sabido, desde 2006, o Congresso Na-
cional aprovou um marco legal que inaugurou um re-
gime de tributação simplificado e favorecido para as 
micro e pequenas empresas, mais conhecido como 
Simples Nacional.
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Os seus princípios são norteadores e estão em 
linha com o que existe de mais moderno e eficiente 
em termos de sistema tributário. A primeira questão é 
a simplificação, em que se unifica o recolhimento de 
oito impostos: seis federais; o ICMS, que é estadual; 
e o ISS, no plano municipal.

Consagra ainda o princípio da progressividade, 
ou seja, alíquotas diretamente proporcionais às fai-
xas de receitas, e, por outro lado, o princípio da eco-
nomicidade, posto que, como é sabido, através da lei 
geral, reduz-se a exigência de obrigações acessórias 
e se introduzem facilidades na administração da vida 
tributária das empresas.

Os bons resultados desse sistema são incontes-
táveis. Hoje, temos cerca de 4,5 milhões de micro e 
pequenas empresas nesse regime de tributação, além 
dos 3 milhões de microempreendedores que estão no 
regime da MEI. O alargamento da base de arrecadação, 
incentivada pela menor carga tributária e a simplicida-
de do sistema, garantiu um significativo aumento da 
formalização e o crescimento das receitas.

Entretanto, Sr. Presidente, pesquisa divulgada 
hoje pela CNI e pelo Sebrae, que mensura o tamanho 
da carga tributária efetiva incidente sobre as micro e 
pequenas empresas em todas as Unidades da Fede-
ração revela um cenário preocupante.

Primeiro, em 26 Estados e no Distrito Federal, 
os optantes do Simples efetivamente recolhem, em 
média, valores maiores do que estão previstos na Lei 
Geral. Ou seja, enquanto no Simples a previsão é de 
que a alíquota efetiva média seja de 5,2%, a média 
efetivamente paga nos Estados da Federação é de 
6,5%, e, em apenas um único Estado, o Estado do 
Paraná, nós temos um recolhimento menor em fun-
ção do faturamento, que corresponde, neste caso do 
Paraná, a 4,7%.

Há ainda uma disparidade significativa no tra-
tamento tributário dado pelas esferas subnacionais, 
principalmente no tocante ao ICMS. Por exemplo, há 
casos em que alíquota efetiva praticada é cinco vezes 
maior entre os Estados – ou seja, há uma diferença de 
até 600% de tributação entre os Estados da Federa-
ção. Cito o caso do Estado de Mato Grosso, que onera 
com uma alíquota próxima a 23% as micro e pequenas 
empresas do setor industrial em comparação aos 4,5% 
do Estado do Paraná.

Essa assimetria na carga tributária produz dois 
efeitos indesejados.

Primeiro, tem anulado os benefícios produzidos 
pelo Simples Nacional, que foi idealizado como um 
modelo nacional de modo a atender o preceito cons-
titucional de um tratamento diferenciado e favorecido 

para as pequenas e microempresas no âmbito da 
União, dos Estados e dos Municípios.

Outro efeito é o de gerar distorções no ambien-
te competitivo das empresas dentro do próprio País, 
porque, a depender da origem de atuação do empre-
endedor, ele terá um tratamento tributário mais ou 
menos favorecido.

Além disso, esse resultado não se restringe ape-
nas ao ambiente da empresa ou do setor, mas afeta 
o custo de produção de toda uma cadeia produtiva, 
alcançando a economia do Estado como um todo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores quais são 
os principais fatores, meu caro Senador Paulo Paim, 
que explicam esse tratamento tão heterogêneo? Se-
gundo o estudo divulgado hoje, temos quatro principais 
determinantes que afetam, ou de forma positiva, em 
muito menor escala, ou, sobretudo, de forma negativa, 
o ambiente tributário das pequenas e microempresas.

Por exemplo, a adoção dos sublimites nos Esta-
dos, que atua de forma a aumentar a carga tributária. 
Explico o que são esses sublimites: atualmente, a Lei 
Geral autoriza que os Estados adotem limites menores 
de faturamento para fazer o enquadramento no trata-
mento do ICMS e do Simples Nacional. Por exemplo, 
os Estados com participação de até 1% no PIB da 
União, ou seja, os Estados de menor economia podem 
aplicar um sublimite que alcança R$1,2 milhão/ano, e 
os Estados com participação de 1% a 5% no PIB, ou 
seja, quase a maioria dos Estados brasileiros, podem 
aplicar um sublimite de R$1,8 milhão. É importante 
lembrar que esse sublimite equivale à metade do limi-
te de receita do Simples Nacional prevalecente para 
os tributos federais.

As pequenas empresas locais com faturamento 
acima do sublimite – que é, como eu já disse, bem mais 
baixo do que o Simples Nacional – recolhem o ICMS 
com base nas alíquotas normais, que são superiores 
às que são cobradas no regime nacional.

Nesse caso, ocorre um paradoxo: os Estados que 
mais precisam dessa política pró empreendedorismo, 
ou seja, que para a dinamização de suas economias 
precisam criar o melhor ambiente para o empreendedor 
são justamente aqueles que fazem uso desse instru-
mento. E, nessa mesma linha de raciocínio, seguem os 
Municípios que adotam, também, os sublimites para o 
ISS, o Imposto sobre Serviços.

Dessa forma. Sr. Presidente, temos uma política 
míope, porque os Estados podem até perder receita 
no curto prazo com a eliminação dos subtetos, mas, 
no médio e no longo prazos, o efeito da formalização 
e o próprio crescimento das empresas aumentariam 
a arrecadação futura. Ou seja, a melhor e mais sau-
dável forma de incrementar a arrecadação se dá pelo 
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aumento do produto dessas economias, pela expan-
são da base econômica e não por essa utilização de 
alíquotas. 

Dessa forma, Sr. Presidente, um aprimoramento 
na Lei Geral, absolutamente inadiável, seria o de elimi-
nar a possibilidade de utilização desses subtetos ou, 
pelo menos, buscar uma convergência dos subtetos 
regionais para o teto geral ou nacional.

Há, ainda, uma prática verdadeiramente danosa 
aos pequenos empreendedores que é a da antecipa-
ção nas compras interestaduais de mercadorias para 
revenda. Essa também é uma distorção absurda, por-
que, em muitos casos, está-se recolhendo o imposto 
de forma antecipada sobre o estoque de mercadorias, 
antes mesmo da sua circulação.

Então, Presidente, o ICMS, que é um imposto 
sobre a circulação de mercadorias, na prática, é tribu-
tado sem que a circulação ocorra. No que diz respeito 
à antecipação, obriga-se o pequeno empreendedor a 
pagar o tributo antes mesmo que o ciclo da sua ope-
ração comercial se complete.

Nesse sentido, destaco um projeto de lei do Se-
nado (PLS nº 3, de 2013) de autoria da Senadora Ana 
Amélia, que relatei na Comissão de Assuntos Econô-
micos. O projeto veda a exigência do pagamento an-
tecipado do imposto sobre estoques de mercadorias 
existentes nas empresas antes da inclusão de merca-
dorias similares na sistemática de substituição tributária 
“para frente”. Dessa forma, busca coibir essa prática 
abusiva. Agora, a matéria está submetida à decisão 
do Plenário do Senado aguardando votação.

Finalmente, um quarto fator – e quero ressaltar, 
aí sim, o mais importante, por produzir um efeito mais 
penalizador sobre esse ambiente das micro e peque-
nas empresas – é, sem nenhuma dúvida, o do uso in-
discriminado do instrumento da substituição tributária. 
Esse instrumento ocorre quando a empresa substituta 
recolhe o imposto pelo restante da cadeia produtiva ou 
na comercialização, considerando, ainda, estimativas 
de margens de lucro.

Assim, a antecipação e a substituição do reco-
lhimento dos impostos só desfavorecem os pequenos 
negócios. Isso porque reduz o capital de giro das em-
presas, atinge os empregos, inibe os investimentos, o 
clima de confiança e a concorrência, além de estimular 
a informalidade.

Segundo uma pesquisa do Sebrae, entre 2008 
e 2011, o valor total do recolhimento sob a forma de 
substituição tributária, no âmbito das pequenas empre-
sas, alcançou R$4 bilhões; um crescimento de 75%, 
bem acima da expansão do número de empresas, da 
receita gerada do Simples e do número de empregos.

Quanto a esse aspecto, Sr. Presidente, é preciso 
disciplinar o uso da substituição tributária, que deve 
se restringir aos casos clássicos de comercialização 
pulverizada, aplicada nos setores com elevado grau de 
contribuição arrecadatória ou com alta concentração de 
fabricantes ou distribuidores, que são exatamente as 
hipóteses previstas nos convênios nacionais, que foram, 
de alguma maneira, pactuados no âmbito do Confaz.

Da forma como está, um instrumento que deve-
ria ter – como teve na origem – um caráter seletivo se 
transformou em uma política colocada a serviço da 
voragem fiscal dos Estados com um viés nitidamente 
arrecadatório.

Sr. Presidente, tramita aqui no Senado um projeto 
de lei, o PLS nº 323, de 2010, sob minha relatoria, que 
busca estabelecer um disciplinamento na utilização da 
substituição tributária. Desejamos construir um texto 
que possa, de alguma maneira, produzir uma solu-
ção que equilibre o interesse dos pequenos negócios 
e, evidentemente, os limites que podem e devem ser, 
de alguma maneira, admitidos pelos fiscos estaduais.

O estudo mostra que os Estados que usam de 
forma mais moderada esse instrumento evidentemente 
oneram menos os empreendedores. Como resultado, 
é exatamente nesses Estados onde há uma maior ge-
ração de empregos.

Meu caro Senador Delcídio, eu estava aqui fa-
zendo referência à divulgação de uma importante 
pesquisa hoje, que foi uma pesquisa realizada pela 
Confederação Nacional da Indústria e o Sebrae sobre 
o levantamento de qual é a carga efetiva, em cada um 
dos Estados da Federação sobre os pequenos negó-
cios, as pequenas empresas, porque sabe V. Exª que 
cada Estado se utiliza desse perverso mecanismo da 
substituição tributária, que é altamente penalizador das 
pequenas empresas. Em alguns casos, há diferenças 
de 600% de um Estado da Federação para outro Es-
tado da Federação.

Por exemplo, o Estado de Mato Grosso é o Esta-
do onde há a mais elevada carga sobre as pequenas 
empresas, e o Estado do Paraná é, na outra ponta, o 
Estado que oferece hoje o melhor ambiente para as 
pequenas empresas.

Então, veja V. Exª, que tem tido um papel muito 
importante nesta Casa, lembrando as distorções do 
ICMS, com a responsabilidade que tem de poder ain-
da conduzir essa ampla reforma do ICMS – e temos 
de fazê-la, Senador Delcídio –, que, no ambiente dos 
pequenos negócios, essa distorção também é identi-
ficada de forma quase dramática. Essa heterogenei-
dade, essa assimetria, faz com que cada Estado da 
Federação tenha uma carga tributária diferente.
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Portanto, aquele objetivo inspirou a criação do re-
gime simplificado de tributação, que foi inspirado num 
comando normativo federal. Os Estados, meu caro Se-
nador, terminaram por anular inteiramente os benefícios 
desse sistema, porque, nesse federalismo caótico, os 
Estados se utilizam, ao sabor de suas conveniências 
ocasionais, de instrumentos que, ao final, criam um 
ambiente caótico para a operação das empresas.

Então, creio que essa pesquisa que foi divulga-
da hoje propicia, por assim dizer, uma espécie de ob-
servatório sobre o que existe hoje no País, em cada 
Estado da Federação, sobre a tributação das micro 
e pequenas empresas. E espero que possamos, por 
assim dizer, publicar um ranking nacional e que, des-
sa emulação, os Estados que oferecem hoje um pior 
tratamento possam corrigir essas posturas, de modo a 
que possamos convergir para um padrão minimamente 
aceitável nesse processo.

Escuto, com muita satisfação, o nobre Senador 
Delcídio do Amaral.

O Sr. Delcídio do Amaral (Bloco Apoio Gover-
no/PT – MS) – O Senador Armando Monteiro, sempre 
com pronunciamentos muito pertinentes e lúcidos, está 
preocupado com o desenvolvimento do nosso País e 
das unidades da nossa Federação. Mais uma vez, re-
gistro a importância do projeto de unificação das alí-
quotas de ICMS com um fundo de compensação, com 
um fundo de desenvolvimento regional, que, com isso, 
seria um instrumento para eliminar as desigualdades 
regionais, com a convalidação dos incentivos. Ontem, 
estivemos – acompanhei os governadores – no STF, 
onde foi solicitado que o STF sobrestasse a decisão 
sobre uma súmula vinculante que trata dos benefícios, 
exatamente para que, politicamente, encontrássemos 
uma solução aqui, no Congresso Nacional. Portanto, 
nós temos, basicamente, três meses pela frente, para 
buscar uma saída, principalmente no sentido de re-
solver essa babel tributária em que se transformou o 
Brasil, prejudicando quem quer trabalhar, quem quer 
empreender, quem quer gerar emprego e aqueles que 
são responsáveis pelo crescimento do nosso País. V. 
Exª está fazendo um pronunciamento extremamente 
pertinente. São as pequenas empresas que têm sofrido, 
em boa parte dos Estados do País. Pasme, meu caro 
Senador Armando Monteiro, pois alguns Estados não 
acompanham nem o Simples, o valor do Simples que 
nós aprovamos aqui. Eles não acompanham, Senador 
Paim, meu Presidente, o Simples Nacional.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e 
Força/PTB – PE) – É um absurdo!

O Sr. Delcídio do Amaral (Bloco Apoio Governo/
PT – MS) – Digo isso, sem falar na substituição tributá-
ria, que cria esses verdadeiros frankensteins no nosso 

País. Então, é extremamente pertinente. Eu não sabia 
que essa pesquisa tinha saído hoje.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e 
Força/PTB – PE) – Saiu hoje.

O Sr. Delcídio do Amaral (Bloco Apoio Governo/
PT – MS) – Com certeza, vou trabalhar em cima des-
sa pesquisa, porque esse tema me interessa muito, e 
nós precisamos, de uma vez por todas, tornar o Brasil 
simples, que é o próprio objeto da lei. E, talvez, por 
uma série de motivos que não me cumpre aqui dizer, 
nós acabamos complicando aquilo que foi concebido 
para ser simples e para ajudar aquelas pessoas que 
produzem e que geram emprego. Portanto, isso é ex-
tremamente pertinente, porque nós vivenciamos verda-
deiras assombrações, aberrações tributárias, no Brasil.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e 
Força/PTB – PE) – Agradeço a V. Exª, e o seu aparte 
enriquece o nosso pronunciamento.

Finalmente, Sr. Presidente, esse estudo a que 
me referi aqui, hoje apresentado, mostra que há uma 
disparidade enorme quanto às políticas tributárias es-
taduais a que estão submetidas as micro e pequenas 
empresas, e isso está afetando o crescimento desses 
empreendimentos, inibindo investimentos e a geração 
de novos postos de trabalho.

Portanto, Sr. Presidente, soluções viáveis existem 
para reduzir, mitigar esse quadro caótico que repre-
senta, por assim dizer, uma situação de um verdadei-
ro manicômio tributário. Não podemos abrir mão dos 
ganhos do Simples Nacional, sob pena de penalizar-
mos e sufocarmos a força empreendedora deste País, 
essa imensa energia empreendedora de uma legião 
de brasileiros que teimam em empreender em meio a 
um ambiente que é sempre hostil. Ao final, é hora de 
cuidar dos pequenos negócios, porque eles são, na 
sua essência, um grande negócio para o País.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Armando Monteiro, 
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. João Capiberibe.

Durante o discurso do Sr. Armando Monteiro, 
o Sr. João Capiberibe deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Meus cumprimentos, Senador 
Armando Monteiro, que, como disse o Senador Delcí-
dio, sempre faz pronunciamentos com conteúdo, que 
apontam caminhos para o País.

Senador Delcídio do Amaral, V. Exª está convida-
do a assumir a tribuna para fazer seu pronunciamento.

O Senador Delcídio do Amaral, representante de 
Mato Grosso do Sul, sobe à tribuna neste momento 
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para fazer seu pronunciamento, para a satisfação de 
todos nós!

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Go-
verno/PT – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo 
Paim, falo já no adiantado da hora, pois são 19h38. 
O Plenário trabalhou durante todo o dia. Recebemos, 
hoje, o nosso querido Ministro Padilha, tratando de um 
tema que toda a população brasileira tem acompanha-
do muito de perto, que é a saúde, falando do presente, 
falando do futuro.

Eu também não poderia deixar de destacar – não 
pude estar presente na aprovação do PLC dos lotéricos 
– que recebi especialmente os lotéricos do meu Mato 
Grosso do Sul seguidas vezes. Trabalhei intensamen-
te para que a Senadora Vanessa Grazziotin fosse a 
Relatora desse projeto nas comissões do Senado por 
onde tramitou esse PLC.

Então, quero saudá-los pela grande vitória de 
hoje, uma vitória importante para todos os lotéricos 
do meu Estado do Mato Grosso do Sul e para todos 
os lotéricos do País!

Eu não pude estar presente e, aqui, justifico, 
meu caro Presidente Senador Paulo Paim, o porquê 
da minha ausência: eu estava no Ministério da Justiça, 
conversando com o Ministro José Eduardo Cardozo. 
V. Exª é um militante das causas sociais dos direitos 
humanos, e fui tratar especificamente desse assunto.

Hoje, lamentavelmente, mais um indígena foi ba-
leado no meu Estado, Mato Grosso do Sul. Nós per-
demos um indígena há alguns meses, e, hoje, foi ba-
leado um indígena. O motivo está concentrado naquilo 
em que trabalhamos durante alguns anos: a criação 
de uma secretaria que trate especificamente da saú-
de indígena. Antes, a questão da saúde indígena era 
tratada pela Funasa. Eu mesmo, que sempre fui muito 
atento, conhecendo os problemas das etnias indíge-
nas do meu Estado – andei pelo Brasil inteiro também, 
estudando isso, por meio de uma comissão do próprio 
Senado, que foi criada há muitos anos, ainda no gover-
no do Presidente Lula –, empenhei-me para que essa 
secretaria fosse criada. E, hoje, o conflito surgiu pela 
absoluta falta de funcionamento de uma secretaria que 
tem de cuidar da saúde indígena.

Mas a situação, meu caro Presidente Paim, Se-
nadores e Senadoras, não é só essa. A situação é 
muito mais complicada. Alguns meses atrás, junto com 
o Ministro José Eduardo Cardozo, com o Ministro da 
Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilber-
to Carvalho, e com o Ministro Luís Adams, buscamos 
uma solução para a Fazenda Buriti, que foi invadida. 
Houve um conflito, perderam-se vidas, e o Brasil inteiro 
acompanhou esse assunto, que já se arrasta há muito 

tempo, que não é de agora. Esse assunto já vem se 
estendendo, com todas as consequências de uma não 
decisão por parte dos órgãos competentes, o que tem 
trazido insegurança para as famílias, para as etnias, 
para as famílias dos produtores, para os investidores 
no Estado de Mato Grosso do Sul, para a nossa eco-
nomia e para a população como um todo.

O meu Estado é feito de pessoas trabalhado-
ras, de pessoas que acreditam no nosso Estado e no 
Brasil, de pessoas solidárias, de pessoas generosas. 
Meu Mato Grosso do Sul é um Estado de cidadãos e 
cidadãs que honram seus Municípios, seu Estado e 
seu País, e a nós envergonha-nos muito essa realida-
de que ainda vivemos.

Hoje, fui conversar como Ministro José Eduardo 
Cardozo para manifestar minha preocupação, porque 
os acordos que fizemos, há alguns meses, com a pre-
sença de lideranças políticas, do governador e de várias 
instituições do Governo Federal, pouco caminharam, 
pouco caminharam.

A decisão que tomamos era a de que nós indeni-
zaríamos, primeiro, a Fazenda Buriti. Através de uma 
chicana jurídica, respeitando o art. 231 da nossa Cons-
tituição, uma grande conquista das etnias indígenas, 
respeitando o art. 231, repito, indenizaríamos a terra 
nua, até porque essas terras são tituladas. No Mato 
Grosso do Sul, não existem terras devolutas, as ter-
ras são todas tituladas. Portanto, isso nasceu lá atrás, 
quando houve a conquista do oeste brasileiro, no sen-
tido de preservar as nossas fronteiras com as políticas 
agrárias desenvolvidas pelo Presidente Getúlio Vargas.

Portanto, encaminhamos uma solução, inclusive 
parecida, meu caro Presidente Paim, com que o Rio 
Grande do Sul adotou: a criação do fundo. Foi o que 
adotamos na Assembleia também. Essa foi, inclusive, 
uma iniciativa de um Deputado do PT, o Deputado 
Laerte Tetila, que V. Exª conhece muito bem e que 
foi Prefeito de Dourados, a segunda cidade de Mato 
Grosso do Sul.

Sr. Presidente, entramos agora num labirinto 
jurídico, porque o Estado titulou as terras, o Estado 
assentou. A primeira alternativa era a utilização de 
TDAs, admitindo-se que o Estado de Mato Grosso do 
Sul teria terras suficientes para negociar, para assentar 
as várias etnias, as várias famílias indígenas, e para 
negociar também com as famílias dos produtores. Mas, 
para a nossa surpresa, o Estado não detinha terras 
suficientes para promover toda uma agenda que já ha-
víamos combinado nessa última reunião, para mostrar 
às etnias e aos produtores que nós íamos seguir um 
cronograma para resolver definitivamente a questão 
dos indígenas em Mato Grosso do Sul.
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Frustramo-nos! Depois, corremos atrás de terras 
da União, da Rede Ferroviária Federal, o que não deu 
certo, por uma série de dificuldades também ao longo 
do caminho. Agora, basicamente, restou-nos, Sr. Pre-
sidente, primeiro, a alternativa de utilizar as terras que 
pertenciam ao crime organizado.

Agora, basicamente, nos restou, Sr. Presidente, 
primeiro, a alternativa de utilizar as terras que per-
tenciam ao crime organizado. V. Exª sabe que Mato 
Grosso do Sul é uma vítima do crime organizado, 
principalmente em função das nossas fronteiras com 
o Paraguai e com a Bolívia. E, hoje, a SPU tem terras 
em Mato Grosso do Sul que pertenciam ao crime or-
ganizado. Então, essa seria uma saída, uma solução, 
para que, efetivamente, a União cedesse para o Estado, 
o Estado leiloasse, e o dinheiro do leilão seria aplica-
do na compra de terra nua, na aquisição de terra nua, 
preservando-se o art. 231, que é quase uma cláusula 
pétrea das etnias indígenas na Constituição de 1988. 
Então, temos essa alternativa.

A outra alternativa, Sr. Presidente, é tentar buscar, 
junto ao STJ, um acordo na Justiça, porque a Justi-
ça julgou que a fazenda Buriti não era terra indígena. 
Então, se juridicamente nós conseguirmos fazer um 
acordo para que, efetivamente, a União pudesse in-
denizar essas terras, essa seria outra alternativa, que, 
inclusive, nós discutimos, hoje, com o Ministro Ada-
ms. Eu estava com o Ministro José Eduardo Cardozo 
quando ele ligou para o Ministro Adams, consultando 
e procurando atualizar essas ações todas que estavam 
sob responsabilidade da Advocacia-Geral da União.

Sr. Presidente, Senador Paim, amanhã haverá 
uma reunião no Ministério da Justiça para se fazer 
uma avaliação de todo esse quadro e para que os re-
presentantes do Governo Federal levem essa solução, 
levem essas propostas na segunda-feira.

Estive, agora, com o Ministro José Eduardo Car-
doso, que entrou em contato com o Governador de 
Mato Grosso do Sul, André Puccinelli, agendando 
essa reunião para segunda-feira, que dá continuidade 
às tratativas anteriores. Mas agora, em função desses 
tristes acontecimentos de hoje, ela vai acontecer num 
momento extremamente importante. E nós esperamos 
que já se leve uma solução jurídica para que pelo me-
nos possamos resolver o problema da fazenda Buriti e 
comecemos a dar os encaminhamentos necessários 
para outras áreas que passam por esses conflitos que 
lamentavelmente prejudicam nossas etnias, cuja história 
se mistura com a história do nosso Estado, do nosso 
País. E que ao mesmo tempo leve tranquilidade ao 
campo, porque não podemos conviver mais com essa 
sensação de insegurança, com esse clima de conflito 
que não constrói absolutamente nada.

Resumindo, Sr. Presidente Senador Paim, eu 
venho aqui a esta tribuna pedir ao Governo Federal, 
encarecidamente, que busque uma saída no menor 
espaço de tempo possível. As coisas não estão bem 
no Mato Grosso do Sul não só com relação às etnias, 
mas também não estão bem com relação aos produ-
tores rurais. 

E o pior, meu caro Presidente Senador Paim, é 
que todos nós, que sempre conversamos com as duas 
partes envolvidas, assim como com o Governo do Es-
tado e com o Governo Federal, estamos perdendo a 
voz. Como nós não resolvemos, não solucionamos essa 
questão, nós estamos perdendo credibilidade. Portanto, 
nós estamos entrando numa zona de alto risco, e isso 
não vai ser bom para o Mato Grosso do Sul, não vai 
ser bom para o Brasil, não vai ser bom para o Governo 
do Estado, não vai ser bom para o Governo Federal, 
para o Governo da Presidenta Dilma, que sempre se 
preocupou com os mais desfavorecidos, com aquelas 
pessoas que precisam da mão generosa do Estado 
para que tenham direito à cidadania.

Portanto, meu caro Presidente Paim, eu espero 
que, na reunião de amanhã, as coisas evoluam – essa 
reunião vai acontecer aqui em Brasília – e, na segunda-
-feira, no meu Mato Grosso do Sul, realmente, o Go-
verno Federal aponte saídas. 

Hoje, em função das dificuldades de caráter ju-
rídico, ou vamos para cima daquelas terras que foram 
tiradas do crime organizado, ou então temos que fazer 
um acordo para começar pela fazenda Buriti, no Ju-
diciário, para que, criando as condições necessárias 
para zerar uma negociação no Judiciário, tenhamos 
condição de indenizar terra nua. Nesse caso, com re-
cursos mesmo, uma vez que a solução de TDA não 
deu certo, não surtiu o efeito desejado. 

Nós precisamos resolver isso de vez. Todos nós, 
meu caro Presidente Senador Paim, estamos cansa-
dos. Essa é uma novela a que ninguém aguenta mais 
assistir, e quem perde com isso é a população de Mato 
Grosso do Sul, quem perde com isso é o Brasil.

Portanto, eu não poderia deixar de vir à tribuna 
hoje – acabei de sair do Ministério da Justiça – para, 
mais uma vez, registrar a minha preocupação e a ne-
cessidade de uma decisão urgente. Espero que não 
tenhamos, mais à frente, que lamentar novas perdas, 
pessoas machucadas, vidas que se vão, porque esse 
assunto se arrasta há anos, e, aparentemente, as pes-
soas que deveriam decidir sobre isso não perceberam 
a profundidade do problema e o que isso representa.

Meu caro Senador Paim, queria deixar registrada 
esta minha preocupação. 

Quando morreu o primeiro indígena, eu já vinha 
avisando isso há muito tempo. E as soluções estão aí. 
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O próprio Presidente Lula encontrou uma solução lá 
para o Tocantins, através de uma medida provisória, e 
resolveu a questão das etnias que viviam ali. 

Será possível que nós não conseguimos achar 
uma saída para o Mato Grosso do Sul, para a Região 
Centro-Oeste, uma região que cresce, uma região 
que produz, uma região que merece ter paz, cujas et-
nias merecem ter paz, que os seus produtores rurais 
merecem também? O que está acontecendo no Mato 
Grosso do Sul nos envergonha! 

E eu não poderia deixar de fazer este registro e 
alertar mais uma vez para o risco que vem por aí. Não 
foi por falta de avisar ou não é por falta de avisar. Ou 
o Governo Federal age rapidamente, ou vamos, nas 
próximas semanas, ter problemas sérios novamente. 
E incontroláveis. A classe política que conseguia, mal 
ou bem, com as nossas qualidades, com os nossos 
defeitos, mediar esses conflitos, está perdendo autori-
dade e credibilidade. E quando qualquer processo foge 
do controle, o resultado sabemos qual é. 

Muito obrigado, meu caro Presidente, Senador 
Paim. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Meus cumprimentos, Senador 
Delcídio do Amaral, pelo seu pronunciamento na linha 
dos direitos humanos, defendendo interesse do povo 
de seu Estado, sejam índios, sejam brancos, sejam 
negros. Essa é uma postura do militante dos direitos 
humanos, daquele que olha para o conjunto da flores-
ta, que olha para todos.

Parabéns a V. Exª.
Senador Delcídio, não sei como está o tempo 

de V. Exª. Eu entendo se V. Exª tiver que sair, mas, se 
V. Exª tiver tempo, pode assumir a Presidência, e eu 
farei da tribuna o meu pronunciamento, firmando o 
compromisso de não ultrapassar o tempo regimental.

É um orgulho falar sob a Presidência de V. Exª

O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Delcídio do Amaral.

O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Blo-
co Apoio Governo/PT – MS) – Com a palavra o nosso 
caro, respeitado e digno Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Senador Delcídio Amaral, eu não poderia, 
no dia de hoje, deixar de falar sobre algo que é tão 
caro para todos nós, e V. Exª, em seu pronunciamento, 
demonstrou isso. Refiro-me à democracia.

Ao lembrar setembro, lembramo-nos de coisas 
boas. Lembramo-nos, por exemplo, da primavera. Lem-
bramo-nos da primavera, mas também nos lembramos 
do golpe militar no Chile, da morte de Allende. Lem-

bramo-nos do ataque às duas torres gêmeas, nos Es-
tados Unidos. Tudo isso no mês de setembro, quando 
morreram milhares de pessoas.

Mas, hoje, quero falar da democracia. Há 16 anos, 
em setembro de 1997, na cidade do Cairo, 128 países-
-membros da ONU assinaram a Declaração Universal 
sobre a democracia, adotada pelo Conselho da União 
Interparlamentar. Em 2007, festejando esse fato, a As-
sembleia Geral das Nações Unidas declarou o dia 15 
de setembro como o Dia Internacional da Democracia.

Como toda data especial, Sr. Presidente Delcídio 
Amaral, essa também nos oferece uma oportunidade 
para pararmos, refletirmos, ainda que brevemente 
aqui, nesta noite, no Senado, sobre temas e questões 
que envolvem essa festa a que me reporto, a festa da 
democracia. Nesse caso, sobre os valores e sobre as 
promessas implicadas pelo ideal democrático. Ideal, 
senhoras e senhores, cuja afirmação e valorização são 
bem recentes na história da humanidade.

Se excetuarmos o exemplo grego, grego antigo, 
onde nasceu o conceito mesmo e a própria palavra 
“democracia”, não adianta recuar muito no tempo para 
buscar exemplos de regimes políticos democráticos, 
mesmo que o que os gregos chamavam de democracia 
fosse bem pouco, digamos, democrático, segundo os 
padrões que, do século XVIII para cá, passaram a de-
finir a nossa política. É, de fato, somente ao longo das 
lutas políticas sociais dos séculos XIX e XX – portanto, 
dos últimos 200 anos – que não só se fixou, finalmen-
te, o sentido moderno de democracia, mas também, e 
sobretudo, que se estabeleceu a democracia como um 
valor a ser promovido na linha dos direitos humanos.

É bem conhecida a definição que Winston Chur-
chill deu à democracia. Disse ele: “É a pior forma de 
governo – detalhe –, excetuando-se todas as demais 
que têm sido experimentadas em todos os tempos”. O 
que ele está dizendo? Ninguém inventou nada melhor 
como sistema do que o sistema democrático.

Então, por trás da ironia, a frase resume bem 
a trajetória pela qual passou, ao longo da história, a 
valorização da democracia; de “forma degenerada”, 
na teoria antiga das formas de governo, a regime am-
plamente valorizado, mesmo quando não plenamente 
realizado nos quatro cantos do mundo. 

A forma democrática foi pouco a pouco percebi-
da como a que oferece a melhor combinação possível 
de valores que queremos associar à nossa vida social. 
Valores como liberdade, segurança, direitos humanos 
e prosperidade.

Poderíamos, quiçá, ter mais segurança e pros-
peridade sob outros regimes. Mas, talvez, não tería-
mos a liberdade. “Liberdade, liberdade, abre as asas 
sobre nós.” Poderíamos ter mais liberdade em outras 
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configurações sociopolíticas, talvez, com muito menos 
segurança, com muito mais desigualdade. Mas é na 
democracia que temos a possibilidade de alcançar o 
maior equilíbrio, o maior balanço, a maior combinação 
entre valores, entre liberdade, entre igualdade e com-
bate a todo tipo de preconceito.

Por trás desse ideal democrático, Sr. Presidente 
Delcídio do Amaral, pontificam dois grandes valores 
que funcionam como motores da democracia e que se 
tornam centrais para a configuração do mundo con-
temporâneo. Primeiro, o ideal da autodeterminação ou 
do autogoverno; segundo, o da igualdade e – eu diria 
sempre – o da liberdade.

Antes de qualquer outra coisa, senhores e se-
nhoras, o ideal democrático aponta para a ideia de 
autogoverno, autoridade mais legítima, aquela que o 
povo exerce sobre si mesmo, em algum sentido. Cabe 
àqueles que serão governados também decidir como 
se fará esse governo. É o que ficou consolidado, tra-
dicionalmente, no princípio da soberania popular, que 
aparece já no parágrafo único do primeiro artigo da 
Constituição cidadã, que tive a alegria de ajudar a es-
crever: “Todo poder” – e V. Exª é um discípulo dessa 
causa, Senador Delcídio do Amaral – “emana do povo”.

Junto com esse vem o ideal de igualdade, valor 
chave do ideal democrático. Igualdade, antes de mais 
nada, de todos os cidadãos como membros plenos do 
soberano. Mas democracia exige também lutar pela 
igualdade de direitos e de condições, pela eliminação 
dos condicionantes da exclusão, da discriminação, a 
luta pela promoção de uma vida social na qual os re-
sultados da cooperação sejam justamente distribuídos, 
e não muito para poucos e pouco para muitos. 

Tudo isso, Sr. Presidente Delcídio do Amaral, 
está implicado pelo nosso comprometimento com o 
ideal democrático e faz parte das promessas que todo 
democrata tem que defender sempre. Isso, como eu 
disse antes, é muito recente na história da humanida-
de. Foi só com a dinâmica inaugurada com as grandes 
revoluções do final do século XVIII, revoluções políti-
cas, como a americana e a francesa, mas, sobretudo, 
a grande transformação econômica e social que foi 
a Revolução Industrial, que a democracia começa a 
despontar como um valor que deveria orientar a orga-
nização da vida social e política.

No Brasil, senhoras e senhores, a história da de-
mocracia é ainda muito recente, é jovem. Nos 513 anos 
da nossa história, a contar da chegada dos portugue-
ses, o regime que podemos chamar de democrático 
vigeu por pouco mais de 40 anos. Comparemos isso 
com os mais de 300 anos em que vigorou uma institui-
ção com a escravatura no País. Por mais de 300 anos, 

homens e mulheres, pela cor da pele, viveram, aqui 
no País, sob o regime de escravidão, negros e negras.

Vivemos hoje nossa segunda e mais longa ex-
periência democrática, iniciada há 25 anos com a pro-
mulgação da Carta de 1988 – experiência que foi ante-
cedida de outra, que durou menos, entre 1946 e 1964.

