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Ata da 141ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 28 de agosto de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Flexa Ribeiro, Jayme Campos,
Casildo Maldaner, Mozarildo Cavalcanti, da Srª Vanessa Grazziotin e dos Srs. Sérgio Souza,
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às 21 horas e 30 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Há número regimental. Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Eu queria cumprimentar as Senadoras e os Senadores presentes e, mais uma vez, fazer um registro:
a Senadora Angela sugeriu à Presidenta dar um tratamento diferenciado ao resultado do trabalho feito por
nossa querida Senadora Ana Rita, que também está
aqui, a Jô Moraes e a tantas mulheres Parlamentares
no caso da CPMI da Mulher. E a Presidenta, naquele
dia, em Palácio, falou: “Eu vou ao Senado, eu vou ao
Congresso para receber.” E ontem foi um dia muito especial. Todos nós engrandecemos o Congresso Nacional.
O Presidente Renan foi muito feliz por ter realizado
uma sessão junto com o Presidente Henrique Alves –
e o Presidente Renan como Presidente do Congresso
– que certamente foi acompanhada pelo Brasil inteiro
pela TV e pela Rádio Senado. Houve uma grande repercussão na imprensa, e foi uma simples sugestão
da Senadora de Roraima, Angela Portela.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senadora Angela Portela.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu
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gostaria, Sr. Presidente, nosso querido Senador Jorge
Viana, de lhe agradecer o reconhecimento desse belo
trabalho realizado pela Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito, que investigou a violência contra a mulher
e a omissão do Poder Público na violência de gênero.
Aqui, nós não poderíamos deixar de destacar a
importante participação da Relatora, Senadora Ana
Rita, que fez um belo relatório, verificando todas as
condições do combate à violência contra a mulher nos
Estados visitados pela CPMI, sem deixar também de
valorizar o trabalho competente e sério da Presidenta
da Comissão, que foi a Deputada Federal Jô Moraes.
Então, eu gostaria de renovar esse momento
importante que vivemos ontem e pedir a V. Exª para
me inscrever para fazer uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª está inscrita para uma comunicação inadiável.
O Senador Mozarildo estava pedindo a palavra
também pela ordem.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu pedi a minha inscrição como
Líder do PTB. Já está aí, com a indicação do Partido.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª, nobre Senador Mozarildo
Cavalcanti, está inscrito pela Liderança do PTB.
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Eu queria, antes de mais nada – o primeiro orador é o Senador Ruben Figueiró –, fazer o registro de
que S. Exª está acompanhado de seu neto, Fernando,
que acaba de chegar. É um jovem que está aqui nas
galerias. Ele acaba de chegar de um aperfeiçoamento, de uma formação nos Estados Unidos e me falou
uma frase ali embaixo: “Eu voltei para trabalhar pelo
meu País.” E, agora, voltou, qualificado, depois de fazer especialização nos Estados Unidos por dois anos.
Parabéns pelo neto e por toda a família!
Eu não sei, mas deve ser Fernando Figueiró. Se
não é, fica assim, Fernando Figueiró, que está aqui,
nos dando o privilégio da presença. (Palmas.)

3

Agosto de 2013

Senador Rubem Figueiró, só vou fazer a leitura
de um Expediente que está sobre a mesa, para agilizar o processo legislativo de hoje da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu Ofício
nº 1.843, de 2013, do Presidente da Câmara dos Deputados, comunicando que foi verificada inexatidão material
no texto dos autógrafos do Projeto de Lei de Conversão nº 20, de 2013 (proveniente da Medida Provisória
nº 613, de 2013), encaminhados para apreciação desta
Casa referente ao § 2º do art. 77 da Lei nº 9.532, de 1997.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência comunica ao Plenário que os avulsos do Projeto de Lei de Conversão
nº 20, de 2013, já foram retificados e encontram-se à
sua disposição.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eram essas as leituras que eu
faria, mais uma vez cumprimentando todos que nos
acompanham pela Rádio e pela TV Senado.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Ruben Figueiró.
A próxima oradora seria a Senadora Angela Portela, para uma comunicação inadiável, e aqui está o
Senador Alvaro Dias. Eu sou o terceiro inscrito, porque
fiz permuta com o Senador Anibal Diniz.
Com a palavra V. Exª, Senador Ruben Figueiró.
Mais uma vez, parabéns pelo neto – ou pelos
netos e netas!
Com a palavra V. Exª.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Angela Portela, Mozarildo Cavalcanti, Eduardo Suplicy e os
demais que nos ouvem em seus gabinetes, senhores
ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores telespectadores da TV Senado, senti-me profundamente tocado, Sr. Presidente, quando V. Exª destacou a
presença do meu neto, Fernando Augusto Correa da
Costa Neto. Naturalmente, ele também tem o sangue
Figueiró. Eu me honro muito, Sr. Presidente, por ele ter
esse nome. Ele traz uma origem importante na Região
Centro-Oeste, inclusive lá no Estado do Acre, porque
alguns descendentes da família Correa da Costa também participaram do processo de desenvolvimento
político de todo o nosso extremo Oeste.
Ele é da quinta geração de governadores de
Mato Grosso. Inclusive, um tataravô e um bisavô dele
foram Senadores da República: Pedro Celestino Correa da Costa e Fernando Correa da Costa. Então, ele
está naturalmente agora participando desta sessão
do Senado, lembrando suas origens ilustres, e eu me
sinto muito feliz em vê-lo aqui e com a homenagem
que V. Exª, tão cavalheirescamente, prestou a ele e à
minha família.
Muito obrigado.
Mas, Sr. Presidente, neste momento, eu gostaria
de externar uma preocupação que me foi trazida pelo
incansável Deputado Federal Reinaldo Azambuja, do
PSDB do meu querido Mato Grosso do Sul. Estou convicto de que tal preocupação não é só nossa, mas de
milhões de brasileiros e de brasileiras e de V. Exªs também, que, de alguma maneira, estão ligados à causa
do apoio às pessoas com deficiência ou com cuidados
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especiais em nosso País. Refiro-me, Sr. Presidente, à
possibilidade de o Plano Nacional de Educação (PNE)
deixar de repassar às escolas especiais, a partir do
ano de 2016, os recursos provenientes do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(Fundeb). Se essa drástica medida acontecer, Srªs e
Srs. Senadores, acabará inviabilizando por completo
a manutenção e o funcionamento das instituições especializadas no atendimento educacional aos alunos
excepcionais.
O pressuposto para essa alteração seria a inclusão de todos os alunos especiais, ou com qualquer tipo
de transtorno global de desenvolvimento, na rede pública de ensino, que os abrigaria nas escolas regulares.
Ora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não
é preciso nem alongar muito para perceber o despropósito de tal iniciativa. Como a rede pública de ensino
poderá receber em suas escolas esses alunos com
necessidades e características bastante peculiares,
se elas, muitas vezes, nem mesmo conseguem oferecer uma educação de qualidade aos seus estudantes
regulares? Como poderão as escolas públicas, meus
ilustres colegas Senadoras e Senadores, dar as condições necessárias para o desenvolvimento específico
de cada criança ou adolescente com deficiência? Será
que estarão dotadas de profissionais e de ferramentas
adequadas para o ensino de alunos com algum tipo
de dificuldade cognitiva?
O fato é que, caso passe a malfadada proposta, Sr.
Presidente, milhares dessas escolas especiais estarão
em risco de extinção, deixando todos os seus usuários
órfãos de um ensino voltado para as suas necessidades.
Em todo o Brasil, somente na rede da Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e de entidades
análogas a ela filiadas, são 1.993 unidades – repito,
1993 unidades – espalhadas pelo Território nacional,
atendendo diretamente cerca de 243 mil alunos com
algum tipo de deficiência. É um número extraordinário
que merece a atenção das autoridades públicas.
É preciso deixar claro também, Sr. Presidente,
que essas entidades atendem não apenas estudantes com deficiências leves ou com maior facilidade de
adaptação, mas também aqueles com distúrbios mais
severos e de comportamento errático e mais agressivo.
Seria, portanto, nesse caso, altamente desaconselhável a convivência, em uma mesma sala, dos alunos
regulares com estudantes que possuem esse tipo de
dificuldade, merecedores de uma atenção e de uma
abordagem diferenciadas.
Mais uma vez, repito, Sr. Presidente, Senador
Jorge Viana, não nos parece que as escolas públicas
de nosso País estejam aptas para receber todo esse

38

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

contingente de alunos especiais, hoje atendidos com
extrema competência pelas instituições especializadas
e financiadas pelo Fundeb.