Entre nós, portanto, a adesão à democracia é 
ainda incipiente, podemos afirmar, e precisa ser ali-
mentada, precisa ser cuidada, precisa ser regada, 
precisa ser trabalhada, sustentada, reafirmada cons-
tantemente para que a construção de uma sociedade 
verdadeiramente democrática seja real, seja fato que 
se possa então verificar. 

Apesar disso, Sr. Presidente Delcídio, acredito que 
o Brasil, nessas últimas décadas, deu passos impor-
tantes para consolidar entre nós o regime democráti-
co. Deu passos importantes. Fizemos muito. E alguém 
que está ouvindo neste momento a Rádio Senado e 
assistindo a TV Senado deve dizer: “Paim, mas temos 
muito ainda por fazer”. Com certeza! 

Vejamos um pouco mais de perto como a coisa 
evoluiu entre nós.

Evoquei acima a ideia da soberania popular. Ora, 
nas democracias modernas, essa soberania se exerce 
eminentemente por meio do voto. O “povo soberano” é, 
antes de mais nada, o conjunto de cidadãos, daqueles 
que têm direitos políticos, especialmente o direito de 
decidir no voto.

Dessa perspectiva, senhoras e senhores, a Cons-
tituição de 1988 trouxe um avanço considerável. A 
Constituição cidadã, repito, tão proclamada por Ulys-
ses Guimarães.

Nossa primeira constituição republicana, a de 
1891, definia como eleitores os cidadãos maiores de 
21 anos, excluindo os mendigos, ou seja, os pobres, 
os analfabetos, os religiosos sujeitos a voto de obedi-
ência e as praças de pré – e aqui o termo “cidadãos”, 
como estava no art. 70, deve ser tomado literalmen-
te, no gênero masculino, já que as mulheres estavam 
excluídas do voto.

A Constituição de 1934 inclui, pela primeira vez 
expressamente, as mulheres, estendendo também o 
direito de voto aos menores de 21 anos e maiores de 
18. Mantém, no entanto, a referência aos “mendigos” – 
1934 – e a exclusão dos analfabetos e praças de pré, 
excetuando sargentos, aspirantes a oficial e alunos de 
escolas militares de ensino superior.

A Constituição de 1937 praticamente repete o tex-
to da anterior, apenas trocando a referência às praças 
de pré pelos “militares em serviço ativo”.

Em 1946, cai, enfim, a referência aos “mendigos” 
– os pobres, então, passaram a poder votar –, apare-
cendo, por sua vez, a restrição “aos que não saibam 
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exprimir-se na língua nacional”, que se junta à proibi-
ção do alistamento dos analfabetos.

Permanece a exclusão das praças de pré, esten-
dendo-se as exceções, nesse caso, aos aspirantes a 
oficial, suboficiais, subtenentes, sargentos e alunos 
de escolas militares.

Já a Constituição de 1967 praticamente mantém 
o texto da de 1946. 

Em 1985, com a Emenda n° 25, estende-se final-
mente a possibilidade do voto aos analfabetos.

A Constituição de 1988 confirma essa exten-
são, eliminando a referência aos que não saibam se 
exprimir em língua nacional e abrindo ainda a possi-
bilidade de alistamento eleitoral para os menores de 
18 e maiores de 16, proporcionando assim a maior 
extensão do eleitorado desde a inclusão expressa das 
mulheres, em 1934.

Com essas ampliações, o eleitorado brasileiro, 
antes restrito a uma parcela minoritária da população, 
ultrapassou o limite dos 50% da população.

Em 2012, o eleitorado brasileiro ultrapassou os 
140 milhões. Considerando-se que hoje já somos mais 
de 200 milhões, conforme divulgou recentemente o 
IBGE, 70% da população brasileira poderá votar.

Para além do voto, a Carta de 1988 também con-
feriu a nós todos algumas prerrogativas de participação.

Cada vez mais, o Legislativo, por exemplo, tem 
aberto canais de participação para a população. Como 
exemplo disso cito a criação, tanto no Senado Fede-
ral quanto na Câmara dos Deputados, de comissões 
permanentes que facultam a participação do cidadão: 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Partici-
pativa, por exemplo. Lá, o cidadão, desde que tenha 
uma entidade de caráter nacional, pode, a qualquer 
momento, apresentar um projeto de lei. 

Outros institutos, como os Conselhos Setoriais 
de Políticas Públicas, além de experiências como as 
de orçamento participativo, têm ajudado a avançar o 
conceito pleno da democracia.

Da mesma forma como evoluiu o eleitorado, tam-
bém tem progredido, entre nós, o grau de conhecimento. 
O grau de consciência avança a cada ano que passa 
na nossa jovem democracia. 

Realizamos, de 1988 para cá, seis eleições na-
cionais sucessivas, com pleno respeito das regras vi-
gentes, e mesmo durante crises políticas graves, as 
instituições continuaram funcionando.

O arranjo institucional consagrado na Constituição 
de 1988, embora tenha sido objeto, ao longo destes 25 
anos, de intensa discussão (já aprovamos 74 emen-
das à Carta Magna), foi, em sua essência, mantido, 
e apresenta avanços importantes para a democracia. 

Ainda assim, restam várias questões importantes, 
como as que dizem respeito à representação. Aliás, 
refletir sobre essa questão da representação tornou-
-se um imperativo ainda mais estratégico e premente 
depois das recentes manifestações políticas que toma-
ram as ruas, lembrando junho e julho, fenômeno que 
não deixa de mostrar a força que a cultura democrática 
tem alcançado entre nós. Por estarmos em um Estado 
democrático de direito é que mais de dois milhões de 
jovens e outros com mais idade estiveram nas ruas 
durante o mês de junho.

Também a questão das relações entre os Poderes 
e as discussões sobre a divisão de papéis e funções 
nos processos de tomadas de decisão, questão cen-
tral para o funcionamento de um regime democrático, 
tem evoluído entre nós de forma sensível, dentro de 
um quadro de reforço das instituições democráticas.

Há ainda questões complexas, como a do papel 
do Executivo na legislação, tanto na edição de medidas 
provisórias quanto na questão dos vetos.

As discussões, porém, se dão dentro de um res-
peito generalizado às regras e princípios democráticos 
amplos, com os quais todas as partes podem falar e 
se posicionar.

Do ponto de vista social, é preciso reconhecer 
que o País avançou. Avançou e avançou muito. Entre 
1990 e 2004, o PIB nacional cresceu 35%. A distri-
buição per capita, no entanto, não acompanhou o rit-
mo, crescendo apenas 10%. Por outro lado, dados do 
coeficiente de Gini mostram que, nos últimos 10, 15 
anos, nós retiramos da pobreza absoluta mais de 30 
milhões de brasileiros.

Outro dado que entendo fundamental também 
é que saímos de um salário mínimo de US$60 para 
um salário mínimo que se aproxima hoje de US$350.

Pesquisas de opinião como as realizadas regu-
larmente pelo Informe Latinobarómetro mostram que 
avançamos.

Sr. Presidente, quero avançar neste meu pro-
nunciamento. São dados, números que conhecemos. 
Triplicamos o número de universidades, triplicamos o 
número de escolas técnicas. Com certeza absoluta, 
com o Bolsa Família, estamos contribuindo para que 
mais de 15 milhões de famílias tenham acesso, pelo 
menos, ao que o Lula tanto falava: três refeições por 
dia. Programas como o Luz para Todos, o Água para 
Todos e o Minha Casa, Minha Vida mostraram um 
avanço, e o IBGE aponta isso, com índices medidos 
em toda a América Latina.

Enfim, Sr. Presidente, eu enfatizo muito, neste 
pronunciamento, a questão da democracia. E vou tomar 
a liberdade – são bem curtinhos, Sr. Presidente – de 
fazer dois registros que eu não poderia deixar de fazer. 
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Registro que, nesta sexta-feira, dia 20 de se-
tembro, a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) 
completará 64 anos de fundação.

A Fenaj é a entidade máxima de representação 
dos jornalistas brasileiros, sendo a primeira federação 
de trabalhadores a realizar eleições diretas.

A Fenaj tem destacado papel na luta pela demo-
cratização no País, principalmente nos meios de co-
municação, bem como seus embates contra a ditadura 
ainda hoje estão vivos em nossa memória.

A entidade congrega 31 sindicatos no País, com 
mais de 45 mil jornalistas associados. O atual presi-
dente é o jornalista Celso Schröder.

Celso Schröder, Sr. Presidente, na minha primeira 
campanha – eu sempre gostei de histórias de gibizinho 
–, desenhou para mim, fez um gibizinho e, gratuitamen-
te, os jornalistas imprimiram milhares e exemplares 
para a minha campanha a Deputado Federal Consti-
tuinte. Esse é o Celso Schröder, que aqui lembro com 
muito carinho, assim como me lembro do Cattani. O 
Cattani era um professor, Mestre da Universidade do 
Rio Grande do Sul. Coordenou minha primeira cam-
panha. Eu era um operário metalúrgico, não tinha um 
pila para fazer campanha. Ele pegou a indenização 
da esposa dele, e os dois doaram para imprimir meu 
material, meu primeiro material de campanha, que era 
“Os Trabalhadores na Constituinte”.

Cattani, eu sei que você e sua esposa estão ven-
do, talvez, este momento, que fiz de improviso, mas 
rendo aqui minhas homenagens a vocês. Sua esposa 
e você fizeram um gesto lindíssimo que jamais vou es-
quecer, quando pegaram o dinheiro da indenização da 
Universidade – porque ela saiu de uma universidade 
para outra – para imprimir aquele livreto que foi meu 
material de campanha, “Os Trabalhadores na Cons-
tituinte”. 

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – Enfim, parabéns a todos os jornalistas brasileiros.

Sr. Presidente, agora apelo a V. Exª – são duas 
folhinhas apenas – como gaúcho.

Sr. Presidente, amanhã, 20 de setembro é a data 
máxima do Rio Grande, feriado estadual. A origem 
é o ano de 1835, inicio da Revolução Farroupilha, a 
mais longa guerra civil acontecida em solo brasileiro 
– dez anos.

De um lado, os rio-grandenses, charqueadores 
e campeiros e, do outro lado, o poder central da Co-
roa Imperial.

No inicio, foi uma guerra por questões econô-
micas, que se afunilou, com o passar dos anos, para 
causas políticas, sociais e libertárias: o sonho da Re-

pública, impostos mais justos, libertação dos escravos, 
mais autonomia para as províncias, estradas, escolas.

Sim, os revolucionários sulistas beberam nas 
águas da Revolução Francesa!

Nem vencido, nem vencedores. Apenas novos 
caminhos abertos para a unificação da querida pátria 
brasileira.

Os nomes de ontem, hoje, bordam paredes de 
museus, figuras de livros, páginas da internet. São no-
mes de ruas, avenidas e praças e servem de exemplos 
para todo gaúcho e gaúcha, e compõem a vereada 
verde amarela da nossa história, a história do Brasil.

Há outros exemplos: Cabanagem, no Pará; Sabi-
nada, na Bahia; Praieira, em Pernambuco, entre outras. 
O sentimento que levou a essas revoltas foi o mesmo 
em todas: o espírito de brasilidade. Pelo menos é as-
sim que eu entendo.

O Telmo de Lima Freitas, lá do meu Rio Grande 
do Sul, certa feita versejou, Presidente: “este atavismo 
dormido na alma da gente precisa de um quarto de 
ronda para se libertar”.

Essa lenda viva do telurismo foi certeira: preci-
samos, cada vez mais, reavivar as características dos 
nossos antepassados.

Temos que conhecer a nossa história, cuidar bem 
e acariciá-la, cultuar as nossas tradições, valorizar a 
nossa gente, o nosso País, e acreditar que é possível 
fazer deste chão verde amarelo uma grande Nação. 
Estamos todos trabalhando para isso.

A história, o presente e a luz do amanhã estão 
na palma da mão de cada um de nós.

Viva o 20 de setembro!! Viva o Rio Grande!! Viva 
o Brasil!!

Termino, Sr. Presidente, dizendo que amanhã, 
sexta-feira, eu não estarei aqui, porque estarei lá no 
acampamento do Parque Harmonia, com a gaucha-
da, no piquete estrela vermelha, junto com o Cláudio 
e o Marcão, que vão fazer lá um costelão e um bom 
chimarrão.

Sr. Presidente, muito, muito obrigado pela tole-
rância de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco 
Governo/PT – MS) – Muito obrigado, Senador Paim, 
que fez um discurso profundo sobre democracia, so-
bre as revoluções políticas. É relevante registrar a 
importância da política na vida das pessoas, na vida 
das nações. V. Exª citou revoluções históricas, como 
a Francesa, a Americana, que deixaram marcas pro-
fundas na nossa história.

Ao mesmo tempo, saúdo V. Exª pela data de 
amanhã, uma data emblemática para o Rio Grande do 
Sul, num país que passou por essa experiência dura, 
difícil, mas de brasilidade. V. Exª mencionou também 
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outros movimentos, como a Sabinada, na Bahia, e a 
Cabanagem, no Pará.

Em nome de V. Exª, parabenizo os gaúchos, os 
sulistas que sempre honraram a nossa terra.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – Sr. Presidente, só para agradecer a V. Exª essas 
considerações e para dizer que, na segunda-feira, na 
Assembleia Legislativa de Santa Catarina, haverá a 
reunião dos três Estados do Sul. Compromisso feito, 
e eu estarei lá e não aqui.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco 

Apoio Governo/PT – MS) – Muito obrigado, Senador 
Paim. Uma boa reunião para V. Exª, na segunda-feira, 
quando os três Estados do Sul se reunirão na Assem-
bleia de Santa Catarina, em Florianópolis.

O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Blo-
co Governo/PT – MS) – Sobre a mesa, requerimento 
que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 1.109, DE 2013

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, a inserção em ata de 
Voto de Congratulações e Aplausos, para o Instituto 
Federal Amazonas – IFAM, que está comemorando 21 
anos, bem como seja encaminhado o referido voto no 
seguinte endereço: IFAM – Av. Danilo Areosa, 1672 – 
Distrito Industrial – Manaus – Amazonas CEP: 69075-
351, Diretor Geral: Prof. José Pinheiro de Queiroz

Justificação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia do Amazonas – IFAM – tem como missão pro-
mover, com excelência, educação, ciência e tecnolo-
gia para o desenvolvimento da Amazônia. Sua visão 
é tornar-se referência nacional em educação, ciência 
e tecnologia. Seus valores são pautados na ética, ci-
dadania, humanização, qualidade e responsabilidade.

O IFAM vinculado a Rede Federal de Educação 
Tecnológica, durante toda sua existência vivenciou di-
versas mudanças. A história do IFAM se divide em seis 
fases: Escola de Aprendizes Artífices; Liceu Industrial; 
Escola Técnica de Manaus; Escola Técnica Federal do 
Amazonas; Centro Federal de Educação Tecnológica 
do Amazonas e Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Amazonas.

Em 23 de setembro de 1909, o presidente da Re-
pública, Nilo Peçanha, por meio do Decreto n° 7.566, 
criou as Escolas de Aprendizes Artífices, que tinham 
como finalidade principal ministrar o ensino prático e 

os conhecimentos necessários aos menores que pre-
tendiam aprender um ofício.

A Escola de Aprendizes Artífices de Manaus teve 
seu início em outubro de 1910, com apenas 33 alunos 
internos, dentre eles crianças pobres e oriundas do in-
terior do Estado do Amazonas. Eram oferecidos os cur-
sos de sapataria, marcenaria, tipografia e desenhista.

A Segunda Guerra Mundial trouxe mudanças e 
levou o Brasil à era industrial. A Escola de Aprendizes 
Artífices se adequou às transformações da época e 
modificou seu perfil de ensino. Em 1937, o Liceu Indus-
trial, por meio de novas experiências pedagógicas, pas-
sou a oferecer cursos voltados para o setor industrial.

Em 10 de novembro de 1941, inaugurou-se o 
atual prédio, situado na Avenida Sete de Setembro, 
passando, em 1942, a ser chamada de Escola Técni-
ca de Manaus. Em 1959, foi denominada de Escola 
Técnica Federal do Amazonas (Etfam). O atual prédio 
abriga hoje o Campus Manaus Centro.

Em 2001, a Etfam passou a ser chamada de 
Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazo-
nas (Cefet), já que todas as Escolas Técnicas do Brasil 
transformaram-se em Centros Federais de Educação 
Tecnológica, passando a partir de então oferecer cur-
sos superiores de tecnologia e licenciaturas.

No dia 29 de dezembro de 2008, o Presidente da 
República, Luís Inácio Lula da Silva, sancionou a lei 
nº. 11.892, que criou 38 Institutos Federais de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia, concretizando, assim, um 
salto qualitativo na educação voltada a milhares de 
jovens e adultos em todas as unidades da federação. 
A partir desta data, o Cefet passou a ser chamado de 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Amazonas.

O Instituto, estruturado mediante integração do 
Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazo-
nas e das Escolas Agrotécnicas Federais de Manaus 
e São Gabriel da Cachoeira, atualmente é composto 
por dez campos: Manaus Centro, Manaus Distrito In-
dustrial, Manaus Zona Leste, Coari, São Gabriel da 
Cachoeira, Presidente Figueiredo, Maués, Parintins, 
Lábrea e Tabatinga.

O Instituto Federal do Amazonas é uma instituição 
que possui natureza jurídica de autarquia, integrante 
da Rede Federal de Ensino, detentora de autonomia 
administrativa, patrimonial, financeira, didático-pe-
dagógico e disciplinar definidas em estatuto próprio, 
está vinculada ao Ministério da Educação, e é super-
visionado pela Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica (Setec).

São 21 anos de história, 21 anos como referência 
em educação tecnológica. Parabéns a todos os ser-
vidores, alunos e colaboradores que fizeram e fazem 
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parte da família IFAM. Parabéns por esses vinte e um 

anos de existência e que vocês continuem a formar 

cidadãos de caráter e de sabedoria em excelência. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2013. – 

Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.

O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Blo-
co Governo/PT – MS) – A Presidência encaminhará 
o voto solicitado.

O requerimento lido vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco 
Governo/PT – MS) – 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 1.111, DE 2013

Nos termos do art. 256, I do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeiro a retirada do Projeto de 
Lei do Senado nº- 427, de 2012, de minha autoria.

Sala das Sessões, – Senadora Lídice da Mata.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco 

Governo/PT – MS) – A Presidência defere o requerimento.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco 
Governo/PT – MS) – O projeto que acaba de ser lido 
será publicado e remetido à Comissão de Assuntos 
Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco 
Governo/PT – MS) – O Senado Federal, em resposta 
ao Requerimento nº 650, de 2013, de informações, 
de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, recebeu, 
os seguintes expedientes de Ministros de Estado:

– Ofício nº 59, do Ministro de Estado da Pre-
vidência Social, de 11 de setembro de 2013;
– Aviso nº 309, do Ministro de Estado da Fa-
zenda, de 10 de setembro de 2013.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
à requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco 

Governo/PT – MS) – O Senado Federal recebeu os 
seguintes Ofícios de Ministros de Estado:

– Nº 572, do Ministro de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, de 11 de setembro de 
2013, em resposta ao Requerimento nº 632, 
de 2013, de informações, de autoria da Sena-
dora Vanessa Grazziotin;
–Nº 571, do Ministro de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, de 11 de setembro de 
2013, em resposta ao Requerimento nº 633, 
de 2013, de informações, de autoria da Sena-
dora Vanessa Grazziotin;

–Nº 144, do Ministro de Estado da Educação, 
de 13 de setembro de 2013, em resposta ao 
Requerimento nº 652, de 2013, de informa-
ções, de autoria da Senadora Vanessa Gra-
zziotin;
–Nº 59, do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, de 09 de setembro de 2013, em 
resposta ao Requerimento nº 825, de 2013, 
de informações, de autoria do Senador Ricar-
do Ferraço;
–Nº 1.031, do Ministro de Estado do Trabalho 
e Emprego, de 12 de setembro de 2013, em 
resposta ao Requerimento nº 659, de 2013, 
de informações, de autoria do Senador Aécio 
Neves;
–Nº 123, do Ministro de Estado do Turismo, de 
11 de setembro de 2013, em resposta ao Re-
querimento nº 660, de 2013, de informações, 
de autoria do Senador Aécio Neves;
–Nº 1.454, do Ministro de Estado Chefe da Se-
cretaria de Portos da Presidência da Repúbli-
ca, de 13 de setembro de 2013, em resposta 
ao Requerimento nº 662, de 2013, de infor-
mações, de autoria do Senador Aécio Neves;
–Nº 82, da Ministra de Estado Chefe da Secre-
taria de Comunicação Social da Presidência 
da República, de 12 de setembro de 2013, 
em resposta ao Requerimento nº 667, de 
2013, de informações, de autoria do Senador 
Aécio Neves;
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–Nº 573, do Ministro de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, de 11 de setembro de 
2013, em resposta ao Requerimento nº 669, 
de 2013, de informações, de autoria do Sena-
dor Aécio Neves;
–Nº 530, do Ministro de Estado da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, de 11 de setembro 
de 2013, em resposta ao Requerimento nº 
671, de 2013, de informações, de autoria do 
Senador Aécio Neves;
–Nº 11.317, do Ministro de Estado da Defe-
sa, de 17 de setembro de 2013, em resposta 
ao Requerimento nº 677, de 2013, de infor-
mações, de autoria do Senador Aécio Neves;
–Nº 27.477, do Ministro de Estado Chefe da 
Controladoria-Geral da União, de 12 de setem-
bro de 2013, em resposta ao Requerimento 
nº 678, de 2013, de informações, de autoria 
do Senador Aécio Neves;
–Nº 1.755, do Ministro de Estado Chefe do 
Gabinete de Segurança Institucional da Pre-
sidência da República, de 11 de setembro de 
2013, em resposta ao Requerimento nº 680, 
de 2013, de informações, de autoria do Sena-
dor Aécio Neves;
–Nº 58, do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, de 09 de setembro de 2013, em 
resposta ao Requerimento nº 684, de 2013, 
de informações, de autoria do Senador Aécio 
Neves;

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
aos requerentes.

Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco 

Governo/PT – MS) – O Senado Federal recebeu o Ofí-
cio nº 143, de 13 de setembro de 2013, do Ministro 
de Estado da Educação, por meio do qual encaminha 
parte das informações solicitadas no Requerimento 
nº 692, de 2013, de autoria do Senador Aécio Neves.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao Requerente.

O Requerimento ficará na Secretaria-Geral da 
Mesa aguardando a complementação das informações.

O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Blo-
co Governo/PT – MS) – O Senado Federal recebeu 
o Ofício nº 1.901, de 16 de setembro de 2013, da 
Procuradora-Geral da República, em resposta ao Re-
querimento nº 465, de 2013, de informações, de au-
toria do Senador Fernando Collor.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco 

Governo/PT – MS) – O Senado Federal recebeu os 
seguintes Avisos de Ministros de Estado:

– Nº 311, do Ministro de Estado da Fazenda, de 
11 de setembro de 2013, em resposta ao Re-
querimento nº 772, de 2013, de informações, 
de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.
– Nº 119, do Ministro de Estado dos Transpor-
tes, de 13 de setembro de 2013, em resposta 
ao Requerimento nº 661, de 2013, de infor-
mações, de autoria do Senador Aécio Neves.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
aos requerentes.

Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Blo-

co Governo/PT – MS) – O Senado Federal recebeu o 
seguinte aviso da Ministra de Estado Chefe da Casa 
Civil da Presidência da República:

– Nº 700, de 12 de setembro de 2013, em 
resposta ao Requerimento nº 676, 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 (Delcídio do Amaral. Bloco 

Governo/PT – MS) – A Presidência recebeu, da Câma-
ra dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto 
Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco 

Governo/PT – MS) – Os Projetos de Decreto Legis-
lativo nºs 213 e 214, de 2013, vão à Comissão de 

Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde poderão 

receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, ten-

do a referida Comissão o prazo de 15 dias úteis para 

opinar sobre as matérias, prorrogável por igual perío-

do, nos termos do art. 376, III, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco Go-
verno/PT – MS) – O Senado Federal recebeu, da Câmara 
dos Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 
2013 (nº 2.595/2000, na Casa de origem, do Deputado 
Glycon Terra Pinto, que dispõe sobre a manutenção de 
elevadores elétricos, esteiras e escadas rolantes, insta-
lados em edifícios residenciais, comerciais e de serviços 
públicos ou privados; e dá outras providências.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Blo-
co Governo/PT – MS) – A Presidência comunica ao 
Plenário que, nos termos do art. 91, § 1º, inciso IV, 
do Regimento Interno, o Projeto será apreciado pe-
las Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania 
e, nos termos do art. 49, I, da referida Norma Interna, 
do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-

ção e Controle, podendo receber emendas perante a 

primeira comissão pelo prazo de cinco dias úteis, nos 

termos do art. 122, II, c, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco 

Governo/PT – MS) – A Presidência recebeu, da Câmara 

dos Deputados, os seguintes Projetos de Lei da Câmara:
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O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco 
Governo/PT – MS) – O Projeto de Lei da Câmara nº 
68, de 2013, vai às Comissões de Educação, Cultura 
e Esporte; e de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa. 

O Projeto de Lei da Câmara nº 69, de 2013, vai 
à Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Blo-
co Governo/PT – MS) – Esgotou-se ontem o prazo 
previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, 
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da 
apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei da Câma-
ra nº 79, de 2009 (nº 235/2007, na Casa de Origem, 
da Deputada Alice Portugal), que altera a Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996 – inclui nos currículos es-
colares de ensino médio, conteúdo sobre os direitos 
da mulher (tramitando em conjunto com o Projeto de 
Lei da Câmara nº 171, de 2009; e com os Projetos de 
Lei do Senado nºs 31, 143, 155, 371, de 2008; 279, 
de 2009; 95, 232, 254, de 2010). 

Tendo sido rejeitadas em apreciação terminativa 
pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, as 
matérias vão ao Arquivo.

Com referência aos Projetos de Lei da Câmara 
nºs 79 e 171, de 2009, será feita a devida comunica-
ção à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco 
Governo/PT – MS) – A Presidência comunica às Se-
nhoras e aos Senhores Parlamentares que, por solici-
tação dos subscritores, deixa de ser realizada a sessão 
solene conjunta do Congresso Nacional convocada 
para dia 11 de novembro do corrente, segunda-feira, 
às onze horas, no Plenário do Senado Federal, des-
tinada a comemorar os 80 anos do Conselho Federal 
de Engenharia e Agronomia – CONFEA, ficando nova 
data a ser marcada oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco 
Governo/PT – MS) – A Presidência designa o Senador 
Osvaldo Sobrinho, nos termos do Ofício das Lideranças 
do Bloco Parlamentar União e Força e dos Democra-
tas, para integrar, em substituição ao Senador Jayme 
Campos, respectivamente:

– como Titular, as Comissões de Assuntos 
Econômicos; de Agricultura e Reforma Agrá-
ria; de Assuntos Sociais; e a Temporária para 
Propor Soluções ao Financiamento do Sistema 
de Saúde do Brasil;
– como Suplente, as Comissões de Serviços 
de Infraestrutura; de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional; e a Temporária da Reforma 
do Código Penal Brasileiro;

A Presidência designa ainda o referido Senador 
para integrar:

– como Suplente, a Comissão Mista Repre-
sentativa do Congresso Nacional no Fórum 
Interparlamentar das Américas; e na Comissão 
Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas. 

A Presidência informa que será encaminhado 
aos Presidentes das Comissões de Serviços de Infra-
estrutura e de Assuntos Econômicos cópia do Ofício 
para que sejam tomadas as devidas providências em 
relação às indicações para compor as Subcomissões 
de Acompanhamento das Atividades da Eletrobrás 
Distribuição; e dos Temas Estruturais e de Longo Pra-
zo da Economia Brasileira.

Em relação à indicação para o Senador integrar 
a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática, a Presidência esclarece que esta 
designação ocorreu na sessão do dia 18 de setembro, 
nos termos do Ofício nº 170, de 2013, da Liderança 
do Bloco Parlamentar União e Força.

É o seguinte o Ofício:

Brasília, 18 de setembro de 2013

Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos, dirijo-me a 

V. Exª, para indicar o Senador Osvaldo Sobrinho (PTB-
-MT), para integrar, como Membro Titular, as Comissões 
Permanentes: Comissões de Assuntos Econômicos, 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Comissão 
de Assuntos Sociais, para o Acompanhamento das Ati-
vidades da Eletrobrás, e Comissão Destinada a propor 
Soluções ao Financiamento do Sistema de Saúde do 
Brasil, bem como ocupar, como membro suplente, as 
Comissões de Infraestrutura, Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, Subcomissão Perma-
nente para tratar dos Temas Estruturais e de Longo 
Prazo da Economia Brasileira, Comissão Mista Repre-
sentativa do Congresso Nacional no Fórum Interpar-
lamentar das Américas, Comissão Mista Permanente 
sobre Mudanças Climáticas, Comissão de Reforma do 
Código Penal Brasileiro (PLS nº 236/2012), nas vagas 
anteriormente ocupadas pelo titular, Senador Jayme 
Campos (DEM-MT), licenciado a partir de 13 de se-
tembro do ano em curso, por meio do Requerimento 
nº 1.047, de 2013. Na ocasião, também o indico para 
integrar, como membro suplente, a Comissão de Ciên-
cia, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, 
na vaga do Bloco Parlamentar União e Força.

Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder 
do Bloco Parlamentar União e Força.
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O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Blo-
co Governo/PT – MS) – Sobre a mesa, memorando 
que será lido.

É lido o seguinte:

Memo. nº 169/2013-CMA

Brasília, 10 de setembro de 2013

Assunto: Extinção de Subcomissão
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou o Requerimento nº 48, de 2013-CMA, em 3 
de setembro, deste ano, extinguindo, nos termos do 
artigo 73 do Regimento Interno do Senado Federal, 
a “Subcomissão Permanente de Monitoramento da 
Implementação das Medidas Adotadas na Rio+20 – 
CMARIO20P” no intuito de possibilitar a criação da 
“Subcomissão Temporária de Resíduos Sólidos”.

Portanto, comunico a Vossa Excelência a extin-
ção da “Subcomissão Permanente de Monitoramento 
da Implementação das Medidas Adotadas na Rio+20 
– CMARIO20P”, no âmbito desta Comissão.

Diante do exposto, solicito as alterações neces-
sárias para conhecimento dos Senadores desta Casa.

Atenciosamente, – Senador Blairo Maggi, Pre-
sidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco 
Governo/PT – MS) – O memorando que acaba de ser 
lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Blo-
co Governo/PT – MS) – O Senado Federal recebeu o 
Ofício nº 2.133/2013, do Presidente da Câmara dos 
Deputados, comunicando a aprovação e envio à pro-
mulgação do Projeto de Decreto Legislativo nº 576, 
de 2012 (nº 818/2013, naquela Casa), que aprova a 
Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de 
Defesa e o Livro Branco da Defesa Nacional, encami-
nhados ao Congresso Nacional pela Mensagem nº 83, 
de 2012 (Mensagem nº 323, de 17/07/2012, na origem).

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 2.133/13/SGM-P

Brasília, 18 de setembro de 2013

Assunto: Envio de PDC à Promulgação
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Câmara dos 

Deputados aprovou, na Sessão Plenária do dia 12-
9-13, o Projeto de Decreto Legislativo nº 818/13, do 
Senado Federal (PDS nº 576/12, na Casa de origem), 
que “Aprova a Política Nacional de Defesa, a Estra-
tégia Nacional de Defesa e o Livro Banco de Defesa 

Nacional, encaminhados ao Congresso Nacional pela 
Mensagem nº 83, de 2012 (Mensagem nº 323, de 17 
de julho de 2012, na origem)”.

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência 
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à 
promulgação.

Atenciosamente, – Deputado Henrique Eduardo 
Alves, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco 
Governo/PT – MS) – A Presidência tomará as providên-
cias necessárias à promulgação do Decreto Legislativo.

DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICA-
ÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGI-
MENTO INTERNO.

A SRª LIDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, brasileiros 
que nos acompanham pelos órgãos de divulgação da 
Casa, em 2005, a data de 21 de setembro foi instituí-
da, pela Lei N° 11.133, como Dia Nacional de Luta da 
Pessoa com Deficiência. Esta semana, quero saudar 
o Movimento de Pessoas com Deficiência, na pessoa 
do presidente do Conselho Municipal dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência de Salvador, José Ednilson 
Almeida do Sacramento, ele que é cego, estudante de 
Jornalismo na Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
e está em Brasília para acompanhar a Marcha Nacional 
pelo Efetivo Cumprimento dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência.

Segundo a ONU, 10% da população mundial, 
cerca de 650 milhões de pessoas, têm alguma defi-
ciência. Em 2008, entrou em vigor a Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência. No Brasil, o censo IBGE 2010 revela que 
45 milhões de brasileiros (23,9%) declararam-se com 
algum tipo de deficiência.

Segundo balanço de inclusão de pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho, divulgado em ju-
nho pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine), entre 
maio de 2012 a abril deste ano foram oferecidas 46.884 
vagas pelas empresas para pessoas com deficiência. 
Ainda é pouco considerando que, no Brasil, a política 
nacional de cotas obriga as empresas com pelo me-
nos 100 funcionários a preencher, no mínimo, 2% de 
seu quadro com deficientes.

No mandato, em diversas oportunidades, tanto 
no plenário como nas comissões, tenho me coloca-
do em defesa das pessoas com deficiência. Entre os 
projetos apresentados, no ano passado conseguimos 
aprovar o Projeto de Lei do Senado – PLS 621/2011, 
que destina às pessoas com deficiência um mínimo 
de 10% das vagas de cursos e programas de qualifi-
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cação profissional financiados com recursos do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (FAT). O projeto está em 
tramitação na Câmara dos Deputados.

Este ano, aprovamos o Projeto de Resolução 
do Senado – PRS 46/2011, que institui a Comenda 
Dorina Gouveia Nowill, para agraciar personalidades 
que contribuíram para a defesa das pessoas com de-
ficiência no Brasil.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma das 
propostas que Movimento Nacional pelo Efetivo Cum-
primento dos Direitos das Pessoas com Deficiência 
apresenta diz respeito “à criação de um Fundo Nacional 
para promoção de políticas de inclusão das pessoas 
com deficiência...” para custear “projetos destinados a 
este segmento social, propostos por entidades civis e/
ou por órgãos governamentais”.

Foi iniciativa do nosso mandato a proposta de 
criação de um Fundo Nacional de Apoio à Pessoa com 
Deficiência (Projeto de Lei do Senado -PLS 587/2011), 
que está pronto para votação na Comissão de Assun-
tos Econômicos (CAE) deste Senado. Citando trecho 
do Manifesto das Pessoas com Deficiência:

... cada deficiência tem suas especificidades... 
mas para que as pessoas com deficiência tenham as 
mesmas oportunidades que os demais cidadãos... é 
preciso que sejam garantidos meios de acesso na me-
dida das necessidades de cada deficiência...

A história das pessoas com deficiência já pas-
sou por várias fases críticas marcadas pela intolerân-
cia, exclusão total, invisibilidade e assistencialismo. 
Temos avançado nesta luta, mas também temos, de 
outro lado, uma grande ameaça que é, sem dúvida, 
o preconceito, bem como a invisibilidade às chama-
das barreiras “atitudinais”. As relações humanas na 
sociedade do século XXI retratam um quadro caótico 
de convivências e interações resultantes de conflitos 
históricos gerados pela dificuldade humana de convi-
ver e respeitar TODAS as diferenças.

Por isso, persiste uma profunda necessidade de 
repensarmos nossos conhecimentos sobre o tema. 
Uma das primeiras atitudes a ser reforçada – bandeira 
de diversos movimentos – é, justamente, parar de uti-
lizar o termo “portador de” e adotar a expressão atual 
(segundo convenção da própria ONU) “pessoa com 
deficiência”, que parte da seguinte orientação: “nada 
a nosso respeito sem a nossa participação”.

Por fim, quero destacar alguns direitos e avanços 
conquistados na última década, bem como desafios 
que ainda persistem. Entre os direitos, a Lei de Cotas 
propiciou a contratação de mais de 300 mil pessoas 
com deficiência.

Temos ainda a reforma psíquica e política de saú-
de mental no Brasil (Lei 10 216/2001); o Plano Nacional 

dos Direitos das Pessoas com Deficiência, coordena-
do pela Secretaria de Direitos Humanos; o Programa 
Viver sem Limite, de 2011; e dotação orçamentária 
executada pela União em colaboração com estados, 
Distrito Federal, municípios e sociedade, que envolve 
recursos para quatro eixos temáticos: acesso à educa-
ção; atenção à saúde; inclusão social; e acessibilidade.

Assim, os desafios que se colocam são os de mo-
nitorar a aplicação da Convenção da ONU, implantar 
políticas públicas para reduzir a exclusão, fomentar a 
equiparação de oportunidades e a plena participação 
cidadã das pessoas com deficiência. Tais iniciativas 
vão ao encontro de promover um maior entendimento 
– individual e coletivo – sobre o que é PcD – Pesso-
as com Deficiência, adequar a legislação, dar maior 
visibilidade a essa população e suas necessidades, 
tornando-a mais protagonista e ajudando a eliminar o 
preconceito. Ao Poder Público cabe implantar políticas 
hábeis à remoção das barreiras culturais, arquitetôni-
cas, tecnológicas, econômicas ou quaisquer outras, a 
fim de que esses cidadãos exerçam plenamente seus 
direitos constitucionais e participem mais da vida social.

Por fim, quero registrar que a Câmara Municipal 
de Vitória da Conquista promove hoje audiência pú-
blica para debater a síndrome de Down, em sessão 
especial convocada pela vereadora Lúcia Rocha. Que-
ro destacar o trabalho desenvolvido pelo Núcleo de 
Saber Down da Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia (UESB), coordenado pela professora Marian 
Oliveira e, impossibilitada de comparecer, parabenizar 
pela iniciativa. 

Como segundo assunto, gostaria de registrar 
que, na semana passada, essa Casa realizou Sessão 
Solene em homenagem às vítimas do golpe militar 
do Chile, ocorrido há 40 anos, em 11 de setembro de 
1973. Embora coautora da proposição, não pude par-
ticipar em virtude de integrar Missão Oficiai no exterior.

Queria parabenizar ao Senador João Alberto Ca-
piberibe, amigo e companheiro de bancada, que muito 
bem coordenou o referido evento, sendo ele próprio 
uma das vítimas daqueles fatídicos e tristes eventos.

Gostaria também de propor algumas reflexões 
sobre aquele momento histórico trágico de “Nuestra 
America”, posto que as lições da história sempre exi-
gem permanente atenção e meditação, para que consi-
gamos compreender com profundidade o alcance dos 
fatos que se nos apresentam hoje em dia.

Assistimos nas jornadas de mobilização popular 
de junho segmentos bastante minoritários, mas extre-
mamente agressivos, pedindo a volta da ditadura mi-
litar como remédio para a corrupção. Mal sucedidas 
em conquistar adesões nas ruas, essas vozes ainda 
buscam audiência nas redes sociais, numa pregação 
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cheia de rancor e preconceito, e absolutamente vazia 
de propostas para o País.

A defesa da democracia é uma prática diuturna. 
Não a democracia formal e retórica dos liberais con-
servadores, mas a democracia viva e pulsante que as 
mobilizações populares parecem ter redespertado em 
nossos corações e mentes.

Os dramáticos fatos de 11 de setembro de 1973 
devem servir de alerta a todas as consciências dos ci-
dadãos e cidadãs do planeta e da América Latina em 
particular. O Chile era, na época, uma das mais antigas 
e sólidas democracias, tanto assim que permitira que, 
pela primeira vez nas Américas, pelas eleições livres 
e diretas, chegasse ao poder um governo socialista 
liderado por Salvador Allende.

A violência do golpe inaugurada com o assassi-
nato do Presidente Allende no Palácio de La Moneda 
logo em suas primeiras horas, ainda nos choca a todos. 
A memória dos milhares de mortos, presos, torturados 
e desaparecidos ainda repercutem na memória da hu-
manidade, como uma nódoa que jamais se dissipará.

A profunda divisão política que se instalou com 
a vitória da Unidade Popular na eleição que em 1970 
deu a vitória a Salvador

Ailende, prosseguiu durante todo o seu governo, 
estimulado pela mídia conservadora e os dólares da 
CIA. Essa divisão se aprofundou com o golpe de 11 
de setembro de 1973. A violência do General Pino-
chet e seus seguidores promoveu uma modernização 
capitalista, apontada e saudada por muitos na época, 
apóstolos do neoliberalismo, como um modelo a ser 
seguido por todo continente. A expressão “Chicago 
Boys”, que marcou a equipe econômica pinochetista 
de jovens economistas formados nas universidades 
norte-americanas, arautos do estado mínimo e do livre 
mercado, encontravam aqui no Brasil muitos admira-
dores e seguidores.

Mas se o custo histórico, em termos de sangue 
e dor, de amplas parcelas da população chilena des-
sa modernização, foi ocultado pela feroz censura por 
algum tempo, acabou por emergir com toda a força e 
eloqüência na surpreendente derrota do General Pi-
nochet no plebiscito por ele mesmo convocado, e que 
era tido por todos os observadores como um mero jogo 
de cartas marcadas.

O custo histórico das ditaduras é sempre alto, 
muito alto. Passados 40 anos, o Chile segue dividi-
do. Em artigo recente, o jornalista Eric Nepomuceno 
afirmou: “Claro que não existe no mundo um país de 
unanimidades, e que, se existisse, com certeza seria 
tenebroso. O que chama a atenção no Chile é que 
além das até agora irremediáveis divisões sociais, 
persiste uma divisão que se transformou numa ferida 

que não termina nunca de cicatrizar: a das memórias 
soltas dentro das almas dos chilenos. As marcas da 
ditadura. A divisão mais profunda é a da memória: de 
um lado, a dos mais de três mil mortos e das mais de 
40 mil pessoas que sobreviveram ao tormento, às mas-
morras, aos campos de concentração, às mutilações 
e ao exílio, e que continua pedindo que se conheça a 
verdade, que se estabeleçam juridicamente as respon-
sabilidades, que se faça justiça. De outro, a memória 
(sim, porque isso começou há mais de 20 anos) dos 
que dizem que o que foi feito, feito está, e que ninguém 
deve explicações a quem quer que seja. Entre os dois 
lados, os que defendem uma reconciliação no modelo 
espanhol, em que se respeite a memória, mas também 
a impunidade como eixo e centro da reconciliação. São 
os que, embora reivindiquem o direito à verdade, se 
negam a ver a anistia decretada nos estertores dos 
tempos de horror como uma nódoa sobre o presente 
e um penhasco insuperável diante do futuro”.

Agora em outubro teremos eleições presidenciais 
no Chile. Quatro décadas depois, mais uma vez, o 
Chile permanece radicalmente dividido. De um lado, a 
candidata socialista e ex-presidente Michelle Bachelet, 
da aliança de centro esquerda; no lado oposto, a de-
putada Evelyn Matthei, candidata do atual Presidente 
Sebastian Pinera e da direita.

Michelle Bachelet teve seu pai, o general da força 
aérea Alberto Bachelet, assassinado sob tortura em 
1973. Ela própria, ainda muito jovem, foi presa e assistiu 
sua mãe ser torturada, antes de partirem para o exílio.

Evelyn Matthei é filha de outro general da força 
aérea, Fernando Matthei, amigo do pai de Michelle. 
Era ele o diretor da instalação militar onde Alberto Ba-
chelet foi torturado e morreu. Admiradora confessa do 
ex-ditador, foi uma das mais constantes presenças ao 
lado de Pinochet, quando da sua prisão em Londres 
por crimes contra a humanidade. Sempre que indagada 
sobre os crimes da ditadura, afirma que era muito jovem 
na época para ter que se justificar por aqueles fatos.

Para muitos, no Chile só haverá uma pacificação 
definitiva com a plena apuração, com o resgate com-
pleto da memória das vítimas e de seus algozes. De-
bate bastante similar ao que se dá hoje em nosso País.

Entre as muitas lições que nos oferece o Chile, 
uma delas certamente está em que ao romper-se com 
a democracia, um País penetra num túnel bastante es-
curo, que pode custar muitas gerações para se resgatar.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/ 
PCdoB – CE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Esta 
Casa deu início, dia 16, à Semana Nacional de Luta 
das Pessoas com Deficiência, que será celebrada até 
o próximo dia 21. A realização de eventos como este 
possibilita um debruçar mais atento sobre os proble-
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mas, as demandas e as soluções oferecidas. E temos 
que constatar: a sociedade brasileira está em débito 
com as pessoas com deficiência.

As pessoas com deficiência têm os mesmos di-
reitos, previstos na Constituição Federal de 1988 e 
outras leis do país, que são garantidos a todos os bra-
sileiros, além dos direitos previstos em leis específicas, 
como as 7.853/89, 8.742/93, 8.899/94, 10.048/2000, 
10.098/2000, entre outras, bem como em normas in-
ternacionais assinadas peio Brasil, como a Convenção 
das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência. Enquanto crianças e adolescentes, tam-
bém possuem todos os direitos previstos no Estatuto 
da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) e, quando 
idosos, ou seja, maiores de 60 anos, tem os direitos 
estabelecidos pelo Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003).

Cabe-nos elaborar e implementar políticas públi-
cas para viabilizar a inclusão social das pessoas com 
deficiência. Promover campanhas de promoção de 
imagem afirmativa dessas pessoas, através dos meios 
de comunicação e programas educativos para toda a 
população. Apoiar e fortalecer as entidades de defesa 
dos seus direitos. Garantir-lhes o direito à cidade e à 
cultura (acesso, produção e distribuição), em todas as 
ações e equipamentos culturais, adotando recursos 
de acessibilidade e tecnologias assistivas, a exemplo 
do desenho universal, áudio-descrição, sistema braile, 
caracteres ampliados, intérpretes em Língua Brasileira 
de Sinais (LIBRAS), livros digitais e sites acessíveis. 
Integrá-las ao sistema regular de educação infantil e 
no ensino fundamental com respeito às suas especifi-
cidades e fornecendo condições físicas, pedagógicas e 
tecnológicas para a promoção da educação inclusiva. 
Capacitá-las para o trabalho, ampliando as condições 
para que as empresas e o poder público cumpram a 
lei de cotas que lhes são destinadas.

Precisamos garantir profissionais capacitados no 
diagnóstico, no atendimento e na compreensão das 
especificidades das pessoas com deficiência física, 
auditiva, visual, intelectual e múltipla. Garantir profis-
sionais especialistas, com domínio ou capacitados em 
LIBRAS, para atender pessoas com deficiência auditiva, 
assim como garantir a realização do teste da orelhinha 
e a promoção de práticas de atenção à saúde auditiva. 
Garantir a presença de intérpretes em hospitais, órgãos 
públicos etc. Oferecer formação continuada, multidisci-
plinar e especializada para os profissionais das diversas 
áreas no entendimento e no atendimento das pesso-
as com deficiência. Ampliar o número de escolas que 
ensinam e adotam a linguagem de sinais. Estabelecer 
parcerias com os centros de reabilitação e/ou atenção 
especializada para ampliar o acesso das pessoas com 
deficiência aos serviços públicos e de assistência social.

Devemos tornar acessíveis os locais de uso pú-
blico, os locais públicos e os serviços como o trans-
porte urbano, proporcionando melhores condições 
de locomoção com autonomia e segurança para toda 
população, inclusive para pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida. Incorporar aos projetos urbanos 
e habitacionais os seus anseios. Estimular a criação 
de oficinas ou centros públicos destinados à fabricação 
de órteses e próteses para pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida.

Precisamos promover atividades de lazer e despor-
to acessíveis para as pessoas com deficiência ou que 
permitam sua inclusão naquelas destinadas ao conjunto 
da população. Cabe, aqui, salientar, que as atividades 
esportivas têm propiciado a melhor mostra de como 
essas pessoas, com seus direitos e necessidades res-
peitados, destacam-se e ganham visibilidade positiva. 
Os atletas paraolímpicos brasileiros conquistaram em 
Londres o melhor resultado do país na Paraolimpíada. A 
comparação é inevitável: no quadro geral de medalhas, 
o Brasil paraolímpico ficou em 7º lugar; Brasil olímpico, 
em 22° lugar. Clodoaldo da Silva, o maior medalhista 
paraolímpico brasileiro, considera que as seis medalhas 
de ouro, cinco de prata e duas de bronze que ele con-
quistou para o Brasil na natação é uma demonstração 
de superação, “Ao receber as medalhas pude demons-
trar que as pessoas com deficiência não são incapazes. 
São pessoas capazes, que lutam pelos seus ideais”.

Em 2016 será a vez do Rio de Janeiro receber 
deficientes físicos de todo o mundo para a competição. 
Em especial essa cidade terá o desafio de garantir a 
mobilidade dos participantes da competição. Como no 
resto do país, no Rio falta acessibilidade das ruas e 
dos transportes para realizar suas tarefas rotineiras. As 
calçadas esburacadas e a falta de rampas de acesso 
dificultam a circulação dos cadeirantes. Pessoas com 
deficiência visual não contam com o auxílio de aviso 
sonoro nos sinais de trânsito. As estações de trem e 
os vagões não são adaptados.

Mas temos também cidades que se destacam 
pelos serviços que oferecem, como Uberlândia, con-
siderada pela Organização das Nações Unidas (ONU), 
em 2010, uma das 100 cidades do mundo modelo em 
acessibilidade. Todas as suas regiões são equipadas 
com as adaptações de inclusão necessárias, embora 
ainda tenha desafios, como a padronização de calça-
das, implantação universal de rampas e sinalização 
sonora em todos os semáforos. Em Curitiba, os ônibus 
adaptados são quase totalidade e o Jardim Botânico 
possui o Jardim das Sensações, com trajeto sensorial 
constituído de uma pista ladeada por sementeiras com 
legendas em Braille, que oferece a oportunidade de 
ver, tocar e apreciar o perfume de espécies botânicas, 
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bem como de simular ambientações de floresta. Em 
São Paulo, as estações de metrô e trem são equipa-
das com elevadores que facilitam o deslocamento das 
pessoas com mobilidade reduzida. Em Fortaleza, existe 
estrutura para atender pessoas com deficiência, porém 
elas ainda enfrentem muitas dificuldades.

Temos legislado a respeito do tema, os governos 
federal, estaduais e municipais realizam obras de aces-
sibilidade, mas temos também um gigantesco trabalho 
de conscientização da população no sentido de respei-
tar as leis e solidarizar-se com essas pessoas. Não se 
trata apenas de uma questão de governo, mas também 
de uma questão de cultura. Basta atentarmos para os 
desrespeitos freqüentes sofridos pelas pessoas com 
deficiência. Temos garantias de acessibilidade como, 
por exemplo, vagas para deficientes, mas as pessoas 
que não precisam param os carros nessas vagas. A 
sociedade ainda não está acostumada a essa cultura.

Parabéns a esta Casa, pelas atividades que esta 
desenvolvendo em defesa dos direitos das pessoas 
com deficiência, parabéns aos brasileiros pela reali-
zação desta Semana Nacional de Luta das Pessoas 
com Deficiência. A sociedade precisa reconhecer sur-
dos, cegos, deficientes físicos e pessoas com outras 
deficiências como cidadãos plenos.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Go-
verno/PT – RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,

Estamos vivendo tempos profícuos na política bra-
sileira. Reflexos das manifestações das ruas, ocorridas 
em junho deste ano, o Parlamento brasileiro está, neste 
momento, discutindo a reforma política e, nesse con-
texto, esta Casa está a debater o fim do voto secreto.

Para isso, estamos aqui hoje. Temos a missão 
política de apreciar a Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC nº 43/2013), que determina o voto aberto 
em todas as deliberações do Poder Legislativo e que, 
depois de demorado debate, foi aprovada na Comis-
são de Constituição e Justiça (CCJ). 

Ontem (18), como todos nós testemunhamos, 
a CCJ protagonizou uma grande polêmica, mas, fe-
lizmente, terminou por aprovar o parecer do relator 
desta matéria, o senador Sergio Souza (PMDB-PR).

Tocado pelas palavras do nobre colega, Aníbal 
Diniz (PT/AC), o relator voltou ao seu relatório inicial 
que defendia o voto aberto. Assim, temos aprovada uma 
PEC que respalda a abertura de todas as votações no 
Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e 
Câmaras Municipais.

Entendo que o debate sobre assunto tão relevan-
te, não se esgota apenas numa comissão ou em uma 
sessão deste Senado. Ao contrário, acho que este tema 

deve sim, dominar a pauta política nacional, dentro e 
fora deste Parlamento.

De modo geral, aqui no Senado, podemos dizer 
que já estamos caminhando a passos largos com vistas 
à aprovação do voto aberto no Congresso Nacional.

Eu, que participei deste processo de discussões, 
e que por mais de uma vez, me posicionei nesta tri-
buna pelo voto aberto no parlamento brasileiro, volto 
a externar minha convicção na efetivação desta ferra-
menta democrática. 

Com a aprovação da PEC nº 43/2013, na CCJ, 
teremos, agora, a oportunidade de reafirmá-la, em dois 
turnos, no Plenário deste Senado. 

Neste trâmite, poderemos anexar a PEC 43/2013, 
à PEC 20/2013, de iniciativa do senador Paulo Paim (PT-
-RS), já aprovada na CCJ. Luta antiga de alguns parla-
mentares e anseio da sociedade brasileira, o fim do voto 
secreto no Parlamento brasileiro tornou-se inadiável.

Principalmente, depois do constrangimento cria-
do com a rejeição de grande parte dos deputados fe-
derais, à cassação de um deputado federal – Natan 
Donadon – já condenado e preso.

A opinião pública não perdoou a Câmara dos De-
putados pelo fato de aquela Casa ter mantido o man-
dato de um parlamentar, mesmo sem que este tivesse 
condições morais para exercê-lo. Nas redes sociais, 
onde se proliferaram as piadas contra este Poder ins-
tituído, o constrangimento foi ainda maior e assim, a 
imagem do Poder Legislativo ficou muito arranhada. 

Penso que se já estivesse prevalecendo o voto 
aberto, não teríamos passado por tão desprezível vexa-
me. A verdade é que, nobres colegas, na medida em que 
avançamos no processo de consolidação da democracia 
brasileira, não há mais espaço para que o anacronismo 
representado pelo voto secreto seja preservado.

Nos dias de hoje, em que vivenciamos muito mais 
com a transparência, ocultar o voto dos parlamentares, 
que aqui representam os seus eleitores, é um atentado 
ao princípio democrático. A transparência, senhores par-
lamentares, carrega consigo a possibilidade de estabele-
cer uma relação muito mais próxima entre representante 
e representado. Os eleitores, que em nós confiaram um 
mandato, podem, devem e precisam saber como vota-
mos em todas as matérias que nos são submetidas.

Portanto, ao aprovarmos a proposta de emenda 
constitucional do voto aberto, nós, que apenas represen-
tamos o eleitor, estaremos a reconhecer sua soberania e 
reafirmar nossa sintonia com ele e com suas demandas.

Ademais, ao assegurarmos o voto aberto, não 
estamos criando a roda, mas seguindo outras Casas 
Legislativas como a Câmara Legislativa do Distrito Fe-
deral e as Assembleias Legislativas de São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. 
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Reafirmo, portanto, minha posição favorável ao 
voto aberto, fazendo uma homenagem ao colega de 
Parlamento e de Partido, o senador Paulo Paim (RS), 
que desde 1989, quando ainda era deputado, defende 
essa bandeira. 

Autor de duas proposituras, a PEC 50 e a PEC 
20, que também visam o fim do voto secreto no Poder 
Legislativo, Paim é a própria representação da luta pela 
transparência no Legislativo brasileiro. Quem sabe, bre-

vemente, Paulo Paim poderá ver este sonho, que não 
é mais só dele, vir a ser realizado. É o que eu defendo.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco 

Apoio Governo/PT – MS) – Não havendo mais nenhum 
Senador ou Senadora inscritos, com as bençãos de 
Deus, dou por encerrada a presente sessão.

Boa noite a todos.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 18 minutos.)
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Ata da 162ª Sessão, Não Ordinária,  
Em 20 de setembro de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Srª Ana Amélia e do Sr. Ruben Figueiró

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 3 minutos e 
encerra-se às 12 horas e 20 minutos.)

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado 
que será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 384, DE 2013 
(COMPLEMENTAR)

Altera o Código Eleitoral para impor celeri-
dade processual nos casos que especifica. 

Art. 1º Os arts. 22, 29, 35, 93 e 216 da Lei nº 
4.737, de 15 de julho de 1965, passam a vigorar com 
as seguintes alterações:

“Art. 22.  .........................................................
 .......................................................................
§ 1º As decisões do Tribunal Superior Eleitoral 
são irrecorríveis, salvo nos casos do art. 281.
§ 2º Nos casos das alíneas a e j do inciso I, 
e do inciso II, deste artigo, o processo deverá 
estar julgado no prazo de cento e vinte dias, 
contados da data de distribuição, sob pena de 
inserção em pauta de julgamento com abso-
luta preferência, sobrestando-se o julgamento 
dos demais feitos, exceto dos referidos no § 
3º deste artigo, até que se ultime a decisão.
§ 3º Os processos relativos à impugnação de 
mandato eletivo, à anulação de eleição e à 
expedição do diploma deverão estar decidi-
dos em sessenta dias, contados da data de 
distribuição, sob as mesmas consequências 
definidas no § 2º deste artigo.” (NR)
“Art. 29.  .........................................................
 .......................................................................

§ 1º As decisões dos Tribunais Regionais Elei-
torais são irrecorríveis, salvo nos casos do 
art. 276. 
§ 2º Nos casos das alíneas a e e do inciso I, 
e do inciso II, deste artigo, o processo deverá 
estar julgado no prazo de cento e oitenta dias, 
contados da data de distribuição, sob pena de 
inserção em pauta de julgamento com abso-
luta preferência, sobrestando-se o julgamento 
dos demais feitos, exceto dos referidos no § 
3º deste artigo, até que se ultime a decisão.
§ 3º Os processos relativos à impugnação de 
mandato eletivo, à anulação de eleição e à 
expedição de diploma deverão estar decidi-
dos em sessenta dias, contados da data de 
distribuição, sob as mesmas consequências 
definidas no § 2º deste artigo.” (NR)
“Art. 35.  .........................................................
 .......................................................................
Parágrafo único. Os prazos para decisão do 
processo, sob pena de inserção obrigatória 
em pauta de julgamento com absoluta prefe-
rência e com sobrestamento da apreciação 
de todos os demais feitos até que se ultime a 
decisão, são:
I – no caso do inciso II, de noventa dias;
II – no caso do inciso III, de sete dias;
III – no caso do inciso XII, imediatamente após 
a manifestação do Ministério Público.” (NR)
“Art. 93. O prazo de entrada em cartório ou 
na Secretaria do Tribunal, conforme o caso, 
de requerimento de registro de candidato a 
cargo eletivo terminará improrrogavelmente 
às dezoito horas do centésimo dia anterior à 
data marcada para a eleição.
§ 1º Todos os requerimentos deverão estar 
decididos, inclusive os que tiverem sido im-
pugnados, no prazo de dez dias, contados 
do encerramento do prazo a que se refere o 
caput deste artigo.
 .......................................................................
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§ 3º Os prazos para a decisão, sob pena de 
sobrestamento de pauta, são:
I – de dois dias para o Juiz Eleitoral apresen-
tar sentença;
II – de dez dias para o Tribunal Regional Elei-
toral.” (NR)
“Art. 216. Enquanto não decidido definitiva-
mente recurso interposto contra a expedição 
do diploma, o diplomado não poderá ser in-
vestido no mandato.” (NR)

Justificação

A morosidade da Justiça Eleitoral em decidir pen-
dências processuais, principalmente as relativas à le-
gitimidade da diplomação de eleitos e a legalidade do 
exercício do mandato eletivo, tem levado a situações 
inaceitáveis, que colocam em risco a própria legitimi-
dade das eleições

A todo momento, assistimos à investidura em 
mandatos eletivos de pessoas sobre as quais incidem 
graves acusações envolvendo a legitimidade de sua 
eleição, por falta de decisão sobre os processos judi-
ciais que buscam contestar o pleito.

É muito comum que, em alguns casos, chegue-
mos ao absurdo de assistir ao fato de o mandato se 
encerrar sem que os processos de sua impugnação 
sejam decididos.

Trata-se de situação que não pode continuar, 
que fere não apenas o princípio constitucional previsto 
no inciso LXXVIII do art. 5º da Lei Maior, que afirma 
que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 
assegurados a razoável duração do processo e os 
meios que garantam a celeridade de sua tramitação, 
como atinge os próprios alicerces do Estado Demo-
crático de Direito.

Com o objetivo de corrigir essa grave distorção, 
estamos apresentando esta emenda, que pretende 
impor prazos limitadores da duração da pendência 
processual eleitoral nos três níveis de jurisdição, sob 
pena, principalmente, de inclusão obrigatória em pauta 
com efeitos de sobrestamento. Além disso, propomos 
que seja dada preferência total aos feitos relativos à 
diplomação, legitimidade de eleição e impugnação de 
mandato eletivo, por conta dos óbvios efeitos sobre a 
verdade do processo eleitoral.

Finalmente, condicionamos a investidura no man-
dato eletivo à decisão definitiva, no âmbito da Justiça 
Eleitoral, de todas as impugnações interpostas.

Cremos que essas medidas contribuirão para 
recuperar a efetividade e tempestividade da jurisdi-
ção eleitoral, preservando a vontade popular em sua 
inteireza.

Sala das Sessões, – Senador Ruben Figueiró.

LEGISLAÇÃO CITADA

Altera o Código Eleitoral para impor celeri-
dade processual nos casos que especifica. 

LEI Nº 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965.

Institui o Código Eleitoral.

Art. 1º Este Código contém normas destinadas a 
assegurar a organização e o exercício de direitos polí-
ticos precipuamente os de votar e ser votado.
....................................................................................
....................................................................................

Art. 22. Compete ao Tribunal Superior:
I – Processar e julgar originariamente:
a) o registro e a cassação de registro de partidos 

políticos, dos seus diretórios nacionais e de candidatos 
à Presidência e vice-presidência da República;

b) os conflitos de jurisdição entre Tribunais Re-
gionais e juizes eleitorais de Estados diferentes;

c) a suspeição ou impedimento aos seus mem-
bros, ao Procurador Geral e aos funcionários da sua 
Secretaria;

d) os crimes eleitorais e os comuns que lhes fo-
rem conexos cometidos pelos seus próprios juizes e 
pelos juizes dos Tribunais Regionais;

e) o habeas corpus ou mandado de segurança, 
em matéria eleitoral, relativos a atos do Presidente da 
República, dos Ministros de Estado e dos Tribunais 
Regionais; ou, ainda, o habeas corpus, quando hou-
ver perigo de se consumar a violência antes que o juiz 
competente possa prover sobre a impetração; (Execu-
ção suspensa pela RSF nº 132, de 1984)

f) as reclamações relativas a obrigações impos-
tas por lei aos partidos políticos, quanto à sua conta-
bilidade e à apuração da origem dos seus recursos;

g) as impugnações á apuração do resultado geral, 
proclamação dos eleitos e expedição de diploma na 
eleição de Presidente e Vice-Presidente da República;

h) os pedidos de desaforamento dos feitos não 
decididos nos Tribunais Regionais dentro de 60 (ses-
senta) dias da conclusão ao relator; 

h) os pedidos de desaforamento dos feitos não 
decididos nos Tribunais Regionais dentro de trinta dias 
da conclusão ao relator, formulados por partido, can-
didato, Ministério Público ou parte legitimamente inte-
ressada. (Redação dada pela Lei nº 4.961, de 1966)

i) as reclamações contra os seus próprios juizes 
que, no prazo de trinta dias a contar da conclusão, não 
houverem julgado os feitos a eles distribuídos. (Incluído 
pela Lei nº 4.961, de 1966)

j) a ação rescisória, nos casos de inelegibilida-
de, desde que intentada dentro de cento e vinte dias 
de decisão irrecorrível, possibilitando-se o exercício 
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do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado. (In-
cluído pela LCP nº 86, de 1996) (Produção de efeito)

II – julgar os recursos interpostos das decisões 
dos Tribunais Regionais nos termos do Art. 276 inclu-
sive os que versarem matéria administrativa.

Parágrafo único. As decisões do Tribunal Superior 
são irrecorrível, salvo nos casos do Art. 281.
....................................................................................
....................................................................................

Art. 29. Compete aos Tribunais Regionais:
I – processar e julgar originariamente:
a) o registro e o cancelamento do registro dos 

diretórios estaduais e municipais de partidos políticos, 
bem como de candidatos a Governador, Vice-Gover-
nadores, e membro do Congresso Nacional e das As-
sembléias Legislativas;

b) os conflitos de jurisdição entre juizes eleitorais 
do respectivo Estado;

c) a suspeição ou impedimentos aos seus mem-
bros ao Procurador Regional e aos funcionários da sua 
Secretaria assim como aos juizes e escrivães eleitorais;

d) os crimes eleitorais cometidos pelos juizes 
eleitorais;

e) o habeas corpus ou mandado de segurança, 
em matéria eleitoral, contra ato de autoridades que 
respondam perante os Tribunais de Justiça por crime 
de responsabilidade e, em grau de recurso, os denega-
dos ou concedidos pelos juizes eleitorais; ou, ainda, o 
habeas corpus quando houver perigo de se consumar 
a violência antes que o juiz competente possa prover 
sobre a impetração;

f) as reclamações relativas a obrigações impos-
tas por lei aos partidos políticos, quanto a sua conta-
bilidade e à apuração da origem dos seus recursos;

g) os pedidos de desaforamento dos feitos não 
decididos pelos juízes eleitorais em 60 (sessenta) dias 
da sua conclusão para julgamento, sem prejuízo das 
sanções aplicadas pelo excesso de prazos. 

g) os pedidos de desaforamento dos feitos não 
decididos pelos juizes eleitorais em trinta dias da sua 
conclusão para julgamento, formulados por partido 
candidato Ministério Público ou parte legitimamente 
interessada sem prejuízo das sanções decorrentes do 
excesso de prazo. (Redação dada pela Lei nº 4.961, 
de 1966)

II – julgar os recursos interpostos:
a) dos atos e das decisões proferidas pelos jui-

zes e juntas eleitorais.
b) das decisões dos juizes eleitorais que conce-

derem ou denegarem habeas corpus ou mandado de 
segurança.

Parágrafo único. As decisões dos Tribunais Re-
gionais são irrecorríveis, salvo nos casos do Art. 276.
....................................................................................
....................................................................................

Art. 35. Compete aos juizes:
I – cumprir e fazer cumprir as decisões e deter-

minações do Tribunal Superior e do Regional;
II – processar e julgar os crimes eleitorais e os 

comuns que lhe forem conexos, ressalvada a compe-
tência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais 
Regionais;

III – decidir habeas corpus e mandado de seguran-
ça, em matéria eleitoral, desde que essa competência 
não esteja atribuída privativamente a instância superior.

IV – fazer as diligências que julgar necessárias 
a ordem e presteza do serviço eleitoral;

V – tomar conhecimento das reclamações que 
lhe forem feitas verbalmente ou por escrito, reduzindo-
-as a termo, e determinando as providências que cada 
caso exigir;

VI – indicar, para aprovação do Tribunal Regional, 
a serventia de justiça que deve ter o anexo da escri-
vania eleitoral;

VII – representar sobre a necessidade de nome-
ação dos preparadores para auxiliarem o alistamento 
eleitoral, indicando os nomes dos cidadãos que devem 
ser nomeados; (Revogado pela Lei nº 8.868, de 1994)

VIII – dirigir os processos eleitorais e determinar 
a inscrição e a exclusão de eleitores;

IX– expedir títulos eleitorais e conceder transfe-
rência de eleitor;

X – dividir a zona em seções eleitorais;
XI mandar organizar, em ordem alfabética, re-

lação dos eleitores de cada seção, para remessa a 
mesa receptora, juntamente com a pasta das folhas 
individuais de votação;

XII – ordenar o registro e cassação do registro dos 
candidatos aos cargos eletivos municiais e comunicá-
-los ao Tribunal Regional;

XIII – designar, até 60 (sessenta) dias antes das 
eleições os locais das seções;

XIV – nomear, 60 (sessenta) dias antes da elei-
ção, em audiência pública anunciada com pelo menos 
5 (cinco) dias de antecedência, os membros das me-
sas receptoras;

XV – instruir os membros das mesas receptoras 
sobre as suas funções;

XVI – providenciar para a solução das ocorrências 
que se verificarem nas mesas receptoras;

XVII – tomar todas as providências ao seu alcan-
ce para evitar os atos viciosos das eleições;
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XVIII -fornecer aos que não votaram por motivo 
justificado e aos não alistados, por dispensados do alista-
mento, um certificado que os isente das sanções legais;

XIX – comunicar, até às 12 horas do dia seguinte 
a realização da eleição, ao Tribunal Regional e aos de-
legados de partidos credenciados, o número de eleito-
res que votarem em cada uma das seções da zona sob 
sua jurisdição, bem como o total de votantes da zona.
....................................................................................
....................................................................................

Art. 93. O prazo da entrada em cartório ou na Se-
cretaria do Tribunal, conforme o caso, de requerimen-
to de registro de candidato a cargo eletivo terminará, 
improrrogavelmente, às dezoito horas do nonagésimo 
dia anterior à data marcada para a eleição . (Redação 
dada pela Lei nº 6.978, de 19.1.1982)

§ 1º Até o septuagésimo dia anterior à data mar-
cada para a eleição, todos os requerimentos devem 
estar julgados, inclusive os que tiverem sido impugna-
dos. (Redação dada pela Lei nº 6.978, de 19.1.1982)

§ 2º As convenções partidárias para a escolha 
dos candidatos serão realizadas, no máximo, até dez 
dias antes do término do prazo do pedido de registro 
no cartório eleitoral ou na Secretaria do Tribunal. (Re-
dação dada pela Lei nº 6.978, de 19.1.1982)

§ 3º Nesse caso, se se tratar de eleição municipal, 
o juiz eleitoral deverá apresentar a sentença no prazo 
de 2 (dois) dias, podendo o recorrente, nos 2 (dois) 
dias seguintes, aditar as razões do recurso; no caso de 
registro feito perante o Tribunal, se o relator não apre-
sentar o acórdão no prazo de 2 (dois) dias, será desig-
nado outro relator, na ordem da votação, o qual deverá 
lavrar o acórdão do prazo de 3 (três) dias, podendo o 
recorrente, nesse mesmo prazo, aditar as suas razões.
....................................................................................
....................................................................................

Art. 216. Enquanto o Tribunal Superior não deci-
dir o recurso interposto contra a expedição do diplo-
ma, poderá o diplomado exercer o mandato em toda 
a sua plenitude.
....................................................................................
....................................................................................