É louvável ainda, Sr. Presidente, que a educação regular esteja aberta às pessoas com deficiência,
até no sentido de possibilitar uma integração e maior
inserção social dessas crianças e jovens. Entretanto,
sabemos que as escolas tradicionais são insuficientes
para atender toda a demanda apresentada por esse
expressivo contingente de nossa sociedade. Ademais,
Srªs e Srs. Senadores, instituições como a Apae, a sociedade Pestalozzi e todas as instituições – eu diria,
como exemplo, os Cotolengos de Dom Orione – possuem notória expertise e anos de experiência nessa
prestação educacional especializada, algo que deve
ser considerado e enaltecido por qualquer plano educacional que este País venha a formatar.
É por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que peço a atenção de V. Exªs para não permitir a alteração do Plano Nacional (PNE), que inclui os alunos
com deficiência no ensino regular e retira os recursos
das escolas especiais.
Conto, portanto, Sr. Presidente, Jorge Viana, Srªs
e Srs. Senadores, Angela Portela, Mozarildo Cavalcanti
e Eduardo Suplicy, que me honram com sua audiência
neste instante, que deem especial colaboração ao notório defensor da causa das pessoas com deficiência,
o Senador Renan Calheiros, para que, nesse quesito,
o PNE seja aprovado conforme o foi na Câmara dos
Deputados, garantindo verba ao Fundeb para as instituições especializadas no ensino e no acompanhamento dos alunos excepcionais.
Quem agradece isso é o povo brasileiro, Srªs e
Srs. Senadores. Quem agradece isso, sobretudo, são
os pais e os alunos especiais, que hoje clamam pela
atenção especial do Congresso Nacional e, sobretudo,
do Senado da República.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, reiterando os meus agradecimentos pela atenção especial
com que V. Exª honrou o meu neto Fernando Augusto
Correa da Costa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Ruben
Figueiró, e também volto a cumprimentar o Fernando,
que nos visita.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Governo/PT – AC) – Com a palavra, para uma comunicação
inadiável, a Senadora Angela Portela.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Para uma comunicação inadiável.
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Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Senador
Jorge Viana, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de,
mais uma vez, destacar aqui no plenário do Senado
Federal aquela sessão solene que houve ontem com
a presença da nossa Presidenta Dilma Rousseff, que
fez um compromisso claro com o combate à violência
contra a mulher quando participou dessa sessão solene, quando recebeu das mãos da Relatora, Senadora
Ana Rita, o relatório final da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito que investigou a violência contra a
mulher em todos os Estados da Federação.
Hoje, além de exaltar a participação da Presidenta Dilma, o seu compromisso no combate à violência
contra a mulher, eu gostaria de mostrar alguns números que foram detectados durante a diligência no meu
Estado de Roraima e mostrar os projetos que foram
apresentados pela CPMI para que nós possamos votar
aqui no Senado Federal.
Então, Srs. Senadores, a realidade de violência
de gênero vivida pelas mulheres de Roraima foi detectada pela CPMI durante a diligência que fez em nossa
capital, em dezembro de 2012. Eu tive a satisfação
de participar, junto com a Senadora Ana Rita, dessa
diligência, em que detectamos um quadro muito preocupante. Eu queria dizer aqui que não se trata de um
alarmismo, infelizmente.
Unidade da Federação que aparece em 13° lugar no Mapa da Violência de 2012, Roraima apresenta
uma taxa de homicídio de mulheres da ordem de 5,0
por 100 mil mulheres, média que está acima da nacional, que é de 4,6 por cada 100 mil mulheres. Boa
Vista, nossa capital, aparece na 18ª posição entre as
capitais mais violentas do nosso País em homicídios
de mulheres, com uma taxa de 5,6 assassinatos para
cada grupo de 100 mil mulheres.
Durante a diligência, a CPMI visitou o Centro
Humanitário de Apoio à Mulher (CHAME), a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), o
Juizado Especializado em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e a Casa Abrigo de Boa Vista. Lá
detectamos um quadro preocupante: a Delegacia da
Mulher de Boa Vista, nossa capital, a única delegacia
especializada no atendimento à mulher, não tem telefone nem Internet, e as viaturas estavam paradas por
falta de gasolina. Isso mostra como é preocupante a situação da única delegacia que temos em nossa capital.