Art. 276. As decisões dos Tribunais Regionais são 
terminativas, salvo os casos seguintes em que cabe 
recurso para o Tribunal Superior:

I – especial:
a) quando forem proferidas contra expressa dis-

posição de lei;
b) quando ocorrer divergência na interpretação 

de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais.
II – ordinário:
a) quando versarem sôbre expedição de diplomas 

nas eleições federais e estaduais;

b) quando denegarem habeas corpus ou man-
dado de segurança.

§ 1º É de 3 (três) dias o prazo para a interposi-
ção do recurso, contado da publicação da decisão nos 
casos dos nº I, letras a e b e II, letra b e da sessão da 
diplomação no caso do nº II, letra a.

§ 2º Sempre que o Tribunal Regional determinar a 
realização de novas eleições, o prazo para a interposição 
dos recursos, no caso do nº II, a, contar-se-á da sessão 
em que, feita a apuração das sessões renovadas, fôr 
proclamado o resultado das eleições suplementares.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania)

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS) – O projeto que acaba de ser lido será 
publicado e remetido à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência recebeu o Aviso nº 1.511, 
de 2013, na origem, do Tribunal de Contas da União, 
que encaminha cópia do Despacho da Ministra-Rela-
tora Ana Arraes, acompanhado dos Pronunciamentos 
da Unidade Técnica, referente a Pedidos de Reexame 
interpostos contra o Acórdão nº 1.986/2013-TCU (TC 
013.774/2012-3). 

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 1.511-GP/TCU

Brasília, 16 de setembro de 2013

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, cópia do Despacho da Ministra-Relatora Ana 
Arraes (acompanhado dos Pronunciamentos da Uni-
dade Técnica), que trata de Pedidos de Reexame inter-
posto contra o Acórdão nº 1.986/2013-TCU-Plenário, 
proferido nos autos do processo de Representação nº 
TC-013.774/2012-3.

Esclareço, por oportuno, que o referido Acórdão 
foi encaminhado ao Senado Federal por meio do Aviso 
nº 920-Seses-TCU-Plenário de 31-7-2013 (conforme 
cópia anexa).

Atenciosamente, – Valmir Campelo, na Presi-
dência.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS) – O Aviso nº 1.511, de 2013, juntado ao 
processado do Aviso nº 12, 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) – 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 nº 246, 
de 2013, do Presidente da Comissão de Assuntos 
Econômicos, comunicando a deliberação pela decla-
ração de prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado 
nº 347, de 2012.

É o seguinte o Ofício:

Of. no 246/2013/CAE

Brasília, 17 de setembro de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2o do art. 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão aprovou, em reunião realizada 
nesta data, a Declaração de Prejudicialidade do Projeto 
de Lei do Senado no 347 de 2012, que “Altera os arts. 
13 e 14 da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, 
para ampliar o limite máximo de receita bruta total para 
opção pelo regime de lucro presumido de tributação 
pelo imposto de renda das pessoas jurídicas”.

Atenciosamente, – Senador Lindbergh Farias, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Com referência ao Ofício nº 246, 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 recebeu o Ofício nº 229, de 
2013, do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, 
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do 
Projeto de Lei do Senado nº 181, de 2010.

É o seguinte o Ofício:

Ofício no 229/2013 – Presidência/CAS

Brasília, 18 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 rejeitou, em decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei do Senado no 181, de 2010, 
de autoria do Senador Marcelo Crivella, que autoriza 
as farmácias e drogarias a vender medicamentos 
a preço de custo a aposentados pelo Regime Geral 
da Previdência Social e a lançar a diferença entre 
esse preço e o de mercado como despesa opera-
cional de empresa.

Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/

PP – RS) – Com referência ao Ofício nº 229, de 2013, 
fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interpo-
sição de recurso, por um décimo da composição da 

Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 181, 
de 2010, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do 
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência comunica ao Plenário que, 
uma vez findo o prazo fixado no parágrafo único do 
art. 254 do Regimento Interno, sem interposição do 
recurso ali previsto, determinou o arquivamento defi-
nitivo do Projeto de Lei do Senado nº 264, de 2013, 
do Senador Jorge Viana, que dá nova redação ao art. 
24 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei 
das Eleições), vedando o financiamento de campanhas 
eleitorais por pessoa jurídica.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Encerrou-se ontem o prazo para apresen-
tação de emendas ao Projeto de Resolução nº 69, 
de 2013, da Senadora Vanessa Grazziotin, que altera 
o art. 108 da Resolução do Senado Federal nº 93, de 
1970 (Regimento Interno do Senado Federal) (presen-
ça mínima nas reuniões de comissões). 

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai às Comissões de Constituição, Jus-

tiça e Cidadania e Diretora, seguindo, posteriormente, à 
Comissão Especial da Reforma do Regimento Interno.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 235, 
de 2013, do Presidente da Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária, encaminhando, para autuação, o 
Aviso nº 1.087/2013, na origem, do Tribunal de Con-
tas da União, acompanhado de cópia do Acórdão nº 
2.303, de 2013, bem como dos respectivos Relatório 
e Voto que o fundamentam, referente à auditoria ope-
racional, para avaliar a efetividade dos procedimentos 
de controle adotados pela Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária – ANVISA, na emissão do Informe de 
Avaliação Toxicológica (TC 011.726/2013-0).

É o seguinte o Ofício:

Of. Pres. no 235/2013-CRA

Brasília, 18 de setembro de 2013

Assunto: Encaminha aviso do TCU para leitura e au-
tuação

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para leitura e au-

tuação, o Aviso no 1.087-Seses-TCU-Plenário, subscrito 
pelo Ministro João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia 
do Acórdão no 2.303/2013-TCU-Plenário, proferido nos 
autos do processo no TC 011.726/2013-0, que trata 
da auditoria operacional, autorizada pelo Acórdão no 
197/2013-TCU-Plenário, em atendimento à solicitação 
do Congresso Nacional (TC no 046.860/2012-6), para 
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avaliar a efetividade dos procedimentos de controle 
adotados pela Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária – ANVISA na emissão do Informe de Avaliação 
Toxicológica.

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

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O Aviso nº 1.087/2013 foi autuado como 
Aviso nº 63, de 2013, e retorna à Comissão de Agri-
cultura e Reforma Agrária.

É o seguinte o Aviso:

AVISO No 63, DE 2013 
(no 1.087-Seses-TCU-Plenário, na origem)

Brasília, 28 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 011.726/2013-0, 
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 dessa Comissão 
serão posteriormente comunicadas.

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

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O Senado Federal recebeu os seguintes 
Ofícios de Ministros de Estado:

– Nº 90, do Ministro de Estado das Comunica-
ções, de 17 de setembro de 2013, em resposta 
ao Requerimento nº 655, de 2013, de infor-
mações, de autoria do Senador Aécio Neves;
– Nº 216, do Ministro de Estado Chefe da Secre-
taria de Aviação Civil da Presidência da Repú-
blica, de 18 de setembro de 2013, em resposta 
ao Requerimento nº 666, de 2013, de infor-
mações, de autoria do Senador Aécio Neves.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
aos requerentes.

Os Requerimentos vão ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/

PP – RS) – Convido para fazer uso da palavra, como 
orador inscrito, o Senador Ruben Figueiró, do PSDB, 
do Mato Grosso do Sul.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB 
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, teles-
pectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, 
o Senado deveria ter decidido questões fundamentais 

sobre o sistema eleitoral com uma agilidade necessá-
ria para que tais mudanças fossem válidas já para as 
próximas eleições. Não o fez, e perdeu uma grande 
oportunidade de ser elogiado pela nação brasileira.

Pensava-se que o Senado participaria de uma 
grande batalha em favor de um dos mais reclamados 
brados do povo. Participou, sim, de uma batalha, a Ba-
talha de Itararé, como se recorda, aquela da Revolução 
Constitucionalista de 1932, protagonizada por paulis-
tas e mato-grossenses, esses que constituem hoje o 
Mato Grosso do Sul. Ou seja, a batalha que não houve.

Gostaria, Srª Presidente, de ressaltar aqui a mi-
nha posição a respeito da chamada minirreforma elei-
toral. Infelizmente, a despeito de todo o esforço das 
Lideranças partidárias e dos nobres Srs. e Srªs Sena-
dores, entendo que esta minirreforma não passou de 
um risco n’água.

Vou aqui parafrasear o ilustre Senador Pedro 
Taques, do Mato Grosso, e dizer que ela, na verda-
de, foi uma nanorreforma eleitoral, pela sua pouca 
expressão política.

Não quero parecer antipático ou pessimista, mas 
também não deixarei de ser verdadeiro e expressar 
que nós, Senadores e Senadoras, deixamos de fazer 
o que o povo tanto pediu e pede nas ruas: medidas 
que impeçam a corrupção eleitoral e o caixa dois. Sin-
ceramente, para mim, os sinais das alterações nesta 
legislação eleitoral chegarão quase invisíveis à Câma-
ra dos Deputados. Não creio que aquela Casa lhe dê 
atenção, como, aliás, infelizmente, tem acontecido com 
as propostas desta Casa que para lá enviou.

Essa nanorreforma eleitoral, que ora aprovamos 
– bem menor do que a mini –, basicamente disciplina 
o sistema de propaganda eleitoral, o que, no meu en-
tender, não atingirá o que mais macula o processo, que 
são as licenciosidades da corrupção e do caixa dois.

Digo isso, Srª Presidente, porque a proposta não 
muda as regras de financiamento de campanha. Ape-
nas limita a contratação de cabos eleitorais e o uso 
de recursos com alimentação e combustível; proíbe 
cavaletes com propagandas em vias públicas, pintura 
de muros e o chamado “envelopamento” de carros par-
ticulares. Ou seja, itens importantes, sim – não quero 
desmerecê-los –, mas ressalto que não chegam nem 
de perto ao fulcro da questão da corrupção eleitoral 
de grande monta.

Mesmo fazendo essas ressalvas, achei oportuno 
apresentar uma emenda ao projeto da minirreforma 
eleitoral, que acabou por não ser incorporada ao texto 
aprovado. Informo, Srª Presidente, que não desisti da 
ideia e vou apresentá-la em breve como projeto de lei.

O que pretendo é estabelecer prazo máximo para 
a decisão da Justiça Eleitoral, nos três níveis (federal, 
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estadual e municipal), a fim de impedir que pessoas 
passíveis de cassação de mandato tomem posse e, 
depois, tenham de deixar o cargo eletivo, gerando um 
ônus político e financeiro.

A proposta determina que a Justiça Eleitoral julgue 
os processos relativos à impugnação de mandato ele-
tivo, anulação de eleição e expedição de diploma em, 
no máximo, 60 dias, contados da data da distribuição.

Temos inúmeros exemplos de pessoas eleitas 
com flagrantes atos de corrupção eleitoral que per-
manecem no mandato por força de recursos extras 
no Tribunal Superior Eleitoral ou pela simples demora 
no julgamento.

Srª Presidente, é preciso que se abrevie o proces-
so para que não aconteça o que tem ocorrido ultima-
mente. É muito comum que um ano ou mais depois, a 
Justiça Eleitoral julgue e casse o mandato do prefeito ou 
do vereador, por exemplo. Isso causa um dano imenso 
à estabilidade dos Municípios e das instituições como 
as Câmaras Municipais, além de representar um ônus 
financeiro para a Justiça Eleitoral e para o processo 
eleitoral em si, com candidatos à nova eleição.

O que defendo, Srª Presidente, expressamente, 
é que não poderá ocorrer a diplomação enquanto não 
houver manifestação definitiva da Justiça Eleitoral.

Se falarmos em âmbito estadual, 11 dos 27 go-
vernadores eleitos em 2010 podem perder o mandato! 
Só que eles já estão na segunda metade do terceiro 
ano deste mandato que, em tese, seria indevido.

Isso é péssimo não só para o País, mas para a 
construção do conceito de cidadania na cabeça das 
pessoas, especialmente dos jovens. A morosidade de 
nossa Justiça nada mais é do que uma prova cabal 
para o povo de que não há punição para a corrupção 
eleitoral. Infelizmente temos muitos casos de políticos 
que acabam tendo o seu mandato exercido sub judice, 
com todos os poderes, por quase toda a sua totalidade. 
Mesmo sob sérios indícios de ilícitos, esses gestores 
se mantêm com a caneta na mão para decidir sobre 
os rumos do Estado, ou do Município. Sem contar que 
podem usar a máquina pública em benefício próprio 
para se perpetuar no poder numa eleição seguinte, 
voltando como um “grande injustiçado”.

No meu Estado, Sr. Senador Acir Gurgacz, o meu 
Mato Grosso do Sul, por exemplo, 13 dos 79 prefeitos 
já foram cassados desde a eleição de outubro do ano 
passado. Em cinco Municípios: Bonito, Sidrolândia, 
Jardim, Bela Vista e Figueirão, foram realizadas elei-
ções suplementares em março e em julho deste ano. 
E, por incrível que pareça, os eleitos agora em julho já 
estão suspensos pela Justiça Eleitoral pelas mesmas 
razões: crimes eleitorais.

Em relação aos vereadores, na capital do meu 
Estado, havia a esdrúxula possibilidade de cinco ve-
readores cassados pela Justiça Eleitoral poderem 
decidir sobre a abertura de processo ou não contra o 
atual prefeito de Campo Grande. Os cinco vereadores 
foram cassados por compra de votos e ainda estão 
exercendo o mandato por força de liminar concedida 
pelo Tribunal até o julgamento do mérito dos recursos.

Isso, Srª Presidente Ana Amélia, é inaceitável 
e tem acontecido com certa frequência. Estou dan-
do exemplo do meu Estado, mas o objetivo da minha 
proposição é simplificar o processo eleitoral e garantir 
a estabilidade dos Municípios, Estados e da própria 
União. E, por tabela, reduzir os custos do processo 
eleitoral, um dos objetivos dessa minirreforma eleitoral 
recém aprovada no Senado.

Desta tribuna também manifesto a minha total 
solidariedade à Proposta de Emenda à Constituição 
64/2012, do eminente Senador Mozarildo Cavalvanti. 
A PEC, em debate na Comissão de Constituição e 
Justiça desta Casa, transforma a Justiça Eleitoral em 
Justiça de carreira, com juízes eleitorais. E não mais 
como é hoje, com juízes “emprestados”.

O Senador Mozarildo entende, e eu concordo com 
S. Exª, que um juiz de carreira tem isenção maior para 
julgar qualquer caso contra Presidente da República, 
governador, prefeito, Senador, Deputado Federal, ve-
readores, etc.

Por isso, Srª Presidente, exponho aqui o meu 
apoio à PEC 64/2012, que cria a carreira de magistra-
do eleitoral. Pela ideia do nobre Parlamentar Mozarildo 
Cavalcanti, o bacharel em Direito, com o registro na 
OAB, passaria a ser juiz eleitoral permanente após 
aprovado em concurso público e poderia ascender 
até o cargo de ministro do Tribunal Superior Eleitoral.

Aproveito para anunciar a minha intenção de 
apresentar também uma PEC que altera os artigos 119 
e 120 da Carta Magna, para contribuir e acrescentar 
algumas especificações à proposta do Senador Moza-
rildo, no objetivo comum de estabelecer nova estrutura 
à Justiça Eleitoral.

O Tribunal Superior Eleitoral passaria a ser com-
posto por sete juízes nomeados pelo Presidente da 
República dentre os membros do Ministério Público 
Federal e dos Tribunais Regionais Eleitorais. E não 
mais como é hoje, com sua composição formada por 
ministros do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça 
e oriundos da advocacia. Isso já está previsto na PEC 
do Senador Mozarildo, mas eu acrescento o §2º, que 
determina absoluta prioridade processual às ações re-
lativas à impugnação de mandato eletivo e às voltadas 
ao processo eleitoral, para garantir a segurança jurídica.
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Além disso, acrescento a criação da Escola Na-
cional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
Eleitorais e do Conselho Superior de Justiça Eleitoral, 
que deverão funcionar junto ao TSE.

Minha PEC ainda absorve a proposta do Sena-
dor Mozarildo que prevê que os Tribunais Regionais 
Eleitorais terão juízes oriundos do Ministério Público 
Federal, do Ministério Público Estadual e da promo-
ção de Juízes Eleitorais de carreira, por antiguidade e 
merecimento. Hoje os TREs são compostos por magis-
trados dos Tribunais de Justiça e do Tribunal Regional 
Eleitoral do respectivo Estado. Acrescento, no entan-
to, por meio da inclusão de outro parágrafo, a instala-
ção de uma justiça itinerante no âmbito dos Tribunais 
Regionais Eleitorais, com o objetivo de promover au-
diências e atuar nas demais funções necessárias ao 
atendimento comunitário.

Sensível à mudança na conjuntura da nossa de-
mocracia e ao enorme volume processual da Justiça 
Eleitoral, decidi apresentar essas proposições. Meu 
objetivo é viabilizar a profissionalização efetiva da Jus-
tiça Eleitoral. O elemento central dessa profunda alte-
ração é justamente a carreira própria e a vitaliciedade 
do juiz eleitoral, no que comungo perfeitamente com a 
proposta apresentada, repito, pelo eminente Senador 
Mozarildo Cavalcanti.

Entendo que dessa maneira, Srª Presidente e 
Srs. Senadores, nós aqui no Congresso poderemos 
contribuir para agilizar a tramitação de processos na 
Justiça Eleitoral, e pôr fim, de uma vez por todas, a esta 
inconveniente e constrangedora situação de um ges-
tor público ou de um legislador manter-se no mandato 
mesmo sob fortes denúncias contra a sua idoneidade. 
E ainda reforço o pedido de apoio ao meu projeto, que 
impede que essas pessoas cheguem a concorrer ao 
pleito eleitoral, evitando, assim, esse desgaste enorme 
para a classe política, que necessita, Srª Presidente e 
Srs. Senadores, reabilitar-se perante a opinião nacional, 
tantas vezes conduzida de forma errônea e distorcida.

Srª Presidente, ao concluir o meu discurso, eu 
gostaria de ressaltar a grande responsabilidade desta 
Casa no sentido de que nos alonguemos nesta questão 
da reforma do Código Eleitoral, trazendo para ele me-
didas inovadoras, que possam coibir os abusos atual-
mente existentes. Os fatos que relatei do meu Estado, 
Mato Grosso do Sul, são provas mais que evidentes de 
que o Código que temos hoje está defasado e lembra 
aquilo que acontecia há muitos e muitos anos e não a 
realidade tão moderna dos dias de hoje.

Srª Presidente, muito grato pela atenção de V. 
Exª e dos ilustres pares.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maio-
ria/PP – RS) – Muito obrigada e parabéns, Senador 

Ruben Figueiró, pela abordagem desse tema. Tam-
bém considero que fizemos uma reforma meia-sola – 
a abordagem do início do seu pronunciamento sobre 
a reforma eleitoral.

Convido para fazer uso da palavra, em permuta 
com a minha inscrição, o Senador Acir Gurgacz. 

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, 
Srªs e Srs. Senadores, nossos amigos que nos acom-
panham pela TV Senado e pela Rádio Senado, antes 
de entrar no assunto que trago nesta manhã, eu que-
ro agradecer, mais uma vez, a atenção do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário, do nosso Ministro Pepe 
Vargas, que atendeu nosso pedido – não só o Ministro, 
mas todos os técnicos do MDA – com relação à entre-
ga das motoniveladoras para as prefeituras municipais 
do Estado de Rondônia.

São 45 motoniveladoras no valor de quase R$19 
milhões que estavam programadas para dezembro. 
Em função de um pedido que fizemos, por questões 
climáticas do Estado, para que as prefeituras possam 
ainda utilizar essas máquinas neste ano de 2013, nesta 
seca de 2013, as máquinas serão entregues daqui a 
15 ou 20 dias, mais ou menos. Serão 45 patrolas que 
vão atender às prefeituras. 

Muitas prefeituras não têm nenhuma máquina 
ou não tinham. Já receberam retroescavadeiras e vão 
receber as motoniveladoras. Também receberão, além 
das retroescavadeiras já recebidas e das patrolas que 
vão receber, uma caçamba por prefeitura, ou seja, se-
rão mais 45 caçambas que vão integrar uma pequena 
patrulha, para que possamos cuidar das estradas vi-
cinais e do atendimento aos nossos agricultores, para 
que as suas áreas sejam atendidas pelas prefeituras 
com essas máquinas. 

Além dessa pequena patrulha mecanizada, nós 
estamos trabalhando para, o ano que vem, trazer um 
novo programa para asfaltamento das estradas vici-
nais brasileiras, a fim de que o asfalto possa chegar 
até o agricultor, principalmente o pequeno agricultor, 
não nas grandes fazendas. Claro que elas são impor-
tantes – e muito – para a economia do nosso Estado 
e do País. Mas o pequeno agricultor, Senador Cristo-
vam Buarque, não tem condições às vezes de escoar 
a sua produção em face das chuvas, das estradas. 
Então, nós estamos estabelecendo para o orçamento 
do próximo ano o início de um grande trabalho, que é 
o asfaltamento das estradas vicinais brasileiras. É um 
programa que nós estamos desenvolvendo junto com 
o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Já fizemos 
audiências públicas. Já estivemos com o Ministro Pepe 
Vargas, com os técnicos do MDA e com os prefeitos 
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também. Queremos que esse benefício não aconteça 
apenas nas cidades, mas também na zona rural, para 
os nossos agricultores. 

Vamos receber os nossos alunos que vêm nos 
visitar. É um prazer receber os alunos. Não sei de qual. 
Daqui a pouco, virá a informação. Sejam todos bem-
-vindos os alunos e os professores que os acompa-
nham a esta Casa, nesta sexta-feira, para conhecer o 
Senado Federal.

Fica aqui o meu agradecimento ao nosso Ministro 
Pepe Vargas e, principalmente, aos técnicos do MDA, 
que já estiveram, por várias vezes, no nosso Estado 
de Rondônia, fazendo audiências públicas e reuniões 
com agricultores, com os prefeitos, com os nossos ve-
readores. E vamos, sim – um aviso dos nossos prefei-
tos –, receber as nossas motoniveladoras ainda neste 
mês de setembro/começo de outubro para que a gente 
possa trabalhar nas estradas vicinais do nosso Estado.

Outro tema que trago nesta manhã, Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, é com relação ao nosso 
Partido – PDT. 

O PDT vive um momento importante em sua tra-
jetória. Digo isso porque o PDT é um partido que tem 
um grande histórico de lutas e de trabalho em prol da 
redemocratização e do desenvolvimento do Brasil e 
sempre esteve no centro das principais transformações 
sociais que ocorreram no País desde os anos 50, do 
século passado, com Getúlio Vargas, João Goulart e 
Leonel Brizola.

O PDT é um partido que nunca fugiu da luta e 
sempre enfrentou todos os problemas com transparên-
cia, com muito diálogo interno, buscado sempre sepa-
rar as pessoas de bem daquelas mal-intencionadas. 
Separar as pessoas que colocam as bandeiras parti-
dárias dos interesses públicos acima dos interesses 
pessoais, por mais que esse exercício seja complexo 
na vida política e na função pública.

No momento em que mais uma vez a imprensa 
nacional traz denúncias de irregularidades no Minis-
tério do Trabalho, pasta que atualmente é comandada 
pelo nosso parceiro, companheiro e amigo, Manuel 
Dias, Maneca, mais uma vez, temos que encarar es-
sas denúncias, apurá-las com rigor e, se houver, de 
fato, irregularidades, afastar e punir as pessoas envol-
vidas, sejam elas quem forem, independentemente de 
partido político ou de indicação política. As pessoas 
que tenham, porventura, alguma ligação com esses 
escândalos que apareceram na mídia nos últimos dias 
têm de ser punidas.

É um detalhe importante que tem que ser dito, Sr. 
Presidente. Não há convênio do Ministério do Traba-
lho com nenhuma ONG, com nenhuma empresa. Há 
convênios do Ministério do Trabalho com governos de 

Estado, especialmente nesse caso, com o Governo 
do Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Ge-
rais é que contratou essa ONG que teve o problema, 
até porque as prisões ocorreram no Estado de Minas 
Gerais, pessoas ligadas ao Governo do Estado, a pre-
feituras municipais e às indústrias do Estado de Minas 
Gerais. Não houve nenhum envolvimento do Ministério 
do Trabalho.

Nós estivemos, ontem, com o Ministro da Justiça 
e pedimos informações, e o Ministro foi claro: não há 
indícios de irregularidades no Ministério. Há indícios 
de irregularidade lá na frente, onde foram feitas as li-
citações. Ou seja, lá no Governo do Estado, principal-
mente no Estado de Minas e, também, nas prefeituras 
municipais. 

O Ministro Manuel Dias já tomou todas as provi-
dências para esclarecer as dúvidas de irregularidades 
na pasta que comanda. Ele deu início às investigações; 
instaurou sindicância interna para apurar os fatos nar-
rados nas operações da Polícia Federal; exonerou os 
servidores investigados pela Polícia Federal; bloqueou 
os repasses e suspendeu os convênios com as entida-
des investigadas – as entidades através dos Estados 
e dos Municípios; cancelou todos os convênios não 
iniciados; suspendeu as transferências de recursos de 
todos os convênios da pasta por 30 dias, que serão 
analisados caso a caso; e se reuniu com a Casa Civil 
e com o Ministério do Planejamento para instituição 
de uma força tarefa com a finalidade de solucionar o 
passivo na prestação de contas pendentes do Minis-
tério do Trabalho e Emprego, desde1993.

Nesse momento de turbulências, o Ministro Ma-
noel Dias tomou a decisão corajosa de fazer auditoria 
em todos os convênios realizados pelo Ministério do 
Trabalho nos últimos 20 anos; com auditoria na pres-
tação de contas desse período; e tomou a decisão de 
não firmar mais convênios com entidades privadas e 
ONGs; bem como criar novas modalidades de repasses 
de recursos para a execução das políticas de trabalho 
e emprego, em substituição aos atuais convênios do 
Sistema Nacional de Emprego e de Economia Solidária.

As ações de qualificação previstas nos programas 
ProJovem Trabalhador e Plano Nacional de Qualifica-
ção passarão a ser executadas sob nova modalidade 
do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego, denominada Pronatec Trabalhador, em es-
treita parceria com o Ministério da Educação.

Por meio dessas medidas, o Ministério do Trabalho 
busca a ampliação e o aperfeiçoamento das políticas 
e programas de qualificação profissional dos traba-
lhadores, plenamente integradas às demais ações do 
Sistema Público de Emprego.
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Esse conjunto de ações servirá de base para o 
futuro Sistema Único de Emprego e Trabalho Decente, 
cuja modelagem está sendo definida pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego em conjunto com entes da federa-
ção e representação de trabalhadores e empregadores.

Entendo que é nas dificuldades que aparecem os 
grandes gestores públicos, e creio que esta é a grande 
oportunidade que o Manoel Dias, nosso colega Ma-
neca, tem para mostrar ao Brasil o que nós do PDT já 
sabemos há muito tempo: a sua capacidade política 
para gerenciar conflitos, construir consensos e admi-
nistrar a coisa pública com integridade. Como fez em 
sua vida profissional e política, seja como Promotor Pú-
blico, como diretor do Banerj, como secretário-geral do 
partido e à frente da Fundação Leonel Brizola-Alberto 
Pasqualini, quando idealizou a Universidade Aberta 
Leonel Brizola, que promove a formação política de 
milhares de pessoas em todo o Brasil.

Entendo que é exatamente nas dificuldades, Se-
nador Cristovam, que aparece o grande gestor, que 
aparece o grande administrador. Entendo que, nesse 
momento, está havendo um desvio do foco com relação 
ao que está acontecendo no Ministério do Trabalho. 

Na verdade, Senador Cristovam, nós, ontem, tive-
mos uma reunião com o Ministro da Justiça, no Minis-
tério da Justiça, e ele nos colocou que não há nenhum 
indício com relação ao Ministério do Trabalho. Porque 
não houve nenhum convênio do Ministério do Trabalho 
com ONG qualquer. Houve convênio do Ministério do 
Trabalho com o Estado de Minas Gerais. O Estado de 
Minas Gerais fez o convênio com as ONGs. Pessoas 
do Governo do Estado, de Prefeituras Municipais e da 
indústria e comércio de Minas Gerais foram presas, 
mas isso não apareceu na mídia. Estranhamente, tal-
vez por uma questão partidária, querem desviar o foco 
do que está acontecendo em Minas, tentando colocar 
o PDT na linha de frente ou na linha de fogo. Isso não 
é o que está acontecendo na prática. Nós lemos os 
relatórios e pudemos acompanhar.

Com prazer ouço o nobre Senador Cristovam 
Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Go-
verno/PDT – DF) – Senador Acir, eu quero também 
manifestar que, do ponto de vista pessoal, o Minis-
tro Manoel Dias merece todo o nosso respeito pela 
sua história, pelo seu passado. Pelo pouco tempo no 
Ministério, não podemos responsabilizá-lo pelo que 
está acontecendo lá ao longo de anos. Entretanto, do 
ponto de vista partidário, eu acho que nós precisamos 
fazer uma autocrítica em conjunto. O Manoel Dias é 
uma figura tão emblemática para o Partido e com um 
passado tão respeitável que nós não deveríamos ter 
aceitado fazer parte do Ministério. Eu venho insistindo 

nisso há muitos anos. Nossa posição é de encontrar, 
formular e propor um rumo alternativo para o Brasil. 
As coisas estão melhores hoje do que antes, mas não 
estão no nível de que a gente precisa. O que se aponta 
para o futuro não é um quadro tão brilhante como a 
propaganda mostra. E a melhor posição para o nos-
so Partido era estar com a independência de propor 
alternativas para o Brasil. Ao entrar no Ministério, nós 
nos amarramos, viramos um pedacinho de uma coisa 
maior, que tem sua dinâmica própria e que passa por 
cima daqueles que tentam encontrar uma alternativa. 
Além disso, temos que fazer uma autocrítica também 
de como é que se coloca sem avisar, sem alertar ou 
sem conhecimento de todas essas notícias, quando 
já faz tempo que nós estamos nesse Ministério. Já faz 
muito tempo. Eu sei que, pelo que está havendo agora 
– a própria imprensa começa a comentar –, os desvios 
são feitos na ponta. Mas o Ministério, queira ou não, 
tem a responsabilidade de saber o que está aconte-
cendo. Nós temos que ter a responsabilidade de usar 
bem o dinheiro e de fiscalizar o bom uso do dinheiro 
pelos outros, que são os executores na ponta. Nesse 
sentido, eu estou de acordo com o senhor quando 
faz a referência positiva à figura do Manoel Dias – eu 
também faço, não vejo motivo para ter dúvidas sobre 
a sua correção, porque a sua história é muito maior do 
que esses poucos dias que está no Ministério –, mas 
nós deveríamos fazer uma autocrítica e pensar onde 
é que estamos errando que, por exemplo, não somos 
capazes de antecipar problemas como esse. A gente 
poderia ter se antecipado, antes mesmo que saísse 
na imprensa, e ter feito o que agora se está fazendo. 
Eu não vejo por que a gente ter que fazer isso só de-
pois que a imprensa denuncia. Aliás, é a crítica que 
eu faço à Presidenta da República. Quando todos elo-
giaram a chamada faxina, porque ela demitia aqueles 
que eram criticados pelo jornal, eu sempre dizia: eu 
quero ver o dia em que vou tomar conhecimento de 
corrupção pelo Diário Oficial, a Presidenta demitindo 
pessoas envolvidas em corrupção antes mesmo que 
a imprensa denuncie, sem ter necessidade. Porque há 
sistemas de informação dentro do Governo, há meca-
nismos de controle contábeis, fiscais. Então eu acho 
que a gente deveria aproveitar o que está acontecendo 
hoje – e volto a insistir que estou solidário com a sua 
posição em relação à figura pessoal do Manoel Dias – 
para fazer uma boa reflexão sobre o encaminhamento 
que nós temos feito, o PDT, sobre a política brasileira 
dos últimos anos e, sobretudo, o que é que a gente 
aponta para o Brasil nos próximos anos e até mesmo 
décadas. Eu acho que é isso que faria Leonel Brizola 
se hoje estivesse conosco.
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O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Muito obrigado, Senador Cristovam. De 
fato, essa autocrítica tem que ser feita sempre. E nós, 
do PDT, que temos uma preocupação muito grande 
com o emprego, com a educação e com o combate à 
corrupção, temos que estar muito mais alerta do que 
os demais, porque esse é o nosso programa, essa é 
a nossa linha de atuação. E eu entendo que é neces-
sário promover uma reengenharia interna não só no 
Ministério do Trabalho. Pelo que eu ando nos Ministé-
rios e verifico como as coisas estão caminhando, nós 
precisamos informatizar os Ministérios internamente, 
fazer uma reengenharia interna. Não é a contratação 
de pessoas que vai resolver o problema, mas sim um 
bom sistema de informática, não comprado, enlatado e 
colocado no Ministério, mas desenvolvido para o Minis-
tério, para que ele possa ser um gestor mais eficiente, 
assim como todas as empresas brasileiras são. Se nós 
pegarmos os bancos, eles têm toda a organização ne-
cessária para prestar um bom serviço ao seu cliente. 
Se quisermos saber qualquer informação, é só entrar 
na internet. Em qualquer parte do mundo você vai ter 
essas informações. Da mesma forma, nós temos que 
ter na gestão pública também, nos Ministérios. 

Eu vejo, dentro dos Ministérios, departamentos 
que não conversam entre si; tem que haver um proces-
so subindo e descendo manualmente. Isso é o tempo 
do Epa, é do tempo do ronca, lá atrás. Nós estamos 
no século XXI, nós precisamos, Senador Cristovam, 
praticar a reengenharia no Ministério do Trabalho.

Conversei muito com o Ministro Manoel Dias 
nesse sentido. Vamos fazer uma limpeza, realmente, 
no Ministério. Não é uma questão de caça às bruxas, 
mas de tornar o Ministério mais eficiente para que nós 
possamos ter o nosso trabalhador mais coberto por 
segurança do Ministério do Trabalho. É nesse sentido 
que nós temos que trabalhar e fazer sempre essa au-
tocrítica, como V. Exª muito bem colocou. Na semana 
que vem, nós teremos mais debates com relação a isso. 

Eu entendo que é altamente necessário promover 
essa reengenharia e fazer com que os departamentos 
conversem entre si, sem ter que estar levando manu-
almente processo para cima e para baixo, mandando, 
quase que de carrinho de mão, os processos para tra-
mitarem internamente. Isso não pode acontecer mais.

O Brasil tem que se modernizar, assim como to-
das as empresas se modernizaram. Se as empresas 
não se modernizam, elas quebram, elas falem. Então, 
elas vão atrás de promover essa reengenharia e a sua 
eficiência na prestação de serviço. Agora, como o Go-
verno não quebra, não é Presidente? Como o Gover-
no não quebra, nós ficamos aí, esperando acontecer 
um milagre para que possamos ter a informatização à 

frente de todo e qualquer processo, projeto e atuação 
de técnicos dos Ministérios.