Indiferente à violência de gênero, o Poder Público
de Roraima não é apenas tolerante, mas principalmente omisso diante da dor e do sofrimento das vítimas
deste tipo de crime que tanto nos preocupa.
No cumprimento de seu dever, a CPMI requisitou do Governo do Estado e de órgãos do Sistema de
Justiça (Poder Judiciário, Ministério Público e Defenso-
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ria Pública) informações sobre a situação de violência
contra a mulher e as condições de atendimento às vítimas. Porém, sem o retorno das informações, Senador
Mozarildo – não tivemos retorno algum – que foram
solicitadas, a CPMI ficou sem condições de traçar o panorama real da violência de gênero e sem saber quais
são as mais eficazes formas utilizadas para combatê-la.
Deste modo, a CPMI ficou inviabilizada de analisar a situação, e prejudicada em sua avaliação sobre
o atendimento às mulheres, bem como sobre a notificação compulsória em caso de violência de gênero.
Nós, que fizemos parte da CPMI da Violência
contra a Mulher, ficamos muito contentes, com a presença ontem, com a atenção dada pela Presidente Dilma Rousseff ao convite que lhe fizemos para vir aqui,
nesta Casa, que é a Casa do povo brasileiro, receber
o Relatório Final da investigação feita.
E aqui eu queria, também, agradecer ao Presidente do Senado, o Senador Renan Calheiros, que não
mediu esforços, também, para apreciar, com a maior
urgência possível, os projetos solicitados, os projetos
recomendados pela CPMI.
Esse momento de ontem, com a presença da Presidenta, foi, sem sombra de dúvidas, um momento histórico, de enorme significação para todas as mulheres
brasileiras. A presença de Dilma nesta Casa veio coroar
o exaustivo trabalho parlamentar realizado pela CPMI
e a passagem dos sete anos da Lei Maria da Penha.
O Relatório Final produzido pela Senadora Ana
Rita, comandado pela nossa querida Deputado Jô Moraes, que presidiu a CPMI, foi produzido, primordialmente, a partir de dados, de denúncias, testemunhos e
depoimentos, que foram levantados durante as visitas
feitas aos Estados, durante as diligências.
Em 1,045 mil páginas, o Relatório Final da CPMI
nos mostra a terrível situação a que são submetidas
as mulheres vítimas da violência em nosso País. Nobres colegas, um panorama assustador sobre a prática
desse crime, que é recorrente em todos os Estados
brasileiros.
O Relatório Final nos diz que não podemos mais
aceitar passivamente esta situação, muito menos a
omissão dos Poderes Públicos diante de uma cruel
realidade que nos mostra que a cada duas horas uma
brasileira é assassinada.
Este cenário de horror é responsável pelo fato de
o nosso País ocupar o 7º lugar entre 84 países que
mais matam mulheres em todo o mundo, com uma
taxa de homicídio da ordem de 4,4 assassinatos em
grupos de cada 100 mil mulheres, conforme aponta o
Mapa da Violência em 2012.
O Relatório Final da CPMI nos conduz à conclusão de que as vítimas continuam a ser atacadas,
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porque o Poder Público não cumpre as determinações
da Lei Maria da Penha.
E aqui reside nossa maior apreensão, pois falamos de uma lei que se transformou em principal
medida oficial de enfrentamento à violência contra a
mulher e que já tirou, já livrou da morte centenas de
mulheres – por que não dizer, milhares –, como nos
mostram os registros, feitos pelo Governo Federal, por
meio do Ligue 180.
Falamos de uma lei, Srs. Senadores, que não foi
imposta de cima para baixo, mas que é fruto de um longo, rico e legítimo processo de negociações políticas,
realizadas neste Legislativo, entre Governo Federal e
movimentos organizados de mulheres.
Por isso mesmo, com base nas apurações que
fez, a CPMI encaminhou a vários órgãos dos três Poderes das esferas públicas 73 recomendações para o
enfrentamento da violência de gênero. Nós tivemos até
a satisfação de também entregar o relatório da CPMI
ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, na presença da Senadora Rita e da Presidente da Comissão,
Deputada Jô Moraes.