Com prazer, ouço o Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/

PDT – DF) – Sobre a reengenharia, estou de acordo 
com o senhor, porque a gente precisa. Eu queria di-
zer que o bom governante é aquele que não nomeia 
ladrão, mas o governante ótimo é aquele que, se por 
acaso, um dia, sem saber, nomeia um ladrão, a má-
quina não permite que ele roube. Esta é a engenharia 
que a gente tem que fazer: uma engenharia que não 
apenas seja capaz de impedir que sejam nomeadas 
pessoas de passado corrupto, mas mais do que isso. 
Se uma pessoa boazinha, inocente, de repente fica 
corrupta, lá não vai conseguir roubar. Esse é o sistema 
que a gente precisa montar, Senador Figueiró. Eu gos-
taria de ver o meu partido e outros também trabalhan-
do com uma proposta de reengenharia – muito boa a 
expressão – capaz de fazer com que o Poder Público 
brasileiro fique vacinado contra corrupção, não apenas 
impedindo corrupção, como se o corrupto fosse um 
vírus: entrando lá, ele morre, ele desaparece, ele não 
consegue trazer a doença para dentro do organismo. 
Essa é a engenharia que o senhor está levantando 
muito bem como uma necessidade de se fazer, e não 
só no Ministério do Trabalho, mas em toda a Esplana-
da; não só na Esplanada, em toda máquina do Go-
verno Federal; e não só no Governo Federal, mas em 
todas as máquinas. E, vamos falar com franqueza, na 
sociedade inteira também, porque a gente tem diver-
sos gestos na sociedade. Um país que se orgulha de 
ser o país do “jeitinho” é um país tolerante, porque o 
“jeitinho” é uma forma de se fazer ao arrepio das nor-
mas. Este é o grande desafio que nós temos: como ter 
uma reengenharia da administração pública brasileira.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Muito obrigado, Senador Cristovam. É 
exatamente nesse sentido que temos conversado com 
o Ministro e dado as nossas sugestões: fazer de um 
Ministério o que se faz nas empresas. As empresas 
são organizadas, Senador Cristovam. Basta irmos a 
qualquer empresa. Cito os bancos porque todos te-
mos acesso aos bancos. Precisa-se adotar a mesma 
sistemática e fazer com que todos os Ministérios con-
versem entre si, para que a própria Presidenta – ou 
Presidente, não importa quem esteja sentado na ca-
deira mais importante do País, que é a Presidência da 
República – tenha condições de gerenciar, de fazer uma 
boa gestão. Independente de quem seja o Ministro ou 
a Ministra, fazer uma gestão organizada. Aí sim, nós 
vamos ter um resultado eficiente da atuação do nosso 
governo com relação à melhoria da qualidade de vida 
da nossa população.
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Nós temos que usar toda a capacidade que a 
informática nos proporciona. Hoje nós temos tablets, 
computadores, mas não adianta termos tablets, com-
putadores se não tivermos um programa eficiente. E, 
com certeza, Senador Cristovam, um programa efi-
ciente pode não eliminar 100% a corrupção, mas a 
trará a níveis baixíssimos com certeza, porque, como 
o senhor bem colocou, quando aparece qualquer vírus, 
ele é destruído, quando aparece qualquer vontade de 
desvio de verba, o sistema já aponta, acusa. É assim 
no mundo capital, na iniciativa privada, aliás. É assim 
que funciona. Por que não podemos ter isso no Go-
verno? Por que não podemos ter isso nos Ministérios? 
Podemos e devemos ter nas prefeituras municipais, 
nos governos dos Estados.

É exatamente nesse sentido que estamos traba-
lhando e conversando com o nosso Ministro Manoel 
Dias. Ele já se colocou à frente para implementar essa 
reengenharia no Ministério do Trabalho.

Nosso Ministro tem toda a experiência política, 
a maturidade, tem o respaldo do partido e uma histó-
ria pessoal e profissional construída com dignidade, 
o que lhe confere os atributos para fazer os ajustes 
necessários no Ministério. É uma pessoa experiente e 
vivida. Ele tem até idade para isso. Portanto é a pessoa 
certa para fazer uma limpa no Ministério do Trabalho e 
praticar essa reengenharia, que entendo ser da maior 
importância não só para o Ministério do Trabalho, mas 
para todos os Ministérios, para o Governo Federal, para 
os governos estaduais e para as prefeituras municipais.

Nesse sentido, encerro o meu pronunciamento, 
agradecendo o aparte do Senador Cristovam e dese-
jando a todos um bom fim de semana.

Amanhã estaremos em Rondônia, no Dia do 
Bem. Em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal 
e Vilhena. O Dia do Bem é quando as pessoas podem 
fazer doações de alimentos para que sejam, posterior-
mente, distribuídos, por intermédio das organizações 
dos Municípios como a Apae, por exemplo, e outras 
entidades, para as pessoas carentes.

Amanhã nós estaremos em Porto Velho, Arique-
mes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena coletando, junto com 
as equipes da rede TV local, do jornal Diário da Ama-
zônia, das rádios das cidades: Rádio Alvorada, em Ji-
-Paraná; Rádio Globo, em Porto Velho; e demais rádios 
nas cidades de Cacoal, Vilhena e Ariquemes também.

(Soa a campainha.)

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Junto com a nossa equipe estaremos 
amanhã, então, no nosso Estado de Rondônia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Acir Gurgacz, a Srª 
Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Ruben Figueiró. 

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco 
Minoria/PSDB – MS) – Meus cumprimentos, Senador 
Acir Gurgacz, pelo seu pronunciamento. A expectativa 
da Nação é no sentido de que o seu partido consiga 
colocar o Ministério do Trabalho dentro daqueles pro-
pósitos para os quais ele foi criado.

Permita-me V. Exª rapidamente destacar um fato, 
Senador Acir Gurgacz. V. Exª mencionou a questão das 
estradas vicinais. Considero um programa extrema-
mente importante. Eu gostaria que V. Exª adicionasse 
a ele a questão das pontes de concreto nas estradas 
vicinais, fator muito importante para a segurança do 
tráfego nas regiões mais remotas dos Municípios do 
nosso País.

Concedo a palavra agora à eminente Senadora 
Ana Amélia, para o seu pronunciamento pelo tempo 
regimental e pelo que ela mais desejar.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Obrigada, Presidente. Nada como ter um amigo 
no comando da Mesa.

Muito obrigada, Senador Ruben Figueiró, caro 
Senador Acir Gurgacz, Senador Cristovam Buarque, 
nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da 
Rádio Senado.

Sr. Presidente Ruben Figueiró, V. Exª é de um 
Estado – Mato Grosso do Sul – que acolheu, eu diria, 
milhares de gaúchos que, com espírito farroupilha des-
bravador, foram também ajudar a construir a riqueza 
do seu Estado, na pecuária, na agricultura, na indús-
tria, em várias outras atividades econômicas. Foram 
também para o Mato Grosso, para Tocantins, para o 
Maranhão. Existem gaúchos espalhados para tudo que 
é canto deste imenso Brasil.

Aliás, o jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, 
há algum tempo fez uma série que ficou quase que 
como uma peça antológica: O Brasil de Bombachas, 
mostrando exatamente por onde andaram e andam 
os gaúchos desgarrados do pago, como chamamos o 
nosso querido Rio Grande, que está hoje em festa, hoje 
é o 20 de setembro, feriado do Rio Grande do Sul – o 
principal feriado do Rio Grande do Sul – e os gaúchos 
estão todos reunidos em torno de uma prosa, de uma 
biblioteca, de uma escola, ou no Parque Farroupilha; 
ou no Acampamento do gaúcho, no coração de Porto 
Alegre, que se transforma com a fumaça do braseiro 
que se forma, porque todos – cidade e campo – se 
juntam para esse festejo cívico, social, cultural, histó-
rico, que é um pouco da rebeldia gaúcha em relação 
ao centralismo do poder.
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No fundo, no fundo, Senador Cristovam, a Re-
volução Farroupilha foi mais ou menos isso: na eco-
nomia, o charque – charque que, para o gaúcho, é a 
carne seca –, a carne, a pecuária, e a pressão que, 
na economia, se fazia; a pobreza, a falta de inclusão e 
exatamente as dificuldades de sobrevivência àqueles 
idos do século, parte XVIII, XIX.

Se a Revolução Farroupilha fosse hoje, 20 de se-
tembro, certamente a principal manchete dos jornais 
do Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira, e de outros 
jornais do País seria a seguinte: “Porto Alegre é toma-
da por revolucionários farroupilhas.”

Faço essa citação, caro Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, porque, hoje, 20 de setembro, feriado do 
Rio Grande do Sul, faz 178 anos que ocorreu a invasão 
de Porto Alegre por rebeldes vindos de Pedras Brancas, 
local histórico, berço da Revolução Farroupilha, loca-
lizado na mesorregião metropolitana de Porto Alegre, 
banhada pelo belo Guaíba e apenas a 30 quilômetros 
do coração da capital.

Naquela época, enquanto se iniciava a revolu-
ção, o Presidente da Província de São Pedro do Rio 
Grande do Sul, Antônio Rodrigues Fernandes Braga, 
fugia para Rio Grande – hoje um dos maiores portos 
marítimos do Brasil, que fica a 320 quilômetros da ca-
pital, Porto Alegre.

Vale lembrar que a Revolução Farroupilha ou 
Guerra dos Farrapos, liderada por Bento Gonçalves, 
foi um conflito regional de contestação ao governo im-
perial brasileiro com caráter bem republicano.

Essa importante mobilização iniciada na madru-
gada de 20 de setembro de 1835 durou até 1º de março 
de 1845, uma revolução que durou uma década. Na-
quela época, obviamente, Senador Ruben Figueiró, não 
havia Internet, não havia rede social e nem a rapidez 
das hoje chamadas revoluções digitais. Foi, portanto, 
o mais duradouro conflito armado da história do nosso 
País, resultando na independência do Rio Grande, a 
República do Piratini.

O jornal Zero Hora, de Porto Alegre, fez uma in-
teressante edição a essa importante histórica data do 
Brasil, fundamentada em arquivos para demonstrar 
quais seriam as principais notícias se a Revolução dos 
Farrapos tivesse iniciado na madrugada de hoje. Bem 
interessantes as cores, um pouco amarelas, um pouco 
cinzentas – o amarelo, do tempo que passou, um pou-
co do cinza da tristeza, da luta, da dor, do sofrimento 
que aquela revolução provocou, mas não apagou o 
brilho do sentido da liberdade, do sentido da liberta-
ção e do sentido republicano daquele movimento. “A 
capital é tomada”: uma bonita e expressiva chamada 
de capa do jornal.

Em vez da notícia de que “Mais de 50 brasileiros, 
a maioria idosos, estão isolados em um balneário em 
Acapulco, no México, por causa de uma tempestade” 
ou da informação sobre “A disposição do Presidente 
dos Estados Unidos, Barack Obama, de se encontrar 
com o colega iraniano recém-eleito, Hassan Rohani”, 
as novidades sobre o editorial de “mundo” seriam bem 
diferentes. Estariam nesse espírito da Revolução Far-
roupilha se a edição fosse àquela época. 

As principais manchetes, no dia da Revolução 
Farroupilha, seriam “A Itália luta pela Unificação”, “Pes-
quisador britânico Charles Darwin chega às Ilhas Ga-
lápagos” e “Cometa Halley, que passa pela Terra a 
cada 76 anos em média, poderá ser observado por 
instrumentos”.

O mais curioso da história é que a distância que 
separa os dias de hoje aos primeiros momentos da 
Revolução Farroupilha, no meu Estado, não conseguiu 
afastar do Brasil alguns problemas antigos, ainda pre-
sentes na nossa contemporânea democracia, Senador 
Cristovam Buarque. Ainda usando a comparação com 
as notícias de um jornal, na editoria geral, sobre o co-
tidiano das pessoas, as escolas eram poucas, Sena-
dor Cristovam Buarque, e os salários dos professores 
eram muito baixos. Aliás, ao longo desses séculos, a 
realidade não é muito diferente. 

Naquela época, no meu Estado, ainda chamado 
de Província de São Pedro do Rio Grande do Sul, os 
professores recebiam entre 20 mil réis e 150 mil réis. 
O valor do aluguel de uma pequena casa, por exemplo, 
era, naquele período, de 120 mil réis. Muitos precisa-
vam gastar quase a totalidade dos recursos recebidos 
do salário para ter direito a um lugar para dormir, uma 
moradia. Como eu disse, não é muito diferente dos 
dias de hoje. Lamentavelmente, essas diferenças de 
renda, sobretudo entre uma região e outra do nosso 
imenso Brasil, ainda persistem tristemente.

Naquela época, as obras também eram parali-
sadas. Por causa da guerra, a construção do Theatro 
São Pedro – teatro com h –, por exemplo, teve de ser 
interrompida entre as Ruas do Cotovelo e do Ouvidor, 
que era como se chamavam à época. Quando a obra 
foi interrompida, após dois anos de iniciada, não existia 
nada mais do que apenas alicerces. Os 12 membros 
da associação que fizeram o investimento na constru-
ção do edifício, que até hoje é belíssimo e importante 
cenário artístico e cultural do nosso Estado, estavam 
desesperados, porque não sabiam como o governo 
iria reembolsá-los para finalizar aquela obra, Senador 
Ruben Figueiró.

E eu aproveito, aqui, para exaltar a figura da ex-
traordinária Eva Sopher, que transformou o Theatro 
São Pedro na grande casa de espetáculo no coração 
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da nossa Capital, cercada pelo Palácio Legislativo, Pa-
lácio Farroupilha; pelo Palácio do Executivo, o Palácio 
Piratini; pela Catedral Metropolitana e pelo Poder Judi-
ciário. Uma casa que nós, como gaúchos, até achamos 
que é parecida com o Teatro Scala, de Milão. Mas não 
é vaidade não, não é além do que nós gostamos tanto 
daquele teatro transformado pelas mãos, pela abne-
gação, pela ação voluntária desta grande mulher Eva 
Sopher. O tempo passa e ela continua tratando o Tea-
tro São Pedro como se fosse o seu filho mais querido.

Basta um exemplo, aliás, nos dias atuais, o da 
BR-156, para percebermos que alguns problemas do 
passado continuam muito iguais ou estão se repetindo. 
Essa estrada, a 156, corta o Amapá de sul a norte até 
o Rio Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa, 
está em obras, Senador, faz 70 anos, sete décadas, e 
sem previsão de conclusão. São barreiras que oneram, 
demasiadamente, os custos finais dos fretes, da mobi-
lidade das pessoas, da integração nacional e, em últi-
ma análise, penalizam consumidores dos dias de hoje.

Certamente, algumas dessas insatisfações pare-
cidas foram componentes que motivaram a Revolução 
e a busca por mudanças, por mais desenvolvimento, 
liberdade, independência e mais justiça social. Esta é, 
a meu ver, a grande lição da Guerra dos Farrapos, não 
apenas para os gaúchos, mas para todos os brasileiros 
que viram nessas manifestações históricas o caminho 
para mudar em direção a uma vida melhor, uma vida 
livre, uma vida democrática, uma vida com mais justiça.

No meu Estado, a celebração do 20 de Setembro, 
será marcada pelo lançamento do filme O Tempo e o 
Vento, adaptação da obra épica do nosso querido e 
grande Érico Veríssimo. São peculiaridades regionais 
que, abordadas pela arte, ganham universalidade, pela 
força da narrativa e dos personagens criados magis-
tralmente por Érico. 

O Rio Grande, no entanto, é mais do que uma 
representação simbólica e literária.

O que o 20 de Setembro consagra é uma história 
construída, Senador Cristovam, muito mais pelas refe-
rências que nos asseguram uma identidade, ao longo 
dos séculos, do que necessariamente a memória de 
um confronto com o poder central, cujo desfecho ainda 
hoje é considerado controverso.

Com muita alegria, concedo um aparte ao Sena-
dor Cristovam Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Senadora, eu não quero interromper o 
seu discurso. Posso fazer em qualquer momento que 
a senhora me permitir.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) 
– Por favor.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Primeiro, eu quero dizer da oportunidade 
de a senhora estar fazendo esse discurso e de saber 
que o Brasil inteiro ouve, neste momento, para lembrar 
essa grande data da história do Brasil – repito: do Bra-
sil –, graças à luta do povo gaúcho. E dizer da minha 
satisfação ao ouvi-la comparar o momento de hoje 
com aquele momento. Muitos problemas continuam; 
outros, não, conseguimos superar ao longo do tempo. 
Muitos problemas, sobretudo sociais e educacionais, 
continuam. E aí me permita continuar nessa compa-
ração, fazendo uma relação entre aquela linda luta 
farroupilha com as manifestações de rua dos tempos 
de hoje. Por isso que eu dizia que era melhor deixar o 
meu aparte para o final.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Mas enriquece, Senador. Pode continuar.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Não sei se a senhora vai usar. Eu queria 
fazer apenas uma metáfora.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) 
– Pode, pode.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – É que, no lugar dos cavalos, hoje usamos 
computadores, mas muitos dos objetivos ainda estão 
presentes, sobretudo a causa, uma profunda insatisfa-
ção popular com o andamento dos negócios públicos 
– negócio no bom sentido e não no sentido mau da 
palavra. Essa indignação que hoje vivemos tem muito 
a ver com a indignação do povo gaúcho naquele mo-
mento. Eu aproveito para parabenizar a senhora, como 
gaúcha, e todo o povo gaúcho pela luta que fizeram, 
dando um exemplo ao Brasil de que, quando a gente 
não está contente, o povo tem que ir para a rua, sim, 
ou para os pampas, lutando para mudar a realidade.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Fico muito comovida e emocionada com o seu regis-
tro. Vou fazer referência, sem dúvida, a essa analogia 
com a nossa contemporaneidade em relação às ma-
nifestações, porque, como disse, naquela revolução, 
não havia a revolução digital, não havia a rede social, 
não havia a Internet, Senador. E, de fato, alguns pro-
blemas persistem. Avançamos muito, sem dúvida. Te-
mos hoje uma integração, um País muito rico, a sexta 
economia do mundo. 

Ganhamos muito, mas não podemos nos con-
formar com o que conquistamos. Temos que perse-
guir a utopia, como lembrou, aliás, na posse, o novo 
Procurador-Geral da República, Dr. Janot, quando fa-
lou em Eduardo Galeano referindo-se à utopia: ao dar 
dois passos e olhar para frente, o horizonte está mais 
distante. Então, penso que essa utopia de um país 
verdadeiramente educado, um país verdadeiramente 
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com inclusão social temos que continuar perseguindo 
com a disposição e a vontade de fazê-lo mudar de fato.

Senador, recebo a homenagem que V. Exª presta 
não apenas a mim, que represento hoje, com muita 
honra, o Rio Grande do Sul, mas também ao Senador 
Pedro Simon e ao Senador Paulo Paim, que estão no 
Rio Grande do Sul, no Acampamento Farroupilha, a 
que me referi, também celebrando essa grande data. 
Então, recebo, em nome do povo gaúcho, a homena-
gem que V. Exª presta com as suas palavras tão ge-
nerosas e sábias.

Aliás, é justo, Senador Cristovam, Senador Ruben 
Figueiró, como fazem nações e Estados, que a afir-
mação de nossas feições, em todos os seus aspectos, 
seja marcada por festas populares como a que chega 
hoje ao seu momento mais importante. É assim que os 
gaúchos cultuam hábitos e valores que nos garantem 
um sentimento de pertencimento à terra onde nasce-
mos ou que escolhemos para viver.

O senhor sabe, como ex-Governador de Brasília, 
como Senador do Distrito Federal, que aqui em Brasí-
lia estão fincados vários CTGs (Centros de Tradições 
Gaúchas), assim como no Mato Grosso do Sul, do Se-
nador Ruben Figueiró, no Brasil inteiro, nos Estados 
Unidos, e em vários países da Europa. Meia dúzia de 
gaúchos chegam, dois ou três – não precisa ser meia 
dúzia –, e formam um CTG. É uma forma de preser-
var a tradição do chimarrão, do churrasco, de contar 
histórias e de rememorar a tradição do nosso Estado.

Em nenhum momento, no entanto, a exaltação 
de nossas virtudes deve ser confundida com uma pre-
tensa manifestação de superioridade ou prepotência, 
ou mesmo, arrogância. Que nossas façanhas, como 
está escrito em nosso hino que todos sabemos de cor, 
sejam exemplares no sentido de que mereçam ser re-
conhecidas, mas nunca entendidas como provas de 
que pretendemos ser melhores ou maiores do que 
outras unidades da Federação.

O Vinte de Setembro é, a cada ano, uma oportuni-
dade para a reflexão, que, ao contrário do que ocorreu 
no início do século XIX, nos fortaleça como parte de 
uma nação continental e, por isso mesmo, permanente-
mente desafiada como República. A história, os mitos, 
a cultura, a economia, tudo que dá forma concreta e 
simbolicamente ao que é gaúcho deve estar a serviço 
da compreensão de que um país é feito também dessa 
diversidade, desde que as diferenças convirjam para 
a preservação dos interesses e da unidade nacionais.

As mobilizações recentes – como lembrou bem 
o Senador Cristovam – nas nossas ruas têm motiva-
ções muito diferentes das que levaram os farroupilhas 
ao conflito armado no sul do Brasil. São, entretanto, 
movimentos de insatisfação que merecem a atenção 

das autoridades. Aquela insatisfação era motivada por 
uma causa, as de hoje por outra causa, mas há uma 
linha comum: insatisfação com a qualidade da relação 
entre Poderes da nossa Federação fragilizada, ou, com 
os maus serviços. São mobilizações diferentes, hoje 
digitais, igualmente legítimas, que também contêm 
apelos para uma vida melhor, com melhor transporte 
público, melhor saúde, mais saúde, melhor educação, 
mais educação, melhor segurança e melhor infraestru-
tura em qualidade e em intensidade.

O que vivemos hoje não são os conflitos entre o 
Presidente deposto, em setembro de 1835...

(Soa a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) 
– ... Antônio Rodrigues Fernandes Braga, e o coman-
dante dos farroupilhas, Bento Gonçalves. Estamos em 
um momento de busca por maior transparência e da 
luta contra a corrupção. Os questionamentos vigentes 
são contra a incoerência política e o velho hábito do 
poder público de usar “dois pesos e duas medidas”. Os 
eleitores, os cidadãos, os contribuintes querem justiça 
para acreditar mais na classe política e nos governos, 
sem autoritarismo, unilateralismo ou arbitrariedades. 
Os fatos recentes nas três esferas de Poder – Execu-
tivo, Legislativo e Judiciário – são muito claros nessa 
definição e nessa realidade.

Os debates no Senado sobre o voto aberto para 
todas as situações e o frustrante adiamento do processo 
do mensalão na Suprema Corte do País, por exemplo, 
são alguns fatos já registrados na história brasileira, 
que explicam as insatisfações populares.

Os ajustes que o Poder Público vem buscando, 
com dificuldades, para fortalecer nossas instituições 
democráticas, públicas e privadas, serão, portanto, 
muitos e sempre necessários. Por exemplo, V. Exª, 
Senador Ruben Figueiró abordou a questão da re-
forma eleitoral. Podíamos ter avançado muito mais, 
dando maior poder à cidadania. Eu sou francamente 
favorável à questão de voto aberto porque nós temos 
que dar uma satisfação à sociedade, é nosso compro-
misso mostrar a cara, manifestar como estamos nos 
comportando e como estamos votando.

Também sou favorável ao fim do voto obrigatório. 
Eu penso que o cidadão vai ter muito mais responsabi-
lidade quando for desobrigado de ter que comparecer 
às urnas porque está na lei. E ele tem que cumprir a 
lei, senão terá algumas dificuldades, como tomar um 
empréstimo, tirar algum documento. Mas o exercício 
da cidadania não é por imposição. Tem que ser por 
vontade, por desejo de construir e ajudar a fazer a 
democracia em nosso País. Portanto, sou favorável ao 
fim do voto obrigatório.
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Por isso a importância de preservarmos valores, 
virtudes e direitos básicos. Esses, sim, devem preva-
lecer e ser constantes, a fim de motivar mudanças e 
melhorias.

“Mas não basta, para ser livre, ser forte, aguer-
rido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser 
escravo.” Essa estrofe é parte do hino rio-grandense. 
Os ideais farroupilhas de liberdade e respeito seguem 
vivos e cada vez mais atuais, contra uma política cen-
tralizadora e autoritária, que à época cobrava altos 
impostos e pouco se importava com as necessidades 
sociais dos habitantes do Rio Grande do Sul ou de ou-
tros Estados. A Revolução Farroupilha é a referência 
da coragem e vontade de um povo que lutou contra o 
Império em busca de seus ideais. Que essa façanha, 
a dos revolucionários farroupilhas, sirva de um exem-
plo positivo para todos aqueles que buscam os ideais 
sociais, de civilidade, de igualdade e de liberdade.

Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Mi-

noria/PSDB – MS) – Eminente Senadora Ana Amélia, 
permita-me. Eu não desejo fazer um discurso paralelo 
ao seu, mas que se some ao de V. Exª.

No início do seu pronunciamento, V. Exª fez re-
ferência à presença dos gaúchos na história do meu 
Estado. E eu me honro muito disso. A primeira benéfica 
invasão dos gaúchos ao Mato Grosso do Sul aconte-
ceu logo após a Revolução Federalista. Os seguidores 
de Gaspar Silveira Martins, pressionados pela derro-
ta que tiveram, foram obrigados a se deslocar do Rio 
Grande do Sul para o sul de Mato Grosso do Sul. E 
lá fizeram uma comunidade que deu estratificação à 
economia e à cultura do nosso Mato Grosso do Sul. 
Hoje nós somos considerados, em razão disso, “ma-
tuchos”, uma cruza de mato-grossense com gaúcho, 
e nos honramos muito disso.

Eu, pessoalmente, me sinto muito ligado ao Rio 
Grande do Sul. Eu não sou originário de lá, minha fa-
mília não é originária de lá, mas eu tenho um genro 
que é gaúcho de Santa Bárbara, Paulo Gehm Hoff, 
hoje um dos maiores oncologistas que o Brasil tem, 
com renome internacional. Eu me honro muito disso.

E quero dizer também a V. Exª que, em relação à 
lembrança que faz a respeito não só da Revolução de 
Farrapos como da Revolução Federalista, esses fatos 
trouxeram três propósitos, no meu entendimento: o 
princípio da liberdade, o princípio da unidade nacional 
e o princípio da autonomia dos Estados, que é razão 
da Revolução Federalista de 1892.

Admiro muito também os prosadores gaúchos, os 
cancioneiros. Vou citar aqui aqueles de que, no decor-
rer do seu pronunciamento, eu me recordei – a memó-

ria me apoiou –: Luiz Simões Lopes, Antero Marques, 
Darcy Azambuja e o grande Erico Veríssimo.

Na política, eu não podia deixar também de lem-
brar a contribuição das ideias do Rio Grande do Sul, 
através de Gaspar Silveira Martins, que dizia que as 
ideias não se fundem como os metais; de Júlio de 
Castilhos, a respeito de quem tenho certa reserva, 
mas que, sem dúvida nenhuma, contribuiu muito para 
a formação política do povo sul-rio-grandense e bra-
sileiro. Mais recentemente, não podemos nos esque-
cer, por exemplo, dos Senadores que ilustraram esta 
Casa como Daniel Krieger, Alberto Pasqualini, Paulo 
Brossard e Mem de Sá, dentre tantos outros. E, hoje, V. 
Exª, o Senador Pedro Simon e o Senador Paulo Paim, 
que tanto abrilhantam esta Casa. 

Minhas homenagens, portanto, na pessoa de V. 
Exª, ao brio, à honra, ao ardor dos rio-grandenses em 
favor do nosso Brasil. 

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Muito obrigada, Senador Ruben Figueiró.

Eu queria que a sua manifestação ficasse como 
parte deste meu pronunciamento, porque ela honra 
muito a todos os gaúchos, e as referências com as 
quais concordo plenamente, assim como com as fi-
guras citadas por V. Exª.

Fico muito agradecida e faço este agradecimento 
também em nome do Senador Pedro Simon e do Se-
nador Paulo Paim, que, comigo, representam aquele 
Estado que nós amamos tanto, o Rio Grande do Sul, 
que hoje faz a sua festa, o Vinte de Setembro.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco 

Minoria/PSDB – MS) – Agradeço a honra que V. Exª 
me confere.

Concedo a palavra ao eminente Senador Cristo-
vam Buarque, pelo tempo que desejar.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Go-
verno/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras, eu vim falar sobre dois fatos que eu 
acho que estão acontecendo na economia brasileira 
e que são preocupantes.

Todos nós vimos, Senador Figueiró, notícias nes-
ses dois dias de que, no caso do leilão de um estrada, 
não apareceu nenhum interessado. No caso de outra, 
apareceu e ganhou um grupo desconhecido, o que não 
quer dizer que seja ruim, mas é, de certa maneira, pre-
ocupante. Nenhum dos grupos tradicionais apresentou 
proposta para a estrada em que houve leilão e, para a 
outra, nenhum apareceu. Algo está errado. Ao mesmo 
tempo, no leilão para o campo de Libra, houve inte-
ressados, mas, entre os interessados, não estavam os 
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grandes do ramo. Não estava Exxon, Chevron, British 
Petroeum. Temos que nos preocupar com isso.

Além dos mais, os grupos que entram são asiáti-
cos, o que eu acho muito positivo, mas isso demonstra 
a nossa fraqueza de não sermos iguais a eles ainda, 
apesar de a Petrobras também ter entrado.

Mas o que mais me preocupa é que a gente não 
vê preocupação no Governo diante desse pouco su-
cesso dos leilões. Ao contrário, o que a gente tem visto 
é uma comemoração esfuziante, uma euforia total do 
Governo diante do fato de ter havido um leilão – em-
bora, no outro, não tenha havido nenhum interessado 
–, o leilão de Libra, em que apresentaram propostas, 
manifestaram interesse grupos internacionais sem os 
grandes interessados.

Eu creio que era tempo de o Governo, embo-
ra falando com satisfação de que pelo menos houve 
interessados em uma e de que um grupo ganhou na 
outra, parar para refletir, parar para debater por que 
estão tendo dificuldades projetos que podem ser tão 
rentáveis e tão necessários à criação de uma infraes-
trutura que o Brasil não tem.

Esse é um ponto mais preocupante. O Governo 
não se preocupar com o que está errado naquilo que 
faz querendo acertar, porque quer acertar, está na 
direção certa, mas não tem o sucesso devido. Quais 
são as causas que têm levado a isso? Eu creio que a 
gente pode analisar algumas dessas causas. Primei-
ro é a demora. Demoramos muito a ocupar o espaço 
de buscar a convivência do setor público e do setor 
privado na construção da infraestrutura. O verdadeiro 
papel de um governo é investir no social e casar com o 
setor privado para investir na infraestrutura econômica.

Ao longo dos anos, houve um certo delírio até, 
sobretudo das forças de esquerda, de que não deverí-
amos deixar de fazer as estradas, os portos, os aero-
portos. Resultado: não fizemos como deveríamos e os 
que fizemos tiramos dinheiro da educação, da saúde 
e da segurança. O caminho é esse, mas demoramos 
demais. Essa é uma das causas de não haver o su-
cesso como houve.

A essa demora se soma a falta de convicção. O 
que passa para o mercado é que o governo só entrou 
nesse tipo de convivência por falta de recursos pró-
prios e não por uma convicção de que esse é melhor 
meio. Essa é a ideia que está passando no mercado. 
O Governo não acredita nisso, recorre a isso como 
uma boia para salvar-se da falta de recursos e de uma 
crise de apagão em quase todos os setores da nossa 
infraestrutura.

Então, vem a demora, vem a falta de convicção; 
isso assusta os setores interessados em colocar di-
nheiro na construção de uma infraestrutura, seja de 

portos, seja de estradas, seja de energia, seja de ex-
ploração dos campos de petróleo.

Some-se a isso o esvaziamento das agências 
reguladoras, porque o que dá tranquilidade ao inves-
tidor que busca o investimento de longo prazo, 20, 30 
anos, é saber que há agências reguladoras que não 
estão dependentes dos governos, do partido no poder. 
São agências reguladoras que pertencem ao Estado 
nacional, que estão acima do governo do momento. 
E as nossas, que foram criadas com essa intenção, 
estão sendo tratadas como se fossem mais um minis-
tério, como se o presidente dela fosse um agente do 
Governo. Não pode ser assim, porque, aí, ele só olha 
a próxima eleição, não olha a próxima geração.

A agência reguladora tem que estar olhando a 
Nação brasileira, o Estado, o longo prazo, as gerações 
futuras, e não o partido, o governo e a próxima elei-
ção. Nossas agências estão esvaziadas desse papel 
fundamental de pensar o longo prazo, de regular aci-
ma do governo, senão não precisaríamos de agência 
reguladora, bastaria o Ministério.

Some-se a isso o fato de que o Brasil tem de-
monstrado, o Governo atual, o uso do que se tem cha-
mado de químicas fiscais, de manipulações – essa é 
a palavra que se usava antigamente –, de criatividade 
contábil, como se passou a chamar de uma maneira 
mais elegante, mas menos substancial.

Essa ideia de usar as manipulações de dados, 
a contabilidade fiscal, que faz com que o Governo 
coloque o dinheiro no BNDES, que dá um lucro que 
ainda não houve, de tal maneira que aumenta a ideia 
de superávit, gera desconfiança e afasta investidores. 
Essa é uma realidade que temos tido.

Por outro lado, o descontrole em alguns emprésti-
mos também leva a essa crise de confiança. Os jornais 
de hoje mostram que uma das empresas do Sr. Eike 
Batista já comunicou que não vai pagar uma dívida 
de R$1 bilhão com o BNDES agora e pede um ano. É 
óbvio que ninguém sabe se daqui a um ano isso será 
pago. É óbvio que estão ganhando um tempo, jogando 
com a barriga, como se diz. Olha que alguns falam que 
não é R$1 bilhão o débito do grupo Eike Batista com o 
BNDES, mas que poderia chegar até a R$10,5 bilhões.

Quando aqui esteve o Presidente do BNDES, 
eu lhe fiz perguntas, por escrito, mandadas para ele 
por meio do Presidente da Comissão de Economia, o 
Senador Lindbergh, e não tive respostas, não vieram 
as respostas.

Essa contabilidade criativa, somada ao descon-
trole de como os órgãos públicos são usados e ao 
controle de como as agências reguladoras são usadas, 
gera desconfiança. Com desconfiança não vamos ter 
capacidade de casar bem o setor público e o privado, 
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porque o setor privado fica com medo de que, quando 
mude o governo, mude tudo. Aí entra mais um pon-
to: a manipulação dos preços, como forma de coibir 
a inflação de aparecer, seja através de exonerações 
fiscais, que tiram dinheiro do Governo e transferem 
para o consumidor a verdade num primeiro momen-
to, mas em geral transferem para o produtor, seja no 
longo prazo. Aliás, não no longo prazo; em poucas se-
manas ou meses, isso vai cobrar a fatura. Adiar o pre-
ço do combustível é muito bom para mim, que ponho 
o combustível no carro. Mas não é necessariamente 
bom para os meus filhos e netos, porque esse preço 
virá, depois, aumentado de uma maneira muito maior.

Tudo isso gera uma desconfiança. O fato de o 
Governo só pensar no curto prazo, no imediato, não 
ter uma linha de longo prazo, ninguém vê, Senador 
Figueiró. Proposta de longo prazo do Governo nós 
não vemos. É tudo feito em cima do imediato, através 
dos chamados pacotes. Nós não temos planos; nós 
temos pacotes. Ao termos pacotes no lugar de planos, 
nós geramos uma desconfiança, uma insegurança. E 
geramos uma falta de rumo, porque trabalhamos com 
pacotes para ganhar a opinião pública.

Dizem que temos 39 Ministros. Na verdade, são 
40. E o mais importante deles é o que faz o marketing; 
é aquele que define grande parte dos pacotes com 
base em como a opinião pública vai reagir – a favor ou 
contra. Essa é a verdade. Porque estamos prisioneiros 
da ideia das próximas eleições. E, aí, o Presidente Lula 
cometeu um grande erro para o Brasil ao antecipar as 
eleições presidenciais, comprometendo, amarrando, 
vinculando a política econômica do Governo a 2014.