O Senado Federal, dando o pontapé inicial às recomendações feitas, já pôs em pauta 7 dos 13 projetos
de lei de autoria da CPMI. Ontem mesmo, o Presidente Renan Calheiros disse, perante a Presidenta Dilma
Rousseff, em seu discurso, esperar que o Senado conclua, ainda nesta semana, a votação desses projetos.
Um deles, o PLS nº 292/2013, inclui no Código
Penal a figura do feminicídio, que é o crime de assassinato praticado contra a mulher por alguém que com
ela tinha relação íntima. Esse projeto define o crime
de feminicídio como uma forma extrema de violência
de gênero que resulta na morte da mulher, inclusive,
com a mutilação ou desfiguração da vítima.
Outro projeto já em pauta nesta Casa é o PLS
nº 293/2013, que inclui a discriminação de gênero nas
razões do crime de tortura.
Há, ainda, o PLS nº 295/2013, que visa inserir
nas diretrizes e princípios do Sistema Único de Saúde
os serviços públicos especializados do atendimento às
vítimas de violência doméstica; o PLS nº 298/2013, que
cria o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência
Contra as Mulheres; o PLS nº 296/2013, que permite
às vítimas receber da Previdência uma ajuda temporária decorrente de risco social, no caso, a situação de
violência de gênero; e o PLS nº 294/2013, que sugere
alterações na Lei Maria da Penha, com vistas a estabelecer o comunicado ao juiz e ao Ministério Público,
dentro de 24 (vinte e quatro) horas, do encaminhamento
da ofendida ao abrigamento.
A CPMI sugere, por fim, no PLS nº 297/2013 –
Complementar, a determinação de que os recursos
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arrecadados com multas decorrentes exclusivamente
de sentenças condenatórias em processos criminais
que envolvam violência doméstica e familiar sejam aplicados na manutenção de casas de abrigo destinadas
a acolher vitimas de violência doméstica.
Ao visitar, Sr. Presidente, os Estados, ouvir as
vítimas e familiares, buscar informações, apropriar-se de documentos e produzir o Relatório Final, a
CPMI criou as condições para agirmos, fazendo valer
o que disse o escritor uruguaio Eduardo Galeano: “A
primeira condição para modificar a realidade consiste
em conhecê-la.”
Penso que, agora, precisamos mudá-la. E mudar
a realidade, exige, urgentemente, reação à omissão
institucionalizada em muitos Estados do País, como
é o caso de Roraima.
Governo Federal, Parlamento e Poder Judiciário
têm condições de encaminhar todas as recomendações feitas pela CPMI para o enfrentamento à violência de gênero.
Nobres colegas, dados estatísticos de pesquisas
realizadas por institutos, órgãos ligados aos movimentos feministas e de mulheres, partidos políticos e a imprensa mostram que a sociedade brasileira conhece
o incômodo problema de violência contra a mulher e
considera que esse crime deve ser punido.
Segmentos sociais diversos também já se posicionaram em favor do enfrentamento à violência de
gênero. Registro, por oportuno e com muita satisfação,
a determinação da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, com sede aqui em Brasília, de encarar o desafio de
introduzir a violência contra a mulher na sua liturgia.
Concluo, portanto, este pronunciamento, Sr. Senadores, Srªs Senadoras, convocando meus colegas
de Parlamento, para votarmos a favor de todos os projetos apresentados pela CPMI, como forma de darmos
a nossa contribuição à luta das mulheres brasileiras
pelo fim da violência doméstica e sexual, que tanto
aflige a nossa sociedade.
Enfim, Sr. Presidente, é dever de todos nós, homens e mulheres, que fazemos política construir um
País verdadeiramente democrático sem violência contra as mulheres.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Srª Angela Portela, o
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Parabéns, Senadora
Angela Portela, pelo relato e pelo brilhante pronuncia-
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mento que faz, defendendo justamente as mulheres
e principalmente condenando a violência contra elas.
Com a palavra, o Senador Jorge Viana, por permuta com o Senador Anibal Diniz.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti,
colegas Senadores e Senadoras, todos que nos acompanham pela TV Senado, eu queria, antes de entrar no
assunto que trago à tribuna, que é falar dos projetos
que estão tramitando na Casa, da importância de fazermos a reforma política, pelo menos votarmos matérias
que possam nos ajudar a ter melhores eleições já em
2014, queria, da tribuna, fazer um registro da posse do
novo Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Luiz
Alberto Figueiredo, um amigo, uma referência hoje, no
mundo, de diplomata dedicado, conhecedor da agenda
ambiental, da agenda do clima, de florestas, um grande quadro do Itamaraty. A Presidenta Dilma foi muito
feliz em escolher, entre tantos e talentosos profissionais diplomatas, o Luiz Alberto Figueiredo. Ele tinha
recém sido indicado para representar o Brasil junto à
ONU, em Nova York. Eu tinha falado com ele, fizemos
sabatina aqui no Senado e, hoje, pude dar um abraço
nele. Primeiro, abracei e cumprimentei o Embaixador
Patriota, agradeci a S. Sª, que agora vai para o lugar
antes ocupado pelo Embaixador Luiz Alberto Figueiredo, representando o Brasil na ONU.
Mas queria também registrar que, obviamente,
essa mudança no Itamaraty tem ligação direta com o
episódio que envolve o asilo do Senador Roger Molina
e com o episódio da transferência, da vinda do Diplomata Eduardo Saboia. Ontem, aqui no plenário, um
número enorme de Senadores falou sobre o tema. Eu
já havia feito um discurso. Acho que é hora de termos
serenidade. Eu havia pedido, daqui da tribuna, que não
se fizesse uso desse episódio para um enfrentamento que é parte do Parlamento de situação e oposição.
Estamos falando de um tema que envolve o Estado
brasileiro, não é um tema que começa e se encerra
em um governo, envolve o cumprimento de tratados
de que o Brasil é signatário.
Lamentavelmente, o que eu vi me assustou; algumas posições absolutamente equivocadas, pelo menos
do meu ponto de vista, em relação a como nós devemos tratar governos democraticamente eleitos, como
é o caso do governo da Bolívia.
Ante a discordância, o enfrentamento que a Bolívia vive – eu sou da fronteira do Acre com da Bolívia e com o Peru e conheço bem a realidade –, acho
que tem de haver ponderação neste momento. E se
a intenção de muitos que falaram ontem – e eu não
duvido – é de ajudar para que o diplomata Eduardo
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Saboia possa seguir em paz com sua carreia – ele que
é brilhante profissional –; e se a intenção também de
muitos que falaram é criar tranquilidade para o Roger
Molina poder reencontrar a sua família e seguir a sua
vida como exilado no Brasil, eu acho que a ponderação e o bom senso deveriam prevalecer.
Lembro aqui Chico Buarque que, no período em
que queriam que também se elevasse o tom e se fizessem ameaças à própria Bolívia, disse que se deveria dar um tratamento respeitoso: “Falar baixo com a
Bolívia e gritar com os poderosos”. Foi mais ou menos
isso o que ele falou.
E acho que, neste momento, todos aqui no Senado, principalmente, quem têm uma responsabilidade
diferenciada, constitucional, de lidar com as questões
de Estado, este tema deveria ser tratado como tal,
sem que se tivesse aqui... Pelo menos como resultado.
A intenção pode não ter sido essa, mas o resultado
é que tivemos um verdadeiro enfrentamento. Eu não
diria partidarização, mas o equivoco de se tratar uma
questão de Estado como um tema que parecia um debate entre situação e oposição. Lamentável equívoco!
Espero que agora os ânimos possam serenar, o
bom senso possa prevalecer e que este assunto siga
sendo tratado com competência pelo novo chanceler
e pelas autoridades brasileiras, sempre levando em
conta a posição que o Brasil estabeleceu nos tratados que firmou e na relação que o Brasil tem, como
disse a Presidenta Dilma, de muito respeito com os
países vizinhos.
O Brasil é uma referência e não pode ser açodado
em tomar posições que, de alguma maneira, possam
criar um ambiente ruim com países irmãos, como é o
caso da própria Bolívia.
Então, eu tenho procurado ajudar. Cumprimento, inclusive, mais uma vez, o Senador Ricardo Ferraço, que também tem procurado dar uma contribuição
como Presidente da Comissão de Relações Exteriores da Casa.