E, aí, surpreendem-se quando não há interes-
sados em um projeto de uma estrada ou quando as 
grandes não vêm oferecer propostas para exploração 
do campo de petróleo de Libra. Mas, pior, como eu já 
disse: comemora. Esse é outro ponto, Senador Figuei-
ró: a euforia. A euforia cega. A euforia não permite ver 
riscos e cega; você não vê; você fica cego.

O Governo brasileiro está cego diante dos riscos 
que nós corremos. E não é de hoje que eu venho de-
nunciando isso e que outros aqui vêm denunciando. 
Nós comemoramos euforicamente o resultado desses 
leilões, quando eles não justificam qualquer euforia 
ainda que – temos que reconhecer – seja um passo 
que estamos dando.

Um outro ponto que precisa se descobrir é o atra-
so brasileiro no campo da ciência e da tecnologia, que 
faz com que tenhamos, inclusive, um apagão de mão 
de obra. Essas empresas analisam isso; elas anali-
sam onde a gente vai estar cientificamente e tecno-
logicamente daqui a alguns anos. Elas analisam qual 
é a mão de obra de que vão dispor aqui no Brasil, ou 

se vão ter que trazê-la de fora – como os médicos – a 
um custo mais elevado. E sai muito mais caro trazer o 
engenheiro, o especialista em diversas áreas do ex-
terior para cá, com tudo o que ele exige para vir para 
cá, do que ter mão de obra local.

Pois bem, Senador Figueiró, nós temos uma 
quantidade de motivos para dizer que esses leilões 
deveriam acender uma luz amarela bem grande, não 
vermelha, porque a direção é certa; uma luz amarela 
bem grande, em vez da verde com que se está come-
morando o que vai acontecer daqui para frente.

Tudo isso, e eu concluo, é fato de que nós temos 
um governo que se nega à autocrítica; que se nega 
a pensar que talvez – talvez – esteja errando; que se 
convenceu de que está acertando em tudo. Minha 
maior preocupação com o Governo Dilma é a ilusão 
de que está enganando a si próprio. Eu já disse aqui 
uma vez: mais grave, mais grave ainda, do ponto de 
vista de política econômica – do ponto de vista moral, 
não; do ponto de vista moral, o maior erro é mentir –, 
mas do ponto de vista de política econômica, o maior 
erro é acreditar na mentira que está dizendo sem saber 
que é mentira. Para atender o que o marketing exige, a 
gente tem que dizer coisas que não são verdadeiras, 
mas prefere se convencer de que elas são verdadei-
ras. Então não está mentindo, porque acredita que são 
verdadeiras. Isso é o mais grave para o país: quando 
um dirigente passa a acreditar nas inverdades que são 
feitas, que são ditas, que são construídas.

Eu temo que, no que se refere à economia bra-
sileira, esse resultado dos leilões, em vez de acender 
uma luz amarela para sabermos onde nós erramos 
no passado e estamos hoje para corrigir para o futuro, 
em vez disso, nós comemoremos, equivocadamente, 
pequenas, insuficientes vitoriazinhas, que não vão 
construir o Brasil de que a gente precisa.

É isso, Senador Figueiró, que eu tinha para co-
locar.

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Mi-
noria/PSDB – MS) – Senador Cristovam Buarque, eu 
admiro profundamente V. Exª pelo seu espírito público. 
Toda vez que V. Exª assume a tribuna, V. Exª dá lições 
de brasilidade, de civilidade, de amor ao nosso País. 
E quando eu tenho oportunidade de ler os seus arti-
gos em O Globo, no sábado e no domingo, para mim 
constitui também um reforço ao meu sentimento cívico. 
Eu quero cumprimentá-lo pelo seu discurso e dizer-lhe 
reiteradamente: eu sou um grande admirador do ho-
mem público Cristovam Buarque. Meu respeito a V. Exª.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio 
Governo/PDT – DF) – Muito obrigado, Senador. Muito 
obrigado.
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É bom a gente ter pessoas que se dizem admi-
radoras, mas algumas pessoas que dizem isso são 
muito melhores para nós do que outras, e o senhor é 
uma dessas figuras que me engrandecem ao dizer o 
que o senhor disse.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Mi-

noria/PSDB – MS) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco 

Minoria/PSDB – MS) – Concedo a palavra a S. Exª o 
eminente Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, vindo 
para cá, eu ouvi o discurso da Senadora Ana Amélia. 
Há trinta e tantos anos que eu lembro, daqui desta 
tribuna, a Revolução Farroupilha, mas nunca vi um 
discurso tão bonito como o da Senadora Ana Amélia.

Senadora, o seu discurso foi realmente – e eu 
assisti no carro, vindo para cá – excepcional. V. Exª foi 
muito, muito, muito feliz. Alinhavou o quadro dentro do 
seu contexto. As pessoas não entendem isso.

Eu era Governador do Rio Grande e, no dia de 
20, nesse dia, o Embaixador dos Estados Unidos es-
tava visitando o Rio Grande e houve uma recepção 
para ele no palácio. No horário em que ele estava che-
gando, as tropas da Brigada, fardadas solenemente, 
estavam desfilando na frente da Chama Crioula. Ele 
pediu para ir lá e veio lá da sala, assistiu a tudo aquilo, 
olhou, olhou, olhou.

Depois que encerrou, nós fomos para o gabinete 
e ele disse assim: “O senhor me desculpe, Governa-
dor, eu conheço muito do Brasil, gosto muito do Brasil, 
conheço muitas coisas do Brasil, mas o que é mesmo 
essa Revolução Farroupilha?” Eu contei, não com o 
brilho de V. Exª, mas contei o que foi. Ele ficou impres-
sionado. Eu tentei botar umas coisas a mais de luta, 
essa coisa toda. Eu devo ter acrescentado.

Aí ele perguntou: “Vocês ganharam?” 
Não, perdemos. 
“Mas, então, o que vocês estão festejando? Estão 

festejando o que?” – ele dizia.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – 

Há derrotas que parecem vitórias. Derrotas, às vezes, 
são vitórias.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – É verdade. É verdade.

Mas a Senadora Ana Amélia foi de uma felicidade 
muito grande para expor! Há uma coisa que o Brasil 
deve entender. Nós, do Rio Grande do Sul, estamos 
ali na fronteira. O Brasil é Brasil, mas Rio Grande do 
Sul poderia não ser Brasil. No marco inicial, no Trata-
do de Tordesilhas, um bocado do Rio Grande estava 

fora. Lá pelas tantas, nós do Rio Grande do Sul mais 
o Uruguai éramos a Província Cisplatina. Eu até hoje 
tenho um ciúme danado de o Uruguai não ter ficado 
com a gente.

Mas eu já disse que o mundo fala das nações que 
andam e não têm território. Antes, Israel. O território de 
Israel era uma coisinha de nada perto do povo israe-
lita existente no mundo inteiro: no Brasil, nos Estados 
Unidos, na Europa. Então, o mundo inteiro considera 
e analisa o povo israelense, como eles conservaram, 
ao longo desses milênios, sua tradição, sua história, 
seu deus, seu culto. 

Historiadores falam também dos ciganos. Eles 
não têm pátria, não têm nada e, pelo mundo, dividin-
do, sem território, vão andando. 

Nessa análise feita pelos laboratórios do mundo 
e que é colocado, estão os gaúchos. O dia em que se 
fizer uma análise... E a gente faz – a história do Brasil 
é correta – como na análise dos bandeirantes. Os pau-
listas que saíram e foram lá para o interior em busca 
de esmeraldas e em busca de ouro. A história mostra 
e dá uma importância muito grande a essa gente. E 
eu também dou. Mas há que se esclarecer que essa 
gente saiu em busca de ficar milionária. Não saíram 
para levar civilização nem para levar coisa nenhuma; 
saíram para buscar as esmeraldas e tudo mais, e voltar. 
É verdade que deixaram pontes por onde passaram 
e ficaram algum tempo, pontes que se transformaram 
em povoados, e foram adiante. Mas esses povoados 
não têm origem, não têm identificação, não têm nada, 
nenhum traço que os identifique um com o outro.

No Rio Grande do Sul, foi diferente. O Rio Gran-
de do Sul é um Estado composto, principalmente, de 
italianos e alemães – meu pai veio do Líbano –, árabes 
também, judeus também. Várias nacionalidades. Mas, 
basicamente, italianos e alemães. Gente que veio e for-
jou no nada. Parece mentira, mas, em 1875, o italiano 
e o alemão estavam passando fome na Europa. Fome! 
E vieram para fugir da fome. Então se aventuraram.

Os que foram para os Estados Unidos encontra-
ram uma civilização bem mais avançada. Mas o negó-
cio era ir para a América. E muitos, depois, passaram 
pelos Estados Unidos e vieram para a América do Sul. 
Foram parar lá na minha cidade, por exemplo, de Ca-
xias do Sul, que era uma montanha cheia de floresta.

Uma das coisas positivas que D. Pedro II fez foi 
trazer essa gente e fazer uma autêntica reforma agrá-
ria. Distribuiu 25 hectares, em média. Eles vinham – 
meu pai, por exemplo, veio do Líbano – do porto de 
Marselha; de Marselha, vieram para Rio Grande; de 
Rio Grande, Porto Alegre; e pelo rio, caminhando a 
pé, no meio da floresta, chegaram a Caxias – Caxias, 
Garibaldi, Bento Gonçalves, aquela região toda que 
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era dos italianos. Os alemães vieram antes e ficaram 
nos grandes lagos e rios – Novo Hamburgo, Vale dos 
Sinos, Vale do Taquari –; os italianos vieram depois e 
pegaram as montanhas.

Não havia nada. Eles ganharam um saco de se-
mentes, enxada, picareta, mudas, o essencial, e co-
meçar do nada com nada. E fizeram essa civilização 
fantástica.

Sempre digo, quando fui Ministro da Agricultura, 
então, quando vi a Embrapa e vi os milagres que ela 
estava fazendo, chorei de magoado, porque, se a Em-
brapa tivesse começado 40 anos antes, o Rio Grande do 
Sul seria um paraíso. Depois da Embrapa, a produção 
agrícola é como a produção industrial. Numa produção 
de flores, você produz a flor do tamanho que quer, da 
cor que quer, do estilo que quer, mudando absoluta-
mente tudo. Uma plantação de frutas naturais, criada 
ao relento, é uma árvore de maçã: uma nasce tal dia, 
uma fica madura tal dia, outra tal dia, outra tal dia; uma 
é desse tamanho, outra é maior, outra é menor; para 
vender é quase impossível.

Agora – vamos para a vacaria – a produção de 
maçã é uma fábrica de maçã. O dia da colheita é o dia 
tal; quando plantam, já é o dia tal; no dia tal, já estão 
todos ali preparados, estão todas as maçãs do mesmo 
tamanho, da mesma cor, do mesmo gosto, do mesmo 
cheiro, como se fosse uma fábrica. Então, hoje, para 
produzir, não precisa de uma imensidão de terra.

Há aqui um restaurante que serve comida mineira, 
a cinco quilômetros de Brasília, e que tem uma plan-
tação de três hectares. Eles produzem, vendem tudo 
para o exterior e ganham mais nesses três hectares 
do que no restaurante.

Como não havia isso, a economia foi crescendo. 
Cada filho, naquela época... Hoje, Caxias, minha que-
rida Ana Amélia, é o Município que tem menor percen-
tual de natalidade do Brasil. É uma piada, porque foi 
sempre o que teve maior índice. Em Brasília, eram 10 
filhos, 12 filhos, 15 filhos; hoje, a média é 1,7, menos 
que o Rio. É o menor índice de natalidade.

Mas, naquela época, com esse índice, naqueles 
25 hectares, produzindo daquele jeito, não tinha o que 
fazer. Então, o Governo criou um plano e trouxe esses 
gaúchos para todo o Brasil. 

Do seu Estado, não. Do Rio Grande do Sul, eles 
vieram espontaneamente. Eles vieram, de Santa Ca-
tarina, do Paraná... Os parentes do Senador Maggi 
foram meus colegas de aula em Caxias. O pai dele, 
de Caxias, foi para o Paraná e levou desenvolvimento 
e agricultura. Do Paraná, ele foi para o Mato Grosso, 
e lá está o Maggi, filho de gaúchos. Ele é gaúcho, mas 
já passou pelo Paraná e está no Mato Grosso. Isso no 
Brasil inteiro. O importante é isso. 

Senadora Ana Amélia, tudo o que V. Exª falou da 
tribuna, referindo-se ao Rio Grande do Sul, pode falar 
para uma imensidão de gente lá no Mato Grosso do 
Sul, porque, hoje, no Mato Grosso do Sul, estão os gaú-
chos festejando a data farroupilha. Para eles, é feriado.

A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS. Fora 
do microfone.) – É verdade. 

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Não que eles sejam apaixonados pelo Rio Gran-
de do Sul. Eles são apaixonados pelo Mato Grosso do 
Sul, eles lutam pelo Mato Grosso do Sul. De certa for-
ma, conversando com eles, percebe-se que ninguém 
pensa em voltar para o Rio Grande do Sul, mas eles 
levaram a tradição, levaram a história. Eles levaram 
aquela formação familiar, aquele sentimento cristão 
de amor, aquele espírito de criar cooperativa. Dizem 
que onde existem dois gaúchos já existe cooperativa, 
onde existem três já quebra o Banco do Brasil, mas, 
na verdade, é que o espírito e a ação de trabalho co-
operativado são deles. 

A música, o amor, é algo que tem que ser anali-
sado porque não existe outro. Vamos falar com todo o 
carinho: o nordestino é fantástico. Brasília está cheia 
de nordestinos, de gente que foram os grandes respon-
sáveis pelo crescimento de Brasília. Mas foi o destino. 
O gaúcho, não. 

A Ana Amélia fez um esforço muito grande no 
discurso dela, muito feliz, para dizer que nós não so-
mos arrogantes, não somos metidos a nada, mas 
somos diferentes. Mas que somos diferentes, nós so-
mos diferentes. O cara bota a bombacha dele, bota lá 
a bota, sai, monta o seu cavalo; e é na sua terra, isso 
é que é fundamental, ele tem amor por sua terra. E é 
importante isso num Brasil que está aí nessa derrota 
que nós tivemos no Supremo. É bom analisar isso: os 
princípios de ética, de dignidade, de seriedade e de 
respeitabilidade existem. 

Lá, na minha terra, em Caxias, lá, na minha re-
gião, a vida inteira que eu estive lá, não havia nada. 
Hoje já está essa universalidade para o bem, e essa 
universalidade para o mal está se espalhando. Mas, 
em Caxias, não havia isso. 

Eu digo aqui mais uma vez: aquela região – amá-
vamos o Rio Grande, é verdade, aprendemos a gostar 
do Rio Grande – era diferente, o Rio Grande. Em primei-
ro lugar – vamos ser sinceros, Ana Amélia –, o Brasil 
sempre olhou para nós como “aquele fim do mundo lá”. 
Parece que o Brasil terminava em São Paulo e dava 
uma espichadinha até o Paraná. Nós, lá do Rio Grande, 
éramos confundidos meio com a Argentina, não sei o 
quê. Mas nós fomos e hoje até estamos sofrendo. É 
doloroso o que nós estamos sofrendo. 
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Não sei quantos milhões de gaúchos saíram. Al-
guém tinha de fazer esse estudo. A Ana Amélia pode 
fazê-lo, porque ela é de cultura extraordinária, é jorna-
lista, conhece isso, já fez no Zero Hora, como jornalis-
ta. Podia fazer o levantamento dos gaúchos no Brasil 
inteiro para ver o que aconteceu, o que se formou, 
quanta coisa que eles significam de novo.

Eu digo aqui, pela décima vez: eu, Pedro Simon, 
sou fruto da cidade onde nasci, de Caxias do Sul, do 
colégio Nossa Senhora do Carmo, onde eu era obrigado 
a estudar. Eu vou à missa todos os domingos porque 
aprendi. E aprendi por obrigação, porque no colégio 
havia o cartão, o boletim no fim de semana. Tinham 
notas os cartões bons e os cartões ruins. Se fizesse 
uma bobagem, levava um cartão ruim e depois tinha 
que pagar. E, indo à missa, eu já ganhava um bolo de 
cartão bom. Então, na missa, estava lá eu para pegar 
o cartão, mas terminei me acostumando a ir à missa. 
Posso dizer que comecei meio que forçado. Se não 
houvesse isso, se eu tivesse em outro colégio em que 
ninguém dissesse nada, eu não iria. 

O ambiente da família. O ambiente da família é 
sagrado. A escola é sagrada. São coisas que eu levo 
para o resto da vida, para o resto da vida! E os gaú-
chos são assim. Os gaúchos são assim.

Eu vejo – a Ana Amélia pode confirmar comigo – a 
política no Rio Grande do Sul. Houve a Arena, houve a 
ditadura. Eu ando em tudo que é lugar, eu posso dizer 
mil coisas, mas não posso dizer que os governadores 
nomeados da Arena, que o Peracchi, o Triches não 
foram homens sérios, que o Guazzelli não foi homem 
sério, digno, correto, porque entre os políticos do Rio 
Grande do Sul a tradição é essa. A tradição é essa! E 
foi sempre essa. 

Não vou citar aqui, mas nós temos casos de um 
político que numa eleição foi o mais votado para De-
putado Federal. 

(Soa a campinha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Nesse interregno, houve aquela célebre questão 
do debate que o MDB fez na televisão. Foi a primeira 
vez que emprestaram uma hora para o MDB poder fa-
lar na televisão. Falou Dr. Ulysses, falou Montoro, falou 
Collares e falou José de Alencar. O José de Alencar 
foi cassado. 

Um Deputado nosso, o mais votado, chegou à re-
gião e disse: “É, ele tinha que ser cassado, porque era 
comunista mesmo!” Na outra eleição, não se elegeu. 
Não houve nada, só essa declaração. E essa decla-
ração foi espalhada na região onde ele tinha recebido 
os votos. Na outra eleição, ele não se elegeu. E nin-

guém fez campanha contrária, só publicaram aquilo. 
Não se elegeu. 

Nós temos um caso, Caxias do Sul. Ele era De-
putado dos mais competentes, dos mais capazes, um 
ilustre Deputado, brilhante Deputado. Aí o Congresso 
Nacional votou uma lei pela qual cada Deputado po-
dia importar um carro estrangeiro. Naquela época não 
tinha carro nacional, era só carro importado.

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB 
– RS) – E a importação do carro era uma fortuna de 
imposto. O que eles fizeram? Deputado Federal podia 
importar um carro. Esse Deputado de Caxias importou 
um carro. Ele se licenciou e o seu suplente importou 
outro carro para ele. Então ele ficou com dois carros. 
Veio a eleição dele, mas a eleição dele era tranquila... 
Fizeram uma charge – ele era uma pessoa grande, 
enorme – com dois Cadillacs, um de cada lado: “Fulano 
de tal trabalhando por Caxias”. Nunca mais se elegeu, 
nunca mais se elegeu.

Então, o Rio Grande do Sul tem esse aspecto.

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Acho que o Brasil não trata o Rio Grande do Sul 
como o Rio Grande do Sul merece. E essa coisa é tão 
estranha, tão estranha, tão estranha que os gaúchos 
que estiveram na Presidência da República foram os 
que nos trataram pior. 

Eu sou fã do Dr. Getúlio. Eu nasci, com uns quatro 
anos ou seis anos eu marchava, e a gente tinha que 
dizer: “Getúlio Vargas, abre as asas sobre nós”, porque 
era obrigatório na época da ditadura, época do Estado 
Novo. Eu nasci assim. Depois, quando fiquei gente, eu 
vi as coisas boas do Dr. Getúlio e tenho admiração por 
ele. Mas o Getúlio na Presidência da República não 
fez nada pelo Rio Grande do Sul. Nos 15 anos, ele 
não fez nada pelo Rio Grande do Sul. Getúlio Vargas, 
João Goulart, Médici, Costa e Silva, Geisel, Hermes 
da Fonseca, Presidentes da República gaúchos. So-
mados eles, em 50 anos, não fizeram pelo Rio Grande 
do Sul o que Juscelino fez em cinco anos por Minas 
Gerais. O que Juscelino, em cinco anos, fez por Minas 
Gerais esses gaúchos, na Presidência da República, 
não fizeram, em 50 anos, pelo Rio Grande do Sul. Se 
o senhor me perguntar por que, é porque o gaúcho 
tem o seu complexo: não, mas eu estou no Brasil. Eu 
não posso ajudar o Rio Grande. Eu tenho que olhar 
para o Brasil. Eu não posso fazer uma gauchada e me 
preocupar com o Rio Grande.

Contam que, quando houve a Revolução de 1930, 
quando chegaram ao Catete, uma semana depois, cha-
maram os gaúchos que vieram de trem, que vieram a 
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cavalo e que estão aqui. E o nosso companheiro de 
São Borja, o prefeito, o intendente de São Borja, que 
deu praticamente todo o seu gado para poder alimen-
tar esse pessoal que veio esse tempo todo, reuniu o 
pessoal. E o Getúlio teve uma janta com ele. Lá pelas 
tantas, o Getúlio se levantou e disse: “Bom, eu agora 
estou aqui, meus amigos. Quero agradecer. Começa-
mos tudo com você, lá de São Borja. E vamos ver o 
que eu posso fazer por São Borja.”

São Borja tinha um sonho que vinha de longe, 
que era uma ponte entre São Borja... entre o Brasil e 
a Argentina. Aquela ponte era a revolução total, por-
que, em vez de São Borja estar num canto, do lado 
do rio, sendo que do lado de lá é a Argentina, do lado 
de cá é o Brasil e mais nada, com essa ponte ele po-
deria ser o grande centro de exportação e importação 
da Argentina.

Quando ele falou isso, um rapazinho mais moço, 
gaucho, disse: “Dr. Getúlio, eu acho que o que o senhor 
pode fazer é a ponte.” Era o que todo mundo queria. O 
intendente, o prefeito da época bateu nele: “Cale boca, 
rapaz! Dr. Getúlio, o senhor agora é Presidente da Re-
pública. Salve o Brasil! Deixe São Borja e o Rio Gran-
de, que nós cuidamos.“ E ele fez isso. A ponte foi sair 
na época da ditadura, por um militar, 60 anos depois. 
Esse foi o tratamento dado para o Rio Grande do Sul.

Já disse mil vezes aqui, Ana Amélia, Cacequi tem 
cinco quartéis – eu vou repetir, fica até... – e, durante 
50 anos, metade do Exército brasileiro esteve na fron-
teira com a Argentina. E, até hoje, tantos quilômetros 
da fronteira não podem ter uma fábrica.

Quando Lula era Presidente, fizemos aqui uma 
comissão. Os Senadores do Rio Grande do Sul foram 
ao Secretário da Fazenda e fomos à Ministra de Minas e 
Energia. Depois, ela era, Chefe da Casa Civil. Fizemos 
uma reunião em que alimentamos tudo, era um mar de 
coisas injustas com o Rio Grande e de mau tratamen-
to ao Rio Grande. Lula disse não à comissão e disse 
para a Chefe da Casa Civil: “Você fica encarregada de 
fazer a coordenação. Fale com o Governador, reúna e 
voltamos a nos reunir”. Nunca mais voltou a nos reunir. 

Eu acho, Ana Amélia, que nós podíamos repetir 
isso agora, porque agora o Governador é do PT. Na-
quela época, era a Governadora e tinha muito atrito. 
Acho que agora dá para fazer aquela reunião de novo. 
Vamos nos sentar à mesa e discutir tudo. Vamos dis-
cutir o quanto a Lei Kandir tirou do Rio Grande do Sul, 
o quanto nós perdemos com essa Lei Kandir. Vamos 
discutir as estradas que o Governo do Estado fez, 
mais 2.000km de estradas federais. Eram estradas fe-
derais, meu amigo. E o Sr. Sarney não tinha dinheiro. 
Dizia: “Não tenho dinheiro”. Então, o Rio Grande do 
Sul conseguiu o dinheiro, construiu as estradas com 

convênio com o Governo Federal, porque ele ia nos 
dar o dinheiro. Não deu até hoje. 

Reforma agrária: o Rio Grande do Sul foi o único 
Estado, foi a única entidade do Brasil que comprou terra 
para fazer reforma agrária. Comprou terra para fazer 
reforma agrária e comprou terra porque o PT estava 
fazendo uma agitação tão grande... Nós estávamos 
em véspera de uma rebelião e nos reunimos: “Como 
é que vamos comprar terra. Desde quando? A refor-
ma agrária não é problema do Estado, é problema da 
União. Como é que vamos pegar o nosso dinheirinho 
contado e comprar terra?” Daí disseram: “Ou se com-
pra terra e se acalma essa gente ou não sei o que vai 
acontecer?”. 

Fizemos um convênio com o Governo Federal, e 
o Governo Federal até hoje não nos devolveu o dinhei-
ro. Fizemos um convênio de que, aquele dinheiro com 
que compramos as terras e fizemos a reforma agrária, 
o Governo Federal nos dava e nós comprávamos mais 
terra. E mais reforma agrária. Até hoje não nos devolveu. 

Senadora Ana Amélia, para sair o polo petroquí-
mico os governos – até faço justiça – da revolução, o 
Amaralzinho e o Guazelli tiveram um ato de coragem, 
fizeram toda a infraestrutura do polo petroquímico sem 
ter pólo petroquímico, não existia. Ninguém garantia 
que ia sair no Rio Grande do Sul. Aliás, ninguém queria 
que saísse no Rio Grande do Sul. E fizeram! E fizeram 
com uma infraestrutura considerada à época melhor 
do mundo. Dinheiro no Rio Grande do Sul. Aí houve 
um dos poucos momentos, mas também o Rio Grande 
se reuniu. Reunimos tudo. Dom Vicente Scherer saiu 
de Porto Alegre e foi lá para a fronteira, o comandante 
do terceiro exército foi lá para a fronteira, o Presidente 
do Tribunal de Justiça, o Presidente da CUT, todos os 
partidos, o Guazzelli e o Governador reuniram na fron-
teira. Toda a elite, todo mundo se reuniu na fronteira. 
Eu era Presidente da Oposição e o Guazzelli disse: “Sr. 
Presidente, aqui está o Rio Grande do Sul. Em nome 
do Rio Grande do Sul, o chefe da Oposição vai falar”. 
Era eu. Aí eu cobrei dele o polo petroquímico: “Olha, 
Presidente, estão dizendo aí que o senhor não dá o 
polo para o Rio Grande do Sul. E é verdade, porque o 
senhor tem medo, porque vão dizer que o senhor vai 
fazer uma gauchada. Então o senhor não vai dar por 
causa disso? E é por causa disso que o Rio Grande 
está aí. Não vem nada para o Rio Grande do Sul!” E o 
Médici... E o Geisel assinou o polo para o Rio Grande 
do Sul. Aí saiu o polo. 

O Rio Grande do Sul gastou, o Amaralzinho, 
um bilhão e não sei quanto na infraestrutura do pólo, 
que é considerada a melhor do mundo. Nunca pensa-
mos em pegar o dinheiro de volta. Nunca passou pela 
nossa cabeça. Agora, privatizaram o pólo! Então nos 
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deem o nosso bilhão de volta! Se ficasse um polo na-
cional... Não vamos discutir. Mas privatizaram aí uma 
montanha de dinheiro, todo mundo ganhou, e o nosso 
milhão e meio?

O Brizola começou... Na verdade vamos fazer 
justiça. O Brizola lançou Aços Finos Piratini. Mas os 
governos depois, o que fizeram? O governo estadual 
fez sozinho Aços Finos Piratini, sem um tostão do Go-
verno Federal, porque o Governo Federal dizia: “O Rio 
Grande do Sul não tem aço, não tem indústria. Para 
que vai querer a Aços Finos Piratini? Para quê? Trazer 
o minério do Nordeste para levar para o Rio Grande do 
Sul, para o Rio Grande do Sul pedir aço e depois trazer 
para São Paulo para fazer automóvel?” Não deram. O 
Rio Grande do Sul construiu a Aços Finos Piratini por 
conta própria. E construiu!

Só que a Aços Finos Piratini foi projetada para 
450 mil toneladas e nós só fizemos a primeira etapa, 
150 mil. Inauguramos. Agora, uma usina de 450 mil to-
neladas, só 150 mil sendo utilizados, havia um enorme 
vácuo que tinha que ser mantido, e dava prejuízo. Quer 
dizer, a Aços Finos Piratini não podia ir adiante, tinha 
que completar, e nós não tínhamos mais dinheiro para 
completar. O governo exigiu. Nós demos de graça a 
Aços Finos Piratini para o Governo Federal, numa lei 
da Assembleia Legislativa. De graça, com a condição 
de ela completar os 450 mil. Pegou de graça e não 
completou. E os filhos da mãe venderam, privatizaram. 
Se privatizaram, cadê o nosso dinheiro? Privatizaram 
uma usina, em que não botaram um tostão, e não nos 
deram até hoje.

Essas coisas, Sr. Presidente, eu não vou ficar aqui, 
porque ficaria aqui mais umas duas horas. São coisas 
que vão se somando, vão se somando, vão se soman-
do, vão se somando, e o Rio Grande do Sul está nisso 
aí. E o Rio Grande do Sul está nisso aí. Ganhamos a 
Revolução, ganhamos o governo. Em 1930, quando 
saiu a Revolução, São Paulo tinha 18% do PIB, e o 
Rio Grande do Sul tinha 11% ou 12%. Hoje São Paulo 
tem lá quase 50%, e nós só estamos caindo. Éramos 
o segundo, depois passamos para o terceiro, passa-
mos para o quarto, e estamos em sétimo. E o Paraná 
está ali para passar por nós. Daqui a pouco, até Santa 
Catarina passa por nós.

E eu acho, a V. Exª eu digo com muito respeito, 
eu tenho muito orgulho dos meus companheiros de 
Senado. Estou aqui entre um guri, um guri quase que 
nem a Ana Amélia, mas tenho orgulho da Ana Amélia 
e do Paim, e digo com todo o respeito aos Senadores, 
que para mim os dois grandes Senadores desta Casa 
são a Ana Amélia e o Paim. O Paim é fantástico, quer 
dizer, ele está em tudo quanto é lugar. E ele bola tudo. 
O Paim de repente...

Eu nunca vi, Ana Amélia, eu estou aqui desde 
1979, e nunca vi gente aqui no Senado segunda de 
manhã. Eu vinha várias vezes aqui de manhã ao meu 
gabinete, mas nunca vi. De repente o Paim cria uma 
Comissão e marca reunião para as sete e meia, pela 
televisão, e às sete e meia está lotado, gente que não 
acaba mais.

E se criou isso que é um espaço que leva a TV 
Senado a todo Brasil, debatendo os maiores problemas. 

E a Ana Amélia está aí. Vamos fazer uma briga 
para tentar com que ela não venha, mas está difícil. 
Está difícil para o Tarso, que está com o governo da 
prefeitura, o governo do Estado e o Governo Federal, 
e para nós que estamos sem nada, a não ser a von-
tade de ganhar e bons candidatos. Mas eu digo que 
nós poderíamos voltar a fazer isto, Ana Amélia: pegar 
o Tarso, que é um Governador que está lutando – va-
mos fazer justiça –, que está debatendo, e sentar para 
discutir as coisas. 

O Tarso está numa posição muito delicada. São 
coisas estranhas. Na eleição para governador, o Go-
vernador do Rio de Janeiro, do MDB, fez, na eleição, 
talvez a gravação mais forte que deu a vitória para o 
Tarso, endeusando o Tarso: “Ele, como ministro, fez o 
que tinha de mais importante, o Rio de Janeiro deve 
o seu crescimento, o seu desenvolvimento ao Ministro 
Tarso Genro, por causa da emenda do petróleo.” E o 
Governador Tarso, cá entre nós, rondou e tal, mas ficou 
meio no silêncio. Na posição com relação à Emenda 
Ibsen Pinheiro, o Ibsen levou uma paulada enorme dos 
cariocas, eu também, mas ele... Mas acho que, agora, 
ele pode entrar, ele pode entrar. Afinal, a Presidenta da 
República é mineira e gaúcha também. A fase mineira 
foi difícil: cadeia...

Eu vou lhe dar um aparte, Senador. Senador, eu 
vou lhe dar um aparte. 

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB 
– MS. Fora do microfone.) – Não, não.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – A passagem dela por Minas foi difícil, foi a luta 
brilhante pela democracia, mas a passagem dela pelo 
Rio Grande do Sul foi quando ela realmente se firmou: 
grande Secretária da Fazenda do Prefeito Collares, 
grande Secretária de Energia de Collares, grande Se-
cretária de Energia do Olívio Dutra. 

A fixação dela no Rio Grande do Sul é importan-
te. Uma das coisas que eu acho que se está criando, 
Senadora Ana Amélia, é uma entidade no Rio Gran-
de do Sul que eu considero muito importante. São os 
empresários que estão nascendo do Grupo do CIn. 
Muitos dos empresários que estão lançando este mo-
vimento – o Grupo do CIn – embora não tenham me 
procurado ainda – não sei por quê –, eu me ofereço, 
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dizendo que sou totalmente favorável. Está correto. 
Eles mostram que, quando nos unimos todos, saiu a 
Aços Finos Piratini; quando nos unimos todos, saiu o 
Polo Petroquímico; quando nos unimos todos, saiu a 
Revolução de 30. Mas a questão é que a gente só se 
reúne em ocasião especial de dez em dez anos. 

Eu conto várias vezes lá no Rio Grande do Sul, 
no auge da ditadura, o Dr. Ulysses, o herói da luta 
pela democracia; o Maluf, Governador de São Paulo, 
o homem mais desrespeitado em termos de Brasil... 
Nós estávamos na reunião da Executiva Nacional lá 
no Anexo IV, no último andar. Daqui a pouco vem o 
ruído do telefone: “Sessão executiva da maior impor-
tância”. Aí soou o telefone e ele disse: “Eu tenho que 
sair”. “Mas como vai sair? Há uma votação a favor de 
São Paulo.” “Uma votação de empréstimo para São 
Paulo”. Para o Maluf, mas eles vinham lá correndo, 
São Paulo unia todo mundo. 

Eu acho, Senadora Ana Amélia, nós devería-
mos falar com o Paim que é muito simples: é indagar 
à Presidenta: “Escute, Presidenta, naquela reunião, a 
senhora ficou encarregada pelo Presidente Lula para 
fazer a discussão e nos reunir de novo para ver. A se-
nhora já está em condições de se reunir Se não está, 
quantos meses a senhora quer para fazer a reunião?”

Pois não.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – 

Senador Pedro Simon, eu acho a sua...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 

RS) – Desculpe-me. Eu considero, Presidente, eu as-
sino embaixo o discurso que a Senadora Ana Amélia 
fez. Assino embaixo linha por linha. Mas, como ela já 
fez brilhante, eu assino embaixo. Eu estou continuan-
do outra etapa.

O que V. Exª fez, Senadora, pelo amor de Deus, 
foi emocionante!

A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Muito obrigada, Senador.

(Soa a campainha.)

A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Eu até disse que o senhor tinha ido ao Rio Grande. O 
senhor veio muito rápido de lá para fazer o discurso 
sobre a nossa grande data Farroupilha, Senador Si-
mon. Eu queria lhe dizer que o senhor foi muito feliz 
agora de evocar que o momento grande do Rio Grande 
contemporâneo foi exatamente a união do Estado pela 
implantação do Polo Petroquímico. Acho que nenhum 
momento foi mais simbólico da capacidade que temos 
de unir forças antagônicas em nome de uma causa 
maior. V. Exª já referiu isso, inclusive em artigo em 
jornal do Rio Grande do Sul. Penso que é o momento 
de refazer, dadas as gigantescas dificuldades que o 

Rio Grande do Sul tem hoje no campo financeiro. A 
dívida que o Estado tem com a União, eu lhe diria, é 
impagável. O imposto do charque, lá em 1835, equi-
vale hoje a tratar da dívida que temos com a União, 
equivale também a uma concentração excessiva do 
poder que tem a União em relação a Estados e Muni-
cípios. Então é preciso rever um pouco esses critérios. 
É claro que o Poder Público precisa também ajustar-se 
aos novos tempos e essa referência de V. Exª é muito 
importante. Essa evocação de que os gaúchos estão 
espalhados, foram, de fato, os gaúchos, sem nenhuma, 
digamos, arrogância de nossa parte, mas foram, sim, 
os gaúchos que abriram a fronteira agrícola brasileira. 
O nosso superávit comercial agrícola foi escrito e con-
tinua sendo escrito pela mão de milhares de gaúchos. 
Hoje, de manhã, no Globo Rural, não apareceu apenas 
o Acampamento Farroupilha, lá em Porto Alegre, mas 
também apareceu a celebração que para os gaúchos 
que estão em outras plagas – como há pouco falou o 
Senador Ruben Figueiró, no Mato Grosso do Sul – apa-
receu um grupo de gaúchos em Balsas, no Maranhão, 
os maraúchos – no Mato Grosso do Sul, são os ma-
tuchos, como definiu o Senador Ruben Figueiró –, os 
maraúchos, do Maranhão, em Balsas, repetindo tudo 
aquilo que nós, lá no Rio Grande hoje, estamos fazendo 
e celebrando. Veja só a rede social como é forte. Eu fiz 
um registro no meu Twitter sobre a data Farroupilha, 
saudando gaúchos e gaúchas do Rio Grande e de fora 
do Rio Grande, e a Carmensita Corso, que mora aqui 
em Brasília, escreve o seguinte: “Ana Amélia, poucos 
entendem esse gauchismo. Assistindo ao Globo Ru-
ral hoje cedo, meu filho adolescente comentou: o jeito 
que falam até parece outro país.” Aqueles gaúchos 
que foram para Balsas, no Maranhão, estava ouvindo 
agora, nos anos 70, são agora já a segunda ou ter-
ceira geração, mas a forma de falar é a mesma de lá 
de Caxias, da minha Lagoa Vermelha, da Vacaria, de 
Uruguaiana, de São Borja, de tantos quantos lugares 
forem, de Santa Bárbara do Sul, do seu genro o gran-
de oncologista Paulo Hoff. E assim é e foram para lá 
desbravando, estão lá no Paraguai, Senador Requião, 
eu e o Senador Luiz Henrique fomos ao Paraguai, o 
Presidente da Cooperativa dos Produtores Rurais do 
Paraguai é gaúcho, de Erechim e lá estão também 
desbravando, produzindo soja, produzindo milho. É 
exatamente essa grandeza e esse apego à tradição 
que talvez seja a marca mais forte dos gaúchos, que 
em qualquer canto do Brasil… Lá no Paraná do Se-
nador Roberto Requião o que deve haver no Paraná 
de CTGs é incontável, porque essa é a forma de fazer. 
E hoje churrasco e churrascaria, que também é uma 
marca nossa, está espraiada – e essa palavra V. Exª 
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sabe e conhece bem – pelos quatro cantos do mun-
do. Está na China, nos Estados Unidos, na Europa...

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – No Japão.

A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – ... 
no Japão e é isso que nos torna não melhores, mas 
nos torna diferentes, com essa garra e essa força. Que-
ria agradecer a V. Exª por ter evocado a questão do 
Polo Petroquímico pela força que essa ideia de união 
pode resolver os problemas do nosso Estado, que são 
grandes, tão grandes quanto o sentimento gaúcho. 
Obrigada Senador Simon.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Eu que agradeço. Só peço ao Presidente, porque 
tinha obrigação. Hoje, 20 de setembro, em 1946, foi 
criada a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), 
que engajou-se em todas as lutas em defesa dos jor-
nalistas e do jornalismo do Brasil.

Sessenta e sete anos de história, uma luta com ba-
talhas árduas para adoção das regras e da liberdade de 
imprensa. Contando hoje com mais de 40 mil jornalistas 
associados, 25 sindicatos estaduais e 4 municipais, a Fe-
deração Nacional defende a liberdade de comunicação.

Está aqui um longo discurso que eu preparei, e, 
se V. Exª me permitir –não vou abusar de V. Exª fazen-
do a leitura –, gostaria de pedir a sua transcrição nos 
Anais da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Mi-
noria/PSDB – MS) – V. Exª tem o tempo que desejar.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Muito obrigado. Eu peço a transcrição nos Anais 
da Casa, com o meu respeito à Fenaj.

Lá, no Rio Grande do Sul, de um modo muito es-
pecial, nós temos um orgulho muito grande dos nossos 
jornalistas. Está aqui a Senadora Ana Amélia. O jorna-
lismo no Rio Grande do Sul é de uma credibilidade ex-
cepcional. Eu não conheço no Rio Grande do Sul o que 
eu vejo, volta e meia, aqui, lá, acolá: jornalista misturado 
com escândalo, jornalista misturado com qualquer coisa 
de equívoco. Mas eu não conheço isso lá. Eu sou políti-
co, eu estou na política há 60 anos. Não me lembro de 
um jornalista ter feito uma chantagem, ou de ter feito 
uma acusação gratuita contra mim só por causa disso 
ou daquilo. Os jornalistas só não são melhores porque 
não são os donos dos jornais. Se fossem os donos dos 
jornais, é claro que seriam melhores. Mas eu transcre-
vo – em seu nome também, não é, Ana Amélia? – esse 
discurso com muito carinho e com muito respeito.

Agora, só para encerrar, Sr. Presidente – eu tenho 
lá no meu gabinete um jornalista muito chato; brilhante, 
mas muito chato, que me acusa de vir à tribuna falar 
uma série de coisas, uma série de coisas –, vou citar 
uma matéria com o Ministro do Trabalho que saiu no 

O Globo: “Se me mandarem embora, tomo providên-
cias” e conto tudo. Perdoe-me, Presidenta. A senhora 
pode até estar interessada em que ele fique, porque 
isso interessa eleitoralmente à senhora. Mas o PDT do 
Rio Grande do Sul pediu a demissão dele.

Alvo de denúncias, [...] [o Ministro do Trabalho] 
diz que não vai pedir demissão e avisa que, [...] 
[se Dilma o demitir], sairá atirando e tomará 
providências “impublicáveis”. 
[Pelo amor de Deus!]
Quem?
Vai pegar Fernando Henrique, Aécio, Bor-
nhausen, todos os governadores e prefeitos 
e descontentar muita gente.
Vou reunir o partido […] [e] se [a Dilma] me 
mandar embora, eu tomo as minhas provi-
dências.

(Soa a campainha.)

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

Quais providências? 
Não sei. São impublicáveis!

Srª Dilma, a senhora tem que responder isso. 
Como a senhora mudou! No início de seu Governo, 
realmente demitiu sete Ministros. V. Exª está se aco-
modando muito fácil. Não estou discutindo se deveria 
até cobrar, não entrei na discussão desse Ministro, nem 
do que fez, nem do que não fez. Eu estou dizendo o 
que ele está falando aqui: que ele tem coisas impubli-
cáveis e que duvida que a Presidenta o demita. E ela 
não disse uma palavra até agora.

E eu encerro, dando nota dez para a Presidenta. 
Eu achei que a resposta de adiar a viagem para os 
Estados Unidos foi muito inteligente. Suspender dava 
um caráter que não ficava bem. Adiar é uma palavra 
perfeita, até para eles. Cá para nós, o Obama está 
numa confusão danada. O Congresso está contra o 
Obama; 75% da população é contra a intervenção na 
Síria; o Conselho de Segurança é contra; a Inglaterra 
é contra. Ele está numa situação muito ruim. Não fica-
va bem para ele; e para a Presidenta também não. Ao 
invés de dar uma de prepotente e dizer “Eu não vou 
mais!”, ela saiu com elegância: “Vamos adiar.” Nesse 
caso, nota dez. Mas, quanto ao Ministro do Trabalho, 
ficar porque há coisas impublicáveis? Não sei.

Obrigado, Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR PEDRO SIMON EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR PEDRO SIMON

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, criada em 20 de setembro de 
1946, a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) 
engajou-se em todas as lutas em defesa dos jornalistas 
e do jornalismo no Brasil ao longo de todo esse tempo.

São 67 anos de história. A FENAJ sempre se 
destacou na longa e árdua batalha pela adoção de 
regras que organizassem a profissão e garantissem 
à sociedade brasileira o acesso público à informação 
ética e plural.

Contando hoje com mais de 40 mil jornalistas 
associados aos seus 27 sindicatos estaduais e quatro 
municipais, a Federação Nacional defende a liberdade 
na comunicação e a democracia como valores inalie-
náveis do cidadão.

Paralelamente, mantém-se vigilante na sua mis-
são de classe, que é a de lutar por melhores condições 
de vida e de trabalho para os jornalistas profissionais.

É importante destacar que, durante o regime mi-
litar, enquanto boa parte das organizações sindicais 
e grandes empresas jornalísticas capitulavam à lógi-
ca autoritária que ameaçava a vida e o trabalho dos 
profissionais da mídia, a FENAJ e os sindicatos a ela 
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aliados empenhavam-se em libertar e garantir a vida 
dos cidadãos brasileiros que eram também jornalistas.

Fui testemunha disso!
A regulamentação profissional de 1969, às vezes 

entendida como uma benesse dos militares a fim de 
atrelar a categoria ao regime, na verdade foi uma con-
quista que atendeu às resoluções de vários congressos 
nacionais da categoria e coroou o esforço pessoal de 
dezenas de dirigentes sindicais.

O período em que vigorou o Regime Militar foi 
terrível para a liberdade e, portanto, para a Imprensa 
e para os jornalistas.

Muitas e muitas vezes me pronunciei para criticar 
medidas restritivas à liberdade de informação, cada 
vez mais freqüentes na ditadura.

Durante o período de redemocratização do Bra-
sil – especialmente durante a Assembléia Nacional 
Constituinte -f a Federação Nacional dos Jornalistas 
coordenou a Frente Nacional por Políticas Democráti-
cas de Comunicação, formada para garantir na Carta 
Magna dispositivos que garantissem salvaguardas para 
estimular a democratização da informação.

Havia então o poderoso lobby criado pelos oli-
gopólios da comunicação no Congresso Nacional, a 
chamada “bancada da mídia”. Mas os jornalistas profis-
sionais, pela FENAJ, conseguiram impor em vários mo-
mentos as idéias de democratização da comunicação.

Uma comunicação plural e livre – segundo a FE-
NAJ – seria fundamental no esforço de implantação 
da democracia no País.

Da experiência na Constituinte resultou, em 1991, 
o Fórum Nacional pela Democratização da Comuni-
cação (FNDC), articulação de mais de 80 entidades 
nacionais e regionais da sociedade civil coordenada 
pela FENAJ.

Ela tem como objetivo constituir políticas públi-
cas e ações práticas para a área das comunicações, 
bem como reconstituir nacionalmente uma cultura bra-
sileira alicerçada na diversidade de identidades e nas 
produções regionais.

No ambiente do FNDC, a FENAJ propôs pela 
primeira vez, em 1994, o estímulo à criação de um 
Código de Ética Conjunto da Área das Comunicações, 
englobando todos os setores empresariais e profissio-
nais da área da comunicação, atribuindo condições de 
fiscalização e julgamento de questões com a partici-
pação da sociedade civil.

A FENAJ tem mantido ao longo desses anos 
permanente luta para que a sociedade tenha à sua 
disposição uma lei de imprensa democrática que a 
defenda, sem ferir igualmente os preceitos constitu-
cionais de liberdade de expressão.

Pessoalmente, acredito que uma das maiores 
vitórias da sociedade no enfrentamento aos grandes 
grupos de mídia foi o fato de a Constituição Federal 
de 1988 ter criado o Conselho de Comunicação So-
cial (CCS).

É um órgão auxiliar do Congresso Nacional com-
posto por representações dos trabalhadores, empre-
sários de comunicação e da sociedade civil, que levou 
mais de uma década para ser efetivamente implantado.

Instalado somente em 2002, o Conselho vem 
sediando grande parte dos debates públicos sobre a 
área das comunicações no Brasil.

Aliada a uma bancada de profissionais da co-
municação e de integrantes da sociedade, a FENAJ 
vislumbrou neste espaço público uma das alternativas 
democráticas para travar embates que haviam sido re-
presados desde o processo Constituinte.

Foi no CCS, ainda em 2002, que a discussão 
sobre a introdução da digitalização da comunicação 
social eletrônica abandonou o viés tecnicista para en-
carar a complexidade do impacto socioeconômico do 
advento das novas tecnologias.

Foi o CCS que brecou, por exemplo, a possibi-
lidade das empresas de TV a cabo receberem 100% 
de capital de investidores estrangeiros.

Foi no CCS que se denunciou a barganha elei-
toral que permitia a abertura do capital societário das 
empresas jornalísticas e de rádio e TV às empresas 
estrangeiras e a pessoas jurídicas no limite de 30%.

Foi igualmente no CCS que a sociedade reafir-
mou às empresas e aos parlamentares que é hora de 
se regulamentar a regionalização da produção cultu-
ral, artística e jornalística no rádio e na TV, conforme 
previsto na Constituição.

A FENAJ enfrentou também o período de pen-
samento único que resultou no desmantelamento do 
Estado brasileiro e do caráter estratégico dos sistemas 
de comunicação e telecomunicações.

Sua atuação político-institucional ajudou na re-
sistência essencial para evitar que o Brasil, a exemplo 
da Argentina, sucumbisse completamente ao neolibe-
ralismo econômico importado pela elite nacional.

Superando a prática fácil do diagnóstico acu-
satório, a FENAJ adotou uma postura propositiva, 
colocando-se assim na vanguarda da produção de 
projetos e contribuições para as políticas públicas da 
comunicação social no País.

Mais do que isso, em 1994, a FENAJ participou 
decisivamente da negociação com a sociedade civil, 
inédita até então, para a elaboração da chamada Lei 
do Cabo.

Neste momento da história das comunicações 
no Brasil, empresários e representantes de jornalistas 
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e outros trabalhadores das comunicações empreen-
deram um esforço público de negociação que, entre 
outras conquistas, resultou na criação dos seis canais 
básicos de utilização gratuita, disponíveis hoje, e que 
abriram o mercado de trabalho para milhares de pro-
fissionais em todo o Brasil.

Em 2003, a FENAJ participou decisivamente no 
esforço de descriminalização e regulamentação das 
rádios comunitárias no Ministério das Comunicações.

Em todos estes momentos da história brasileira, 
a FENAJ postulou sempre autonomia em relação a 
partidos e, principalmente, a governos.

Não por acaso, a entidade apresentou proposta 
de ação política aos candidatos Fernando Henrique 
Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva nos pleitos de 
1994 e 1998.

Em 2002, repetiu o gesto e, além disso, encami-
nhou uma proposta de política pública ao presidente 
eleito, onde sinalizava já a necessidade urgente de tratar 
da incipiente discussão da digitalização da radiodifusão.

Participou, sem nenhum preconceito, das audi-
ências públicas que discutiram a reforma tributária e o 
chamado ‘Proer da Mídia’, em parte provocadas pela 
articulação nacional e pela a manifestação pública do 
FNDC e da FENAJ.

Todos exigiam critérios transparentes, negociação 
pública e contrapartidas sociais para a concessão de 
recursos públicos do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES) às empresas de 
comunicação.

No que diz respeito à defesa dos jornalistas, a 
FENAJ comandou campanhas nacionais por melhores 
salários. Protagonizou em 1999 uma inédita proposta 
para a qualificação do ensino do jornalismo, que ser-
viu como referência nas novas diretrizes curriculares 
do Ministério da Educação.

Organizou a fiscalização da profissão junto às 
DRTs desmanteladas no Governo Collor, e, atendendo 
à reivindicação histórica dos jornalistas organizados, 
construiu o anteprojeto de lei do Conselho Federal de 
Jornalismo.

Um projeto que foi encaminhado conforme dita a 
lei que cria autarquias. O processo de discussão sobre 
a pertinência ou não de um Conselho, a exemplo de 
outras profissões, foi longo e rico, envolvendo milhares 
de jornalistas ao longo de duas décadas.

A FENAJ representa o anseio de milhares de 
jornalistas submetidos a condições precárias de vida 
e de trabalho, que enxergam na sua organização e na 
sua regulamentação a possibilidade de garantir uma 
profissão digna, sem abdicar de um contrato público 
e ético com a sociedade a que deve servir, sem medo 
e sem favores.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores: sou um 
ardoroso defensor da Imprensa.

Durante vinte anos, entre 1964 e 1985, vivemos 
um período de exceção. Os jornais eram submetidos 
à censura prévia. E jornalistas podiam ser demitidos 
se publicassem algo que pudesse ser considerado 
perigoso ou atentatório ao regime militar.

Naqueles tempos, qualquer coisa que desagra-
dasse aos poderosos de plantão era passível de en-
quadramento na temível Lei de Segurança Nacional.

Naquele tempo, nós, parlamentares de oposi-
ção, éramos freqüentemente as vozes dos jornalistas 
silenciados. Podíamos falar o que eles não podiam 
escrever, muito embora eles não pudessem escrever 
o que nós falávamos.

Ali, naqueles anos, apreendemos com a dura re-
alidade do autoritarismo que a liberdade de imprensa 
está ligada estreitamente à liberdade de tribuna.

Democracia e liberdade de expressão caminham 
sempre juntas. Uma não vive sem a outra.

E a FENAJ nos ajudou, sempre forte e solidária, 
a realizar o duro enfrentamento contra o arbítrio e a 
opressão.

O Parlamento, a democracia e o Brasil são gratos 
aos jornalistas brasileiros.

Meus parabéns à FENAJ na data de seu ani-
versário.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Mi-

noria/PSDB – MS) – Sr. Senador Pedro Simon, ouvi-lo é 
ouvir o espírito, o pensamento e a voz do Brasil. V. Exª 
nos dá lições de civismo toda vez que sobe à tribuna.

Sobre a comemoração que V. Exª hoje exalta, e 
a Senadora Ana Amélia, eu quero dizer que o gaúcho 
tem espírito rotário pelo muito que tem feito ao Brasil, 
não somente exaltando o espírito de liberdade, mas 
também pelo desejo de transmitir ao Brasil o seu es-
pírito de trabalho, de desenvolvimento econômico, so-
bretudo na área agrícola.

Portanto, eu quero dizer a V. Exª – eu tomei nota 
aqui –: por que espírito agrário? Porque o gaúcho dá de 
si sem pensar em si e também porque pensa que mais 
se beneficia quem melhor serve. Esse, realmente, é o 
espírito do gaúcho que se expande por todo o Brasil.

Nesta data tão importante para o Rio Grande do 
Sul, o Brasil há de saudá-los também. V. Exªs repre-
sentam aqui, com as nossas homenagens, o espírito 
bravio do homem do sul.

Com a palavra, o eminente Senador Roberto 
Requião, pelo tempo que desejar.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem re-
visão do orador.) – O Ministro do Trabalho do Gover-



Setembro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 65315 

no brasileiro declara que, se for demitido, conta tudo. 
Meu comportamento é diferente do dele. Eu conto tudo 
mesmo estando na Base do Governo e quero confes-
sar que hoje eu sou um cético em relação a algumas 
ações do Governo Federal; aliado, mas cético. E o 
cético, Senadora Ana Amélia, diferencia-se do cínico, 
porque o cético não acredita num determinado mo-
mento e numa determinada circunstância, mas o céti-
co tem uma vontade enorme de voltar a acreditar. Eu 
sou cético, não sou cínico e quero falar hoje, na tribuna 
do Senado, sobre a lambança da política nacional do 
petróleo, lambança na mais pura acepção do termo.

Na entrevista que tivemos com a Srª Magda 
Chambriard, na Comissão Parlamentar de Inquérito 
sobre Espionagem, eu disse a ela que a espionagem 
americana me parecia menos perigosa do que a sua 
própria atuação à frente da Agência Nacional do Pe-
tróleo. Ela inicia dizendo que a Agência Nacional era 
impenetrável e que ela trabalhava com softwares com-
prados, como qualquer cidadão que liga o seu com-
putador no Safari ou em qualquer outro programa de 
abertura.

Não era verdade! Durante muito tempo a Agência 
Nacional do Petróleo contratou uma empresa ameri-
cana sem licitação para gerir os dados. Mas isso não 
é tão importante. Importante foi a forma com que ela 
tentou enganar a Comissão. Não é tão importante por-
que os dados reais sobre o petróleo são os dados da 
Petrobras, e os dados que vão para a Agência Nacio-
nal do Petróleo, salvo engano meu, são dados já de 
domínio público.

A Agência Nacional do Petróleo, gerenciada por 
uma empresa americana, tem pouca importância no 
sentido de ser espionada. O perigo está na Petrobras. 
A Petrobras pode ser invadida pela internet; mas pre-
cisa ser invadida? Não, não.

Na época do Fernando Henrique, quando seu 
genro era o Presidente da Petrobras, a Diretoria de 
Planejamento Estratégico foi suprimida, e a Petrobras 
contratou uma empresa americana para gerenciar o 
planejamento estratégico do petróleo brasileiro. E as 
auditorias da Petrobras – auditores que passam a ter 
acesso a todos os dados da empresa, principalmen-
te os contábeis – também são contratadas fora da 
empresa, e quem faz essa auditoria é uma empresa 
americana. Portanto, esse problema da espionagem, 
que acabou por acessar até o telefone celular da Pre-
sidência da República, me parece menor do que essa 
visão entreguista das autoridades que gerenciam a 
política nacional do petróleo.

Agora, a lambança se expõe. Eu e o Senador 
Pedro Simon mais o Senador Randolfe entramos com 
um decreto de suspensão do leilão de Libra, petróleo 

encontrado, verificado como a maior reserva brasileira, 
com cerca de 15 bilhões de barris que, com o dólar, por 
exemplo, a 2,30 – quando fiz o cálculo –, significavam 
um valor de 90% do Produto Interno Bruto brasileiro.

Leiloado como? De uma forma absurda e incom-
petente. Absolutamente incompetente! Estabeleceram 
um bônus de R$15 bilhões. Este bônus afasta a Pe-
trobras da possibilidade de participação do leilão. Por 
quê? Porque a Petrobras, que está sendo usada para 
manter uma política de contenção da inflação interna 
do Brasil, está comprando óleo no mercado interna-
cional a US$130,00, e vendendo óleo, para suas pró-
prias concorrentes no mercado interno, a US$100,00. 
A Petrobras está tendo um prejuízo programado e está 
sendo utilizada como um instrumento de Governo na 
contenção do processo inflacionário.

De repente, não mais que de repente, as grandes 
empresas do mundo anunciam que não vão participar 
do leilão. Por quê? Ou por uma pressão para aumentar 
a generosidade da política nacional, que já é grande 
em relação às nossas reservas, ou porque os R$15 
bilhões são uma soma enorme, inclusive para elas, 
que vão receber, no retorno, R$15 bilhões de bônus 
que passam a ser considerados no custo de produção 
do petróleo. Mais cinco anos para começar a extrair 
petróleo, e trinta anos para amortizar.

Aparentemente, não foi um bom negócio. Mas por 
que os R$15 bilhões? Porque o nosso Governo resol-
veu fazer caixa para o superávit primário, garantir ao 
tal mercado o pagamento dos juros absurdos da nos-
sa dívida interna e dívida externa. Então, o Governo 
Federal, na lambança da sua política petroleira, está 
trocando R$15 bilhões pelo valor final de reservas 
fantásticas que poderiam financiar educação, saúde, 
infraestrutura do Brasil em um futuro próximo, a partir, 
por exemplo, dos cinco anos, que é o intervalo para 
começar a produção.

A Petrobras, fragilizada por ser utilizada em uma 
política... Eu não questiono essa política. Uma em-
presa pública pode ser utilizada do ponto de vista do 
planejamento global de um país. O que não pode é 
haver um leilão com um bônus que exclui a empresa 
petrolífera brasileira.

A Petrobras hoje tem alguns problemas. Tive-
mos alguns enfrentamentos, inclusive aqui no Sena-
do, quando propus a abertura, na internet, dos dados 
salariais da companhia petrolífera, e os petroleiros se 
associaram a alguns líderes partidários dizendo que 
a quebra desse sigilo prejudicaria a nossa empresa 
na concorrência com as outras. Logo depois, viemos 
a saber que até o telefone privado da Presidenta da 
República estava grampeado; quanto mais o sigilo do 
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salário dos funcionários da Petrobras, dos custos da 
sua terceirização.

Então, a lambança se estabeleceu. Petrobras 
vulnerada, Agência Nacional vulnerada.

E me chega às mãos, Presidente, um dossiê que 
foi entregue ao meu gabinete, com o compromisso do 
sigilo da autoria, sobre os crimes contra a soberania 
nacional que estão sendo praticados nas nossas bar-
bas, nas barbas do Senado; nas barbas do Congresso 
Nacional, de forma continuada; nas barbas da Justiça; 
nas barbas do Ministério Público, da imprensa e da 
sociedade. Crimes continuados em relação à política 
nacional do petróleo.

Outro dia, um Senador da oposição – que não é 
o meu caso, sou um situacionista crítico e colaborador, 
a maior colaboração que se pode dar a um governo 
é falar com franqueza e tentar corrigir os erros –, um 
Senador que imaginei que, ao fazer a denúncia da 
política nacional do petróleo, Senador Pedro Simon, 
estaria sofrendo uma espécie de um estalo do Pe. Viei-
ra, teria se transformado num colaborador nacionalista 
e patriótico da noite para o dia. Imaginei que a reve-
lação do dossiê e as verdades nele contidas podiam 
ter transformado a personalidade e o comportamento 
desse colega do Senado; mas, não, o que vimos foi o 
previsível discurso do PSDB e o seu hiperbólico ude-
nismo. Como sempre, com novas denúncias de corrup-
ção. Mais do mesmo, como sempre. E nenhuma crítica 
construtiva, nenhuma colaboração efetiva ao Brasil e 
ao Governo. O desejo simples, comum e medíocre da 
destruição a qualquer preço.

Pois bem. Mas como nenhum outro Senador se 
manifestou sobre o tal dossiê da Agência Nacional, 
que foi entregue no meu gabinete, Senador Pedro 
Simon – mas deve ter sido entregue em outros gabi-
netes também –, parece que cabe a mim trazê-lo ao 
conhecimento do Estado e da Nação.

É o que passo a fazer de modo resumido. Em 
seguida, passarei o dossiê, na sua integralidade, para 
a Mesa, e, desde já, requerendo que seja enviado à 
Presidente da República, ao Ministério Público, ao Su-
premo Tribunal Federal, ao Tribunal de Contas da União.

Dossiê é uma coleção de documentos ou um 
pequeno arquivo de fatos relacionados a um determi-
nado assunto. O dossiê não traz tantas informações 
desconhecidas – embora também as traga – mas, so-
bretudo, encadeia fatos que marcam esse momento 
triste da vida nacional, em que o petróleo brasileiro 
está sendo praticamente doado para o cartel interna-
cional das multinacionais petroleiras. Porque, não se 
iluda, a saída dessas grandes empresas não significa 
o abandono do Brasil, pode ser uma saída para fazer 
com que o Governo brasileiro realize mais concessões 

do que já fez, e elas, posteriormente, podem entrar 
comprando participação e algumas das empresas que 
entram têm participações pesadas também das multi-
nacionais conhecidas.

Então, não nos iludamos que o cartel está por aí 
e não nos iludamos que a soberania nacional, para al-
guns políticos, parece ser uma palavra maldita. São os 
políticos administradores que deveriam ser os primeiros 
e mais aguerridos defensores do País e da soberania.

O dossiê a que me refiro apresenta sete casos 
cujo conjunto compõe um quadro de horror. A lambança 
continuada da política nacional do petróleo.

1) O perfil neoliberal e antinacional da atual Lei 
do Petróleo.

Lembra o dossiê que o art. 1º da Lei 9.478 elenca 
11 objetivos da política energética brasileira, mas nada 
nele é dito visando ao cidadão brasileiro ser beneficia-
do. Nada para a Nação, tudo para o consumidor; ou 
seja, para quem não consome, não há objetivo a atingir.

Assim, “contribuir para a eliminação da miséria, 
contribuir para a inclusão social e para o abastecimento 
das comunidades carentes” poderiam ser metas, mas 
não estão aí. Contudo, “promover a livre concorrência” 
é o objetivo principal da Lei Nacional do Petróleo. Ela 
esquece que trata do petróleo brasileiro, essencial para 
o desenvolvimento do Brasil moderno e justo.

Inclusive, é notável que a “livre concorrência” não 
seja adjetivada. Então, pode ser que uma empresa na-
cional nascente, como a Petrobras, tenha que competir 
com os gigantes da indústria petrolífera estrangeira, e 
o resultado disso é facilmente previsível.

“Atrair investimentos na produção de energia” é 
um objetivo em qualquer condição, mesmo que ocorra 
com grande perda para a sociedade brasileira. Perce-
be, Presidente? Tratam a Petrobras como se não fos-
se uma empresa do Brasil, mas um negócio acima da 
Nação e das necessidades do nosso povo.

Em um país em que prevaleciam esses valores 
é que o monopólio estatal do petróleo foi extinto, e os 
leilões começaram. Foi a mudança do Fernando Hen-
rique, transformando a Petrobras numa empresa e não 
numa empresa brasileira preocupada com o nosso 
povo e a nossa gente.

Aliás, a mesma Lei 9.478, que criou a ANP, que 
estabeleceu a entrega do Território nacional a leilões 
para a busca de petróleo, entrega este quando des-
coberto, além de outros danos para a sociedade. Nós 
estamos leiloando petróleo conhecido e descoberto. 
Por isso, Srs. Senadores, os objetivos da política ener-
gética nacional e o restante da Lei nº 9.478 precisam 
ser refeitos.

Essa seria realmente uma pauta positiva para o 
Congresso Nacional. Digo isso, todavia, sem a ilusão 
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de que venha a ser. O nosso Congresso está dema-
siadamente envolvido em sofregamente “auscultar a 
vontade das ruas”, enquanto o País e a sua soberania 
são negociados.

Isso é triste, porque a impressão que eu tenho é 
de que a voz das ruas é auscultada pelo Congresso e 
incorporada como um alarme dos telefones celulares, 
não mais do que isso, porque não há uma atenção ver-
dadeira à angústia da população brasileira.

2) As brechas contratuais da lei.
O dossiê revela também que, nos contratos de 

concessão da Agência Nacional do Petróleo, há brechas 
flagrantes para que concessionários inescrupulosos 
possam negar a responsabilidade por eventuais atos 
danosos que trouxerem prejuízos ao interesse público. 
Um exemplo disso, Senador Pedro, é o termo “melho-
res práticas da indústria do petróleo”, de indesejada e 
programada imprecisão, presente em 19 cláusulas do 
contrato, que deixa a porta aberta para a burla.

Diante de tamanha imprecisão conceitual, é de 
se perguntar se, no desastre do campo de Frade, não 
teria a Chevron agido, segundo sua própria interpre-
tação, dentro das “melhores práticas da indústria do 
petróleo”?

A Agência Nacional do Petróleo e seus contra-
tos de concessão reduzem nossas defesas diante de 
situações como essa.

Hoje, sabemos que, da multa inicial pelos vaza-
mentos da Chevron, de R$17,5 bilhões, o Governo, pela 
mão não sei de quem, reduziu para R$300 milhões. 
Nos Estados Unidos da América do Norte isso não 
acontece, e os vazamentos foram punidos, de forma 
exemplar, em quantias vultosas.

3) A exigência do “conteúdo local” como burla 
às licitações.

O dossiê mostra ainda que a exigência de “con-
teúdo local” é usada como forma de vencer e burlar 
licitações. Vamos a um exemplo concreto extraído do 
dossiê da Agência Nacional. É o “caso da Devon”, como 
é conhecido. O bloco marítimo C-M-61 foi arrematado 
na 6ª rodada de licitações promovidas pela ANP, em 
2004, pelo consórcio das empresas Devon Energy (com 
40% do capital do consórcio), SK (com 27%), e Kern-
-McGee (com 33%), sendo a operadora do consórcio 
a Devon Energy. Outro consórcio que participou do 
leilão era formado pela Petrobras (com 67% do capital 
do consórcio) e a Repsol YPF Brasil (com os restan-
tes 33%), com a operadora sendo a nossa Petrobras.

No edital da sexta rodada, é mostrado que o jul-
gamento das ofertas feitas pelos consórcios ou empre-
sas candidatas a arrematar um bloco incluía, além do 
valor do bônus, os valores do “programa exploratório 
mínimo” e da promessa de compras locais.

O consórcio da Devon ofereceu de bônus pelo 
bloco C-M-61 R$28,5 milhões, enquanto o consórcio 
liderado pela Petrobras ofereceu R$37 milhões e pou-
co. No entanto, o programa exploratório mínimo e a 
promessa de compras locais do consórcio da Devon 
eram melhores que os do consórcio da Petrobras. Es-
tas informações estão no site da Agência Nacional de 
Petróleo.

Falou-se, à época, que o valor que o consórcio 
da Devon prometeu comprar no País era impossível 
de ocorrer. Apesar dos rumores, a ANP acertou e as-
sinou a concessão do bloco com o consórcio da Devon 
e consta que, como era de se esperar, esse consórcio 
não cumpriu o prometido de compras locais.

Posteriormente, o consórcio da Devon descobriu 
petróleo neste bloco. Dele não se fala neste nosso Se-
nado da República, que anda ocupado demais com a 
famosa pauta positiva, reforma eleitoral de brincadei-
ra, por exemplo.

4) Decisões de leiloar nosso petróleo sem jus-
tificativa.

(Soa a campainha.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – O dossiê revela, também, a absoluta 
irracionalidade e ilegalidade da decisão de se realiza-
rem leilões de petróleo, uma vez que estes são desne-
cessários. Mas, se são desnecessários, por que estão 
sendo realizados? 

O dossiê esclarece: “O inciso VIII do art. 4º da 
Lei nº 10.847, de 2004, a lei que criou a Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE) diz competir à empresa 
promover estudos para dar suporte ao gerenciamento 
da relação reserva e produção de hidrocarbonetos do 
Brasil, visando a autossuficiência sustentável.

No entanto, não vejo a sociedade brasileira ten-
do acesso a estudos da EPE. Se esses existirem, que 
determinem o índice de reserva sobre produção de 
petróleo, que é um valor de referência para estudo de 
planejamento. É com base nesse índice que o Conselho 
Nacional de Política Energética e a Agência Nacional 
do Petróleo devem definir a necessidade de rodadas, 
incluindo a quantidade de blocos a serem leiloados e 
o tamanho deles.

Mesmo sabendo que o acréscimo de produção 
devido à 11ª rodada, por exemplo, será todo expor-
tado, pois a Petrobras já possui o petróleo necessá-
rio para, no mínimo, 40 anos de abastecimento, há a 
necessidade de se saber qual será o nível da expor-
tação brasileira. Mas, como aponta o dossiê, esses 
estudos, se existirem, não são públicos – não são pú-
blicos, não são conhecidos pelos brasileiros, porque 
a espionagem americana, o pessoal contratado para 
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fazer o planejamento estratégico da Petrobras, essa 
empresa norte-americana, certamente, tem o domínio 
desses dados. Há pouca transparência em assunto de 
tamanha gravidade para o interesse nacional, o que é 
estranho, para dizer o mínimo.