Mas, Sr. Presidente, eu queria, aproveitando –
ontem eu ia tratar deste tema e não pude –, dizer que
amanhã o Presidente Renan convida para inaugurar
aqui no plenário da Casa – eu, lamentavelmente, não
vou poder estar presente – a Ministra Cármen Lúcia,
para fazer a primeira sessão temática aqui no Senado. Nós vamos ter uma sessão com um tema só, em
que vamos poder ouvir, debater, discutir, estabelecer
compromissos. O tema proposto pelo Presidente Renan não poderia ser melhor, que é tratar do sistema
eleitoral brasileiro, da reforma política, trazendo aqui a
Ministra Cármen Lúcia, Presidente do TSE. Então, eu
queria fazer o registro. Todos vão poder acompanhar
pela Rádio Senado, pela TV Senado.
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E eu faço aqui uma exposição breve, por entender
que ou nós fazemos pelo menos uma parte da reforma
política, ou eleição neste País vai seguir sendo sinônimo
de corrupção. Lamentavelmente, nós temos uma situação que é vexatória neste País: eleições judicializadas;
as instituições, como o próprio Senado, a Câmara, o
Congresso, perdendo prestígio junto à população, uma
verdadeira desmoralização de instituições que são a
essência da democracia. Quando Niemeyer colocou
o Congresso, na Praça dos Três Poderes do Brasil,
mais à frente e mais ao alto, é porque aqui chegam
aqueles que conseguem ter o mandato dado pelo cidadão através do voto. E o que é que nós temos hoje?
Hoje, quando se faz pesquisa, um apanhado perante
a opinião pública, as instituições que são a essência
da representação democrática, da representação do
voto, da democracia representativa enfrentam essa
desconfiança e estão sempre sob suspeição.
Quando cheguei aqui, eu apresentei, no dia 31
de março, o PLS no 129, que permite, Senadora Vanessa, que façamos uma mudança importantíssima. Tive
esse projeto elogiado por Senadores de vários partidos porque, até hoje, está na lei brasileira, na nossa
lei eleitoral, algo que vem da década de 40.
Senador Sérgio Petecão, V. Exa é agora dirigente
de um partido novo, o PSD. Na lei eleitoral hoje, quando
há uma disputa, se um partido for disputar a eleição
sozinho e não alcançar o coeficiente eleitoral, mesmo
se o coeficiente for de 100 mil votos e ele alcançar 99
mil votos, esses votos são jogados no lixo na hora de
contabilizar quem vai preencher as vagas de parlamentares, porque só entram no cômputo das sobras
para preencher as cadeiras no Parlamento aqueles
que alcançam o coeficiente. Por isso é que, às vezes,
se é obrigado a fazer alianças.
Quando os partidos podiam disputar, e mesmo
que não alcançassem o coeficiente, os votos deles
entrariam na hora de fazer as sobras, porque se preenchem as cadeiras todas com os coeficientes, com
os mandatos em que foi atingido o coeficiente. Nas sobras, só entram para disputar as vagas que sobram os
partidos que alcançaram coeficiente. Com isso, temos
parlamentares eleitos com voto nenhum e aqueles que
tiveram votos, que inclusive se destacaram... A Luciana Genro é um caso. Ela foi uma das Deputadas mais
votadas do Rio Grande do Sul, mas o partido dela não
alcançou coeficiente. Os votos dela foram jogados fora,
e ela não virou parlamentar, mesmo tendo ficado entre
os três mais votados.
Então, essa distorção, que vem da década de 40,
eu estou alterando.
(Soa a campainha.)
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O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Apresentei um projeto de lei, em 2011, o PLS
nº 146, que fixa limite de gasto para os candidatos. A
lei eleitoral estabelece que tem de ser fixado por lei um
teto de gasto por candidato. Temos o teto para quem
doa na eleição, mas o candidato declara, diz “meu
orçamento é este”, para Presidente, para Vereador,
para Prefeito, para Governador, para Senador, para
Deputado, e quem estabelece é o próprio candidato.
E, por isso, temos o poderio econômico sempre colocado nas eleições.
O Senador Aloysio Nunes, Líder do PSDB, pediu
para relatar esse projeto, e tomara que, antes do dia
5, se possa votar e aprovar algo que a lei estabelece
e que nós nunca fizemos. Nunca foi estabelecido teto
para as candidaturas. E é simples. A proposta é: leva-se em conta o gasto da última eleição, registrado, que
gastou até mais, e isso vira...