Vejam, Srs. Senadores, o caso de Libra, que o 
Governo decidiu que será o primeiro leilão sob o regi-
me de partilha na área do pré-sal. Em 23 de maio de 
2013, o Conselho Nacional de Política Energética pu-
blicou a sua Resolução nº 4, na qual resolve:

Autorizar a Agência Nacional do Petróleo [...] – 
ANP a promover, no mês de outubro de 2013, 
a Primeira Rodada de Licitação sob o regime 
de partilha de produção na área do pré-sal, 
nos termos da Lei nº 12.351, de 22 de de-
zembro de 2010. 
Parágrafo único. Para efeito do disposto no ca-
put será ofertada, exclusivamente, a área do 
prospecto de Libra, que se localiza na Bacia 
de Santos e foi descoberta pelo poço 2-ANP-
0002A-RJS, cujas coordenadas estão estabe-
lecidas no Anexo a esta Resolução.

Por que leiloar o campo de Libra? Nenhuma ex-
plicação, nenhuma informação. É como se a Nação 
brasileira não tivesse o direito de saber. Lambança pura 
e exclusiva das autoridades que conduzem a nossa 
política nacional do petróleo.

O leilão do campo de Libra, na área do pré-sal, 
previsto para outubro de 2013, também é uma forma 
de privatização.

Porém, em valor, essa privatização pode ser ain-
da maior do que todas as privatizações de Fernando 
Henrique Cardoso juntas.

Nós sabemos – todos nós, até mesmo os Sena-
dores do PSDB – que Libra, com petróleo já desco-
berto pela Petrobras em 2010, está sendo leiloado ao 
cartel das multinacionais petroleiras para gerar o raio 
do superávit primário. Estamos tentando resolver um 
problema emergencial da economia e entregando o 
petróleo do futuro próximo do Brasil. Estamos vulnera-
bilizando o País, enfraquecendo a soberania nacional, 
por superávit primário. Troca sórdida! Este sim é um 
monumental escândalo, Sr. Presidente! Mas quem se 
importa? Eu me importo! O Brasil se importa! Os movi-
mentos sociais que estão recebendo essa informação 
se importam e estão se mobilizando.

5) A soberania nacional na Zona Econômica 
Exclusiva.

O dossiê alerta uma grave ameaça à soberania 
nacional e à integridade do nosso território decorrente 
da possibilidade de empresas estrangeiras vencerem 
leilões para exploração de campos de petróleo locali-

zados na Zona Econômica Exclusiva. Empresas chi-
nesas, norueguesas, francesas. Só a nossa Petrobras 
está impedida de participar, porque está sendo vulne-
rada e fragilizada, comprando óleo caro e vendendo 
barato para suas próprias concorrentes.

O edital da 11a rodada autoriza empresas estran-
geiras se inscreverem diretamente na Agência Nacio-
nal de Petróleo para participarem das licitações. Salvo 
melhor juízo, não se está falando de empresa brasileira 
subsidiária de empresa estrangeira.

Para poder transmitir a preocupação, uma si-
tuação hipotética é descrita no dossiê, o dossiê que 
abordo neste momento. Suponham que uma empresa, 
cuja matriz está no exterior, arremate nesta rodada um 
bloco marítimo, situado entre 12 e 200 milhas da cos-
ta brasileira. O país onde esta empresa tem sede só 
reconhece a soberania dos países sobre seus mares 
territoriais, ou seja, até 12 milhas da costa. Este país 
não é signatário da Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar, que aceita o conceito de Zona 
Econômica Exclusiva para as 188 milhas adicionais, 
até completarem 200 milhas. Os Estados Unidos, por 
exemplo, não são signatários dessa convenção, o Bra-
sil é signatário. 

Suponha que a empresa descubra um campo 
com reserva razoável no bloco arrematado e, na fase 
de desenvolvimento do mesmo, ela comete uma im-
prudência técnica, sem ter tido a aprovação prévia da 
Agência Nacional de Petróleo para o procedimento 
equivocado, sendo que será impossível recuperar todo 
o óleo que era previsto e, além disso, há derramamento 
de petróleo no litoral.

Nesse instante, a ANP multa a empresa pela téc-
nica insegura não aprovada, exige novos investimentos 
para melhorar a recuperação do óleo. 

Suponha que estas providências representem 
despesas extremamente altas, que não justifiquem 
mais, para aquela empresa, continuar produzindo na-
quele campo. 

Neste momento a empresa pode argumentar que 
ela é uma empresa estrangeira e, segundo as regras 
do país da sua sede, ela trabalhava em águas inter-
nacionais que não pertencem a nenhum país. Assim 
sendo, ela não é devedora de nenhum valor. 

Esse risco, Sr. Presidente, seria evitável? Sim. Por 
um lado, ainda que o leilão fosse necessário, a Agência 
Nacional poderia não abrir a possibilidade de participar 
de participação no leilão para empresas estrangeiras 
diretamente, mas apenas para empresa brasileira de 
subsidiária de empresa estrangeira. Por outro lado, a 
soberania poderia ser defendida se a Agência Nacional 
não aceitasse inscrições de empresas de países não 
signatários da Convenção Sobre os Direitos do Mar. 
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Eu estou aqui abrindo os olhos dos telespecta-
dores da TV Senado, dos nossos ouvintes e dos Se-
nadores que estão aqui presentes, representados pelo 
Senador Pedro Simon, na integralidade do quórum 
normal desta Casa.

E para que não se diga que a hipótese é cere-
brina, de difícil ocorrência prática, lembre-se, como 
aponta o dossiê a que me refiro, que um determinado 
periódico noticiou, durante o caso Chevron, que esta 
empresa poderia trazer este argumento se fosse pres-
sionada para pagar a multa alta. E a multa, de R$17,5 
bilhões, cai para R$300 milhões. Quem está cedendo 
a quem? Quem está cedendo o quê? Quem está ce-
dendo à soberania nacional?

6) Halliburton – item 6 do dossiê. 
A Halliburton, de Dick Cheney, ou “A raposa to-

mando conta do galinheiro”; o cabrito solto na horta. 
Todos os dados de exploração das bacias brasi-

leiras foram repassados da Petrobras para a Agência 
Nacional do Petróleo, por determinação da Lei nº 9.478.

A Agência Nacional do Petróleo contrata uma 
subsidiária da Halliburton para fornecer o software que 
permite gerir esse novo banco de dados. O software 
não; contratou a gerência.

A Halliburton, empresa de cuja direção Dick Che-
ney saiu para ser Vice-Presidente dos Estados Unidos 
em 2000, é a maior empresa de serviços de petróleo 
e gás do mundo, e é também uma das empresas mais 
controversas dos Estados Unidos. A empresa tem sido 
o beneficiário financeiro número um da invasão do Ira-
que, ao arrecadar cerca de US$18 bilhões em contra-
tos para reconstruir a indústria do petróleo no país e 
prestar serviços a tropas norte-americanas. 

Ela também foi acusada de mais fraude, desper-
dício e corrupção do que qualquer outra empreiteira 
no Iraque, com acusações que vão desde sobrecarga 
de dezenas de milhões de dólares em combustível a 
refeições para suborno sem rodeios.

A Agência Nacional do Petróleo respondeu que 
esses dados já eram gerenciados pela Petrobras com 
ajuda da Halliburton, o que é verdade. Mas se já era 
absurdo que isso ocorresse sob o monopólio estatal, 
quando o uso imediato comercial das informações da 
Halliburton seriam menos claros, com a mudança do 
modelo e realização de leilões para obtenção de blo-
cos, é um crime que uma empresa estrangeira tenha 
antecipadamente acesso aos dados dos blocos a se-
rem leiloados. 

Esse é o caso da norte-americana Halliburton, 
com relação ao banco de dados de exploração e pro-
dução da Agência Nacional, conhecido como BDEP. 
Esse sim é um monumental escândalo, mas sobre 
ele, nenhuma manchete na grande mídia, nenhum 

discurso inflamado da nossa oposição aqui no plená-
rio do Senado da República, o que por si só isso já é 
um escândalo.

(Soa a campainha.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – A ausência de crítica da oposição no 
plenário do Senado brasileiro!

O último item que eu abordo, Presidente, é o 
item 7.

7) As relações perigosas de administradores da 
Agência Nacional do Petróleo. 

O dossiê da Agência Nacional do Petróleo relata 
os casos de John Forman e Haroldo Lima, ex-diretores-
-gerais da ANP, que hoje ocupam cargos em empre-
sas petrolíferas privadas, reguladas pela própria ANP. 
Não preciso nem fazer um comentário a respeito disso.

E a Srª Magda Chambriard, atual Diretora-Geral 
da ANP, declarou estar esperando vir a trabalhar em 
uma empresa petrolífera privada, quando sair do cargo. 
Isso é publicado pela imprensa e notoriamente conheci-
do pelos brasileiros que leem jornais. Será que ela não 
estaria favorecendo alguma empresa que garantisse 
hoje o seu emprego de amanhã? É uma pergunta que 
deixo aqui, nesta tribuna. 

Essa situação, quando promovida até pelos re-
presentantes maiores do Estado, se alastra por toda 
a estrutura do órgão. Diz o dossiê que superintenden-
tes e outros funcionários ficam se oferecendo para as 
empresas e que hoje a ANP é um grande “balcão de 
negócios”. 

Seria isso, Sr. Presidente? Seria isso, Senador 
Pedro Simon? Seria a ANP um grande “balcão de ne-
gócios”? Se for verdade, o produto comercializado se-
riam o nosso petróleo e a nossa soberania.

Mais um item do dossiê: 
8) A captura do interesse público pela tal “auto-

nomia técnica” da Agência Nacional de Petróleo. 
Aqui o dossiê mostra as consequências nefastas 

para o País da situação atual, em que, sob o biombo da 
autonomia técnica de uma agência, tomam-se decisões 
estratégicas de forte conteúdo econômico e político...

(Soa a campainha.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – (...) para o País, sem que a Nação e a 
sociedade tenham qualquer possibilidade de reação 
e de participação. 

Afirma-se corretamente no dossiê que o grau de 
aproveitamento do óleo de um campo requer a consi-
deração não apenas de aspectos técnicos, mas tam-
bém de parâmetros econômicos e políticos, Senador 
Pedro Simon. 
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Há certa dificuldade em se estabelecerem normas 
gerais prévias como uma forma de se evitar análise 
de cada passo isoladamente, o que pode levar e leva 
à corrupção. Esse é o caso de empresas petrolíferas 
que querem retirar rapidamente o óleo de um campo, 
pois essa situação maximiza a rentabilidade e não se 
compromete a retirar todo o possível do óleo recupe-
rável. No entanto, para o País, há o interesse de se 
retirar, em um ritmo menor, uma quantidade maior. Os 
chineses, por exemplo, agora, ampliaram, de forma sig-
nificativa, as suas refinarias e estão desesperadamente 
precisando de óleo. E eles remanescem no leilão que 
foi abandonado pelas grandes empresas do mundo, 
embora a Shell tenha permanecido.

A arquitetura do processo de decisão, em casos 
como este, é colocar o maior número de pessoas opi-
nando sobre a questão, para inibir eventual corrupção.

9) Quem defende a sociedade e a Nação é pu-
nido pela Agência Nacional do Petróleo.

O caso que vou relatar é interessante. 
A perseguição de um brasileiro por suas opiniões 

é, por si, inaceitável. Mas, quando esta perseguição 
se deve ao fato de que este cidadão defende o Brasil, 
a Nação, a soberania nacional, o que seria inaceitável 
do ponto de vista individual, passa a ser assunto do 
mais alto interesse nacional.

Revela o dossiê que na ANP existem dois casos 
conhecidos deste tipo de perseguição. O primeiro caso 
é de Paulo Metri, que ocorreu quando David Zylbers-
tejn era o diretor-geral. 

(Soa a campainha.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Metri foi exonerado de um cargo que 
ocupava na Agência no mesmo dia em que um artigo 
seu contendo críticas à política de petróleo foi publicado.

Mais recentemente, a OGX, do famoso playboy 
Eike Batista, deixou de instalar uma válvula de segu-
rança numa plataforma, que serve para evitar vaza-
mentos de petróleo em caso de acidentes. O técnico 
Pietro Mendes, da Agência Nacional de Petróleo, la-
vrou auto de infração para que a correspondente multa, 
de R$15 milhões, fosse aplicada. Ele foi afastado e a 
multa extinta. O caso veio a público, com repercussão 
negativa para a ANP.

Outro servidor, Kerick Robery, apoiou publica-
mente o colega Pietro Mendes durante reunião com 
o superintendente da área de operação e meio am-
biente, um tal Rafael Moura. Foi igualmente afastado. 
Novo funcionário foi designado para o caso. Após três 
meses, a Agência Nacional constatou que, de fato, a 
válvula de segurança não havia sido instalada. E a 

multa foi aplicada, mas em valor imensamente menor 
que o valor inicial.

Diz o dossiê que mais casos devem existir, mas os 
funcionários da Agência Nacional do Petróleo têm medo 
de se expor, diante do ocorrido com os seus colegas.

Srs. Senadores, este tipo de situação não é pro-
priamente uma novidade. É assim que a coisa funciona 
nas tais agências reguladoras, verdadeiros escritórios 
de representação dos megainteresses de monopólios 
e oligopólios.

O Sr. Bernardo Figueiredo, quando diretor-geral 
da ANTT, por exemplo, teve uma representação mo-
vida contra si pela Procuradoria Geral da República, 
que proibia os técnicos da ANTT de aplicarem multas 
contra as concessionárias ferroviárias, uma das quais 
a ALL, que ele próprio havia criado antes de ser diretor 
da Agência. Quantos destes há nas agências? Traves-
tidos de agentes públicos são, na verdade, modernos 
capitães de mato a serviço do capital. Assim na ANP, 
também na ANTT.

O dossiê avança mais. Eu tinha falado em sete 
itens, que eram os que eu pretendia expor inicialmente, 
mas avança mais. Mas eu vou pedir, reiterando o re-
querimento que fiz, que o dossiê, na sua íntegra, seja 
entregue ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de 
Contas da União, à Presidência da República e vou 
encerrar a minha exposição por aqui, dando a palavra 
ao Senador Pedro Simon, que me pede um aparte.

O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS) 
– Esta é uma grande qualidade de V. Exª: ao longo 
dos vários anos em que V. Exª esteve nesta Casa, 
seja qual for o governo, do PMDB, do PT, do PSDB, a 
sua independência crítica e moral, principalmente na 
defesa dos grandes interesses da economia brasileira. 
Eu sou um grande admirador de V. Exª, que três vezes 
Governador do Paraná, se mantém numa posição fir-
me. V. Exª podia, tranquilamente, ficar silencioso aqui. 
Teria o apoio e o que quisesse do Governo. Mas V. 
Exª prefere a posição de independência, custe o que 
custar a V. Exª.

(Soa a campainha.)

O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS) 
– Neste pronunciamento de V. Exª, nos vários pronun-
ciamentos que V. Exª e nós também temos feito sobre 
essa matéria, o que me estranha, a rigor, a rigor, é 
o silêncio, da Presidente. Eu, que sempre gostei da 
Presidente da Petrobras... A impressão que eu tinha 
dela, as informações que eu tinha dela eram de uma 
servidora exemplar, a vida inteira trabalhando ali e 
de uma capacidade total. E se dizia sempre, desde 
que a Ministra Dilma assumiu, no governo do Lula, o 
Ministério de Minas e Energia, que havia grande luta 
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entre o grupo dela, que queria favorecer os técnicos, 
as pessoas que se formaram dentro da Petrobras, que 
lutavam dentro da Petrobras, e o pessoal, inclusive do 
MDB e o próprio PT, que queria os cargos políticos, 
queria colocar, como colocaram, o Haroldo de Lima, 
aliás um homem pelo qual tenho o maior respeito, o 
outro lá do PMDB do Ceará, por quem não tenho muita 
simpatia. E ela lutava. Eu me lembro de, quando ela foi 
para a chefia da Casa Civil e saiu da presidência da 
Petrobras, perdão, saiu do Ministério de Minas e Ener-
gia, houve uma disputa muito grande entre o candidato 
dela e o candidato do Presidente Sarney. O Sarney, 
que tinha um certo domínio na área, queria manter e 
ela queria coisa nova. Considerou-se uma grande vi-
tória dela o afastamento do Sr. Gabrielli e a indicação 
da atual Presidente, sobre a qual sinceramente só tive 
boas informações: íntegra, correta, do quadro técnico, 
formada, especializada, dedicada. Eu tive...

(Soa a campainha.)

O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS) 
– ... uma informação melhor do que a outra. Agora, o 
que a gente vê, o que eu acho muito estranho é que 
durante o governo Gabrielli só tinha notícia boa da 
Petrobras. Eu não vou discuti., Eu sei qual é o pen-
samento de V. Exª, é mais ou menos o meu. Mas só 
aparecia coisa boa, que a Petrobras era uma mara-
vilha, tal e tal. Entrou a atual Presidente, só aparece 
notícia negativa, com relação inclusive ao tempo do 
Gabrielli, como o negócio da Bolívia, da Argentina, a 
compra nos Estados Unidos, a refinaria junto com a 
Venezuela do Recife. E o que eu acho interessante: o 
Sr. Gabrielli nunca respondeu, nunca. Ficou silencio-
so, silenciou. Nesse momento, quando a crise explode 
realmente com a sua decisão, o Sr. Gabrielli vem com 
todas as pedras e se manifesta contrário à decisão do 
Governo, dizendo que é absurdo, etc. e tal, que não 
pode... E eu não consigo entender. A Presidente Dil-
ma não diz nada. A resposta, tanto da Presidente da 
Petrobras quanto da Presidente da Associação... Cá 
entre nós, não disseram nada nas duas comissões. 
Vieram as duas aqui, uma depois da outra. Eu assisti 
às duas, e nada. Foi bonito, etc., mas nada com nada. 
As explicações complexas. Qual é a diferença, eu per-
guntei. Por que o Sr. Gabrielli está dizendo isso, mais 
isso, mais isso para aquele ilustre engenheiro da Pe-
trobras, famoso, que também... 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Fernando Siqueira.

O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS) 
– Siqueira, que também apresenta dados, números e é 
uma pessoa sobre a qual não se pode levantar dúvida 
sobre dedicação, sua seriedade, sobre o carinho dele. 

Até agora não se viu, por parte da Petrobras nem da 
Agência, uma resposta absolutamente sobre nada. Es-
ses números que V. Exª leu são dados estranhos. Mas 
o que está havendo? Por que, de repente, as grandes 
não apareceram? E por que, de repente, a China está 
aí? O que vai significar para nós a China com muito di-
nheiro e já com as suas usinas instaladas só esperando 
matéria-prima? Daqui a pouco, nós vamos vender. Nós 
vamos vender em troca de meia dúzia de reais aquilo 
que mais adiante vamos ter que devolver: petróleo. E 
não há uma palavra. E a Presidente da República, da 
parte dela, não diz uma palavra. E, cá entre nós, com 
todo respeito, o Ministro de Minas e Energia é nosso 
amigo, é nosso colega, tem todas as qualidades, mas 
entende de petróleo que nem eu, muito menos do que 
V. Exª. Está lá, se colocou, está estudando, está se es-
forçando, mas não tem nenhuma tradição, nenhuma 
preocupação. Como ele vai analisar com o Gabrielli 
e com a atual Presidente, fazer uma discussão mais 
profunda, mais rígida? Não há lógica nesse sentido. 
Seria um bom Presidente, seguindo a assessoria, os 
técnicos da Petrobras, o Conselho, para levar adiante. 
Agora, sozinho ele não tem nenhuma representação. 
Tanto que se chamou todo mundo para ser ouvido com 
relação a essa matéria, e não se chamou o Ministro, 
que não tem nada a acrescentar. E a Presidente não 
diz nada, não abre a boca, não diz uma palavra. Eu 
acho isso muito estranho, principalmente esse negó-
cio da posição do Seu Gabrielli e da posição da pró-
pria Presidente, uma radicalmente contrária à outra: 
Gabrielli defendendo a tradição, que tem que ser feito, 
que não pode mexer etc. Muda completamente e fica 
assim. Então, eu vejo o pronunciamento, por exemplo, 
de V. Exª... Com todo respeito, porque, aqui no Brasil, 
nem a imprensa nem o Poder Executivo dá bola para 
o Senado. O pronunciamento de V. Exª é um pronun-
ciamento que, se feito nos Estados Unidos, numa si-
tuação mais ou menos assim, causa uma monstruo-
sidade. Está se convocando, mas só que convocação, 
convocar um Ministro aqui é uma piada. Ele vem, fala 
meia dúzia de palavras e vai embora.

(Soa a campainha.)

O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS) – 
Se se convocar um Ministro ao Senado americano, ele 
treme, porque a estrutura do Senado americano é tão 
grande que o Senador vem, mais a equipe dele, com da-
dos superiores até aos do Ministro. O Ministro treme de 
medo quando vai fazer um depoimento dessa natureza 
nos Estados Unidos. Aqui ninguém dá bola. Lá, um de-
poimento desses dura um dia, dois dias, três dias, uma 
semana. Aqui, o que se faz? Quatro Senadores fazem 
as suas perguntas, e ela responde em cinco minutos 
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com uma frase para cada um. Mas, mesmo assim, é 
muito estranha a posição da Presidente da República 
e o seu silêncio é muito enigmático. É muito enigmático. 
E numa questão que é a mais séria. Nessa questão, ela 
deveria ser a pessoa que mais entende no Brasil. Ela 
não tem conselho do Lula, não tem que ouvir o Lula, 
não tem que ouvir ninguém. Ela é quem mais entende, 
ela é a que está mais por dentro. E vamos fazer justiça, 
pelo menos esse é o meu pensamento: além de ser a 
que mais entende, a que está mais por dentro, é a mais 
correta. Ninguém está inventando, nem V. Exª nem eu, 
dúvidas de que ela tenha alguma simpatia com essa 
empresa ou com aquela empresa, que ela está favore-
cendo aqui ou favorecendo lá. Eu não tenho essa dúvida, 
mas é muito estranho não vir nada de positivo, vir uma 
Presidente da Petrobras e dizer nada com nada, vir um 
Presidente do Conselho e não dizer nada com nada. 
Um pronunciamento que nem esse de V. Exª, nessa al-
tura... Nessa altura a assessoria parlamentar do Palá-
cio do Planalto já devia ter telefonado para alguém. Eu 
não vejo aqui nem... Ministro nem se discute. Senador 
nem se discute. Mas eu não vejo nenhuma assessoria. 
Bom, é verdade que eles podem estar lá, assistindo no 
Palácio pela televisão. Mas o desinteresse, o descaso 
com que essa matéria está sendo acompanhada, não 
vi aqui ninguém. Eu estava ouvindo a Presidente da 
Petrobras, não tinha Senador do PT. Não tinha um Se-
nador do PT para ouvir a Presidente da Petrobras! Eu 
fiquei boquiaberto, não consegui entender. Mas não tem 
ninguém do PT? Não, não tinha ninguém. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/PMDB 
– PR) – A audiência podia atrapalhar a necessária su-
bordinação do Partido às determinações do Governo.

Senador Pedro, me acorre agora a hipótese de 
que sequer a ANP tem condição de fiscalizar o petró-
leo extraído nessas 200 milhas. A empresa pode ter 
sede num país que não reconheça as 200 milhas, pode 
encostar um navio petroleiro, carregar, levar, e nós fi-
caremos sem saber nada, porque a ANP não controla 
nem a sua própria estrutura.

Agora, Senador, eu só teria uma discordância so-
bre o seu aparte. Eu não sou um Senador independen-
te. Eu sou o mais dependente de todos os Senadores 
deste plenário. Eu sou dependente dos compromissos 
do Estatuto do meu Partido, que representa os seto-
res desligados do grande capital: o povo brasileiro, os 
trabalhadores, as mulheres, as minorias não represen-
tadas, os funcionários públicos. Eu me considero aqui 
dependente dos votos que recebi e dos compromissos 
que assumi na base.

Eu não sou é dependente de emprego, de emenda 
parlamentar e dessa miudeza ridícula que é a fisiologia 
que tomou do Congresso Nacional e se estabelece. 

Como, aliás, não é V. Exª, como, aliás, não é também 
dependente a Senadora Ana Amélia, que está no ple-
nário conosco, nesta manhã.

O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS) 
– Nós podíamos, Senador, determinar... Assim como 
na igreja recomendam que devemos ler a Bíblia de 
vez em quando, nós devíamos baixar uma resolução 
no MDB de que os membros da Executiva e os Parla-
mentares deviam, uma vez por mês, dar uma olhada 
nesse capítulo do Partido.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Por exemplo, Senador, dando um pulo 
para uma questão mais substantiva.

(Soa a campainha.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Por isso eu defendo, como V. Exª tam-
bém, o voto aberto em todas as votações do Congres-
so. Eu sou um mandatário do eleitor que me deu o seu 
voto, porque eu sou do PMDB, que tem um estatuto 
maravilhoso, e porque eu assumi compromissos du-
rante a campanha eleitoral, colocados na televisão, 
nos palanques e no rádio. Então, a minha dependên-
cia é absoluta. E o eleitor, que é o mandatário do meu 
mandato, que foi quem me colocou aqui, tem o direito 
de saber o conteúdo de cada voto que eu coloque.

Defendem o voto fechado por causa da pressão 
do Governo Federal. Só sofre pressão quem faz o jogo 
da fisiologia, o jogo menor das emendinhas, dos favo-
res e das nomeações. Eu acho que, com o voto aberto, 
nós estaríamos dando um passo muito importante para 
que essas coisas não acontecessem. Por exemplo, é 
preciso que se explique por que os Parlamentares do 
PT não vão à Comissão de Inquérito sobre a CPI. Eles 
são mandatários, eles têm um compromisso, têm uma 
obrigação. A Presidenta Dilma, na campanha, deixou 
claro que ela era a candidata da defesa da soberania, 
que não admitiria privatização do pré-sal em hipótese 
alguma, mas é o que está fazendo agora. Então, voto 
aberto. O mandatário tem direito de saber do voto de 
cada um dos Parlamentares no Senado, na Câmara, 
para poder cobrar, posteriormente, na eleição.

Com o máximo prazer, concedo um aparte à Se-
nadora Ana Amélia.

A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Caro 
Senador Requião, na mesma linha do Senador Pedro 
Simon, eu queria destacar a oportunidade de, nesta 
sexta-feira, que para nós gaúchos é uma data muito 
especial, V. Exª trazer para a tribuna este debate. Eu 
tenho certeza de que nem o Senador Simon nem eu 
o fizemos, porque para nós, gaúchos, havia uma data 
muito central a ser comemorada, uma vez que, como 
V. Exª, nós dois também temos o compromisso com a 
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sociedade gaúcha. E quando os gaúchos nos olham 
aqui, eles querem que a gente repercuta, e diga, e 
fale pelos seus sentimentos. Então, se não fosse este 
o tema, no 20 de setembro, seguramente, tanto o Se-
nador Simon quanto eu estaríamos também abordando 
essas questões. A precisão do argumento usado por V. 
Exª está exatamente nessas circunstâncias um pouco 
nebulosas. O mais interessante, de todos esses aspec-
tos, é que V. Exª o faz com a necessária independência, 
porque é – sempre foi – um aliado do ex-Presidente 
Lula, é – e sempre foi – um aliado da Presidente Dil-
ma, mas isso não implica aceitar e engolir prato feito. 
V. Exª tem a coragem de expor seu ponto de vista e 
suas convicções, e isso o deixa grande, independen-
temente das consequências que isso, eventualmente, 
possa trazer. Mas o senhor o faz com espírito público 
de um nacionalista que está defendendo o patrimônio 
nacional. Não foi por nada que a campanha de O Pe-
tróleo é Nosso foi um dos grandes momentos do Brasil. 
Hoje, nesta circunstância, nós temos de nos preocupar 
exatamente com este patrimônio: o petróleo é nosso. 
Nós temos de nos preocupar com os novos tempos 
e abrir, evidentemente, espaço para a participação 
de outras empresas. O fato de termos mais estatais 
de países como a China, por exemplo, que não estão 
certamente preocupadas com o lucro, mas estrategi-
camente querem ter o petróleo que falta no território 
desses países, será isso conveniente para o Brasil? 
Essa é a grande questão, além das outras que são 
ainda pouco esclarecidas, a forma como esse leilão foi 
feito e por que foi feito neste momento em que temos 
uma turbulência diplomática e política com os Estados 
Unidos. Eu queria cumprimentá-lo pela oportunidade 
do tema ao qual, certamente, voltaremos na próxima 
semana, e pela coragem como faz a abordagem des-
sa questão tão relevante para o interesse nacional, 
Senador Roberto Requião.

(Soa a campainha.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – É verdade, Senadora Ana Amélia, que 
eu não temo consequências; mas, além de não as te-
mer, eu espero consequências. A consequência que 
eu espero é a supressão desse leilão e uma discussão 
ampla sobre a política nacional do petróleo que atenda 
aos interesses do Brasil.

Nós estivemos nos palanques defendendo a Pre-
sidente Dilma. Nosso discurso era o da defesa da so-
berania nacional. Agora, eu tenho de conviver com 
privatização de portos, privatização de estradas? O 
Governo sofrendo ataque dos empresários que não 
participam dos leilões e no dia seguinte o Governo 
aumenta as vantagens em detrimento da população? 

Esse desespero para dar condições de elegibilidade 
à Presidente na próxima eleição, comprometendo po-
líticas futuras que garantam a soberania do País? Eu 
tenho uma angústia muito grande! Estou desconfortável, 
estou profundamente cético em relação ao Governo 
da Presidente Dilma, mas não sou cínico. E, como eu 
disse no início da minha intervenção, o ceticismo se 
caracteriza por uma vontade enorme de voltar a acre-
ditar. Agora, não posso silenciar diante do que está 
acontecendo.

A obrigação de um companheiro... “Companheiro” 
é uma palavra que vem do italiano, do latim: cum panis, 
com pão. Companheiros são aqueles que, sentados à 
mesma mesa, repartem o pão; o pão doce e farto dos 
bons momentos, o pão amargo e parco dos momen-
tos difíceis. Os companheiros partilham os sucessos 
e, com a sua crítica, evitam os fracassos.

Eu estou aqui como companheiro da Presidenta 
Dilma, goste ela ou não, mas, fundamentalmente, como 
um Parlamentar profundamente dependente dos com-
promissos assumidos pelo estatuto do nosso Partido, 
Senador Pedro Simon, e assumidos nos palanques e 
durante a campanha eleitoral.

Sr. Presidente...

(Soa a campainha.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – ... pela formidável tolerância do tempo, 
eu lhe agradeço.

Passo às mãos da Mesa o dossiê que requeri 
fosse entregue ao Procurador-Geral da República, ao 
Tribunal de Contas da União, à Presidente, ao Senador 
Lobão. E não mando para a ANP e para a Petrobras 
porque acho que seria, dadas as informações que te-
mos e a presença das duas presidentes aqui no Se-
nado, absolutamente ineficiente.

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Mi-
noria/PSDB – MS) – V. Exª, Senador Roberto Requião, 
será atendido em seu requerimento na forma regimental.

Eventualmente na Presidência desta Casa, nesta 
sessão, ouvi com muita atenção o eminente Senador 
Roberto Requião. Com as ressalvas naturais que devo 
fazer como Parlamentar da oposição, eu democratica-
mente ouvi V. Exª e estou perfeitamente de acordo que 
esse clamor que V. Exª transmitiu da tribuna chegue 
ao conhecimento e seja respeitado pelas autoridades 
da República.

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Mi-
noria/PSDB – MS) – Esgotada a lista de oradores ins-
critos e nada mais havendo a tratar, encerro a presente 
sessão, convocando outra para dia e hora regimentais.

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 20 minutos.)
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	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: 


	P1158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1158    
	LNormal: 


	P1159: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1159
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1160    
	LNormal: 


	P1161: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1161
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1162    
	LNormal: 


	P1163: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1163
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1164    
	LNormal: 


	P1165: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1165
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1166    
	LNormal: 


	P1167: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1167
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1168    
	LNormal: 


	P1169: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1169
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1170    
	LNormal: 


	P1171: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1171
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1172    
	LNormal: 


	P1173: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1173
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1174    
	LNormal: 


	P1175: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1175
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1176    
	LNormal: 


	P1177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1177
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1178    
	LNormal: 


	P1179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1179
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1180    
	LNormal: 


	P1181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1181
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1182    
	LNormal: 


	P1183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1183
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1184    
	LNormal: 


	P1185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1185
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1186    
	LNormal: 


	P1187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1187
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1188    
	LNormal: 


	P1189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1189
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1190    
	LNormal: 


	P1191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1191
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1192    
	LNormal: 


	P1193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1193
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1194    
	LNormal: 


	P1195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1195
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1196    
	LNormal: 


	P1197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1197
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1198    
	LNormal: 


	P1199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1199
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1200    
	LNormal: 


	P1201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1201
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1202    
	LNormal: 


	P1203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1203
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1204    
	LNormal: 


	P1205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1205
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1206    
	LNormal: 


	P1207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1207
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1208    
	LNormal: 


	P1209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1209
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1210    
	LNormal: 


	P1211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1211
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1212    
	LNormal: 


	P1213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1213
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1214    
	LNormal: 


	P1215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1215
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1216    
	LNormal: 


	P1217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1217
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1218    
	LNormal: 


	P1219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1219
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1220    
	LNormal: 


	P1221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1221
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1222    
	LNormal: 


	P1223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1223
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1224    
	LNormal: 


	P1225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1225
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1226    
	LNormal: 


	P1227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1227
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1228    
	LNormal: 


	P1229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1229
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1230    
	LNormal: 


	P1231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1231
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1232    
	LNormal: 


	P1233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1233
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1234    
	LNormal: 


	P1235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1235
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1236    
	LNormal: 


	P1237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1237
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1238    
	LNormal: 


	P1239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1239
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1240    
	LNormal: 


	P1241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1241
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1242    
	LNormal: 


	P1243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1243
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1244    
	LNormal: 


	P1245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1245
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1246    
	LNormal: 


	P1247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1247
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1248    
	LNormal: 


	P1249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1249
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1250    
	LNormal: 


	P1251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1251
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1252    
	LNormal: 


	P1253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1253
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1254    
	LNormal: 


	P1255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1255
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1256    
	LNormal: 


	P1257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1257
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1258    
	LNormal: 


	P1259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1259
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1260    
	LNormal: 


	P1261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1261
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1262    
	LNormal: 


	P1263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1263
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1264    
	LNormal: 


	P1265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1265
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1266    
	LNormal: 


	P1267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1267
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1268    
	LNormal: 


	P1269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1269
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1270    
	LNormal: 


	P1271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1271
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1272    
	LNormal: 


	P1273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1273
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1274    
	LNormal: 


	P1275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1275
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1276    
	LNormal: 


	P1277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1277
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1278    
	LNormal: 


	P1279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1279
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1280    
	LNormal: 


	P1281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1281
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1282    
	LNormal: 


	P1283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1283
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1284    
	LNormal: 


	P1285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1285
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1286    
	LNormal: 


	P1287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1287
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1288    
	LNormal: 


	P1289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1289
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1290    
	LNormal: 


	P1291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1291
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1292    
	LNormal: 


	P1293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1293
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1294    
	LNormal: 


	P1295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1295
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1296    
	LNormal: 


	P1297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1297
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1298    
	LNormal: 


	P1299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1299
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1300    
	LNormal: 


	P1301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1301
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1302    
	LNormal: 


	P1303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1303
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1304    
	LNormal: 


	P1305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1305
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1306    
	LNormal: 


	P1307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1307
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1308    
	LNormal: 


	P1309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1309
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1310    
	LNormal: 


	P1311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1311
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1312    
	LNormal: 


	P1313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1313
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: SETEMBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1314    
	LNormal: 