(Interrupção do som.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – ... o teto da próxima eleição (Fora do microfone.).
Só para concluir, Senadora.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Pois não, Senador
Jorge. V. Exª tem tempo.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Eu agradeço (Fora do microfone.) e pretendo
entrar aqui na conclusão, com a compreensão de V. Exª.
O meu Projeto, o PLS nº 146, estabelece um teto
para todas as candidaturas, para que possamos fazer
o enfrentamento do poderio econômico nas eleições,
para que as eleições deixem de ser, inclusive, sinônimo de corrupção.
Quanto ao PLS nº 264, eu queria aqui registrar
– e agradeço o empenho do Senador Suplicy, que
está me ajudando e que incorporou a proposta –que
agora está em caráter terminativo para ser apreciado
na CCJ, que é a Comissão de Constituição de Justiça. Esse Projeto proíbe a doação de pessoa jurídica.
E o Senador Suplicy está apresentando uma emenda,
estabelecendo o teto para pessoa física – aquela reivindicação que está vindo da sociedade, através da
OAB e outras entidades que defendem eleições limpas
e que querem pôr fim ao abuso do poder econômico
nas eleições, pôr fim à corrupção eleitoral, à influência
do poderio econômico. Vamos todos para a planície,
vamos todos sair de eleitor em eleitor pedindo doação,
pela Internet, nos bancos. Aí nós teremos mais igualdade nas disputas, porque, hoje, do jeito que o Brasil
funciona, um candidato com boas propostas, uma boa
plataforma política, é derrotado por um candidato que
não tem plataforma política nenhuma, não tem pro-
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posta nenhuma, mas tem muito dinheiro no bolso ou
na conta do banco.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio ao Governo/
PT – SP) – Permita-me?
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio ao Governo/
PT – AC) – Ouço V. Exª, mas queria apenas dizer que
a outra proposta minha é a que torna crime o caixa
dois, porque não é crime. É uma irregularidade, é uma
ilegalidade, mas não é tipificado como crime. Eu estou
tipificando como um crime, para que possamos trancar
a porta e fazer um trabalho que é simples; se quisermos
resgatar o prestígio do Parlamento, de quem é eleito,
temos que fazer por onde. E fazer por onde é, sim,
tirar a influência do poderio econômico das eleições.
Com satisfação, ouço, para encerrar, o aparte de
V. Exª com a compreensão da Presidenta Vanessa. Por
favor, Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio ao Governo/PT – SP) – Como os projetos citados por V. Exª
são de caráter terminativo, se os votarmos na próxima
quarta-feira, na reunião da Comissão de Constituição
e Justiça, há tempo ainda de serem válidos para as
eleições de outubro do ano que vem, se forem votados
na Câmara – se pedirmos aos Deputados Federais
que caminhem celeremente. E, hoje, tendo eu encaminhado parecer favorável ao seu projeto que proíbe as
contribuições de pessoas jurídicas ou empresas aos
partidos e candidatos, acrescentei a emenda, consoante o que V. Exª aqui diz, proposta pelo movimento
por eleições limpas, para que o limite de contribuição
da pessoa física aos partidos e candidatos seja R$700,
algo como um salário mínimo. Acho muito importante que concentremos os esforços. O Senador Vital do
Rêgo, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, disse que colocará na pauta da próxima reunião,
consoante, inclusive, o pedido de V. Exª. Aproveito a
oportunidade para também cumprimentar tanto o Ministro que assume o Ministério das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, como o Ministro Antonio
Patriota, que, tendo tido reconhecimento por parte da
Presidenta Dilma Rousseff, foi designado para ser Embaixador do Brasil na ONU, onde terá relevantíssimo
papel. Cumprimento V. Exª. Muito obrigado.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Mais uma vez, agradeço a V. Exª, Senador Suplicy, que é sinônimo de ética, de lisura, de bem
conduzir mandatos na Casa, que é orgulho do Partido
dos Trabalhadores, que sabe que, se nós não tirarmos
a influência do poderio econômico das eleições, nós
não vamos ter eleições limpas neste País. E eleição
ficará lamentavelmente sendo sinônimo de corrupção.
Ao tempo em que faço um apelo, cumprimento
o Senador Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de
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Constituição, Justiça, pelo seu empenho, pela maneira
atenciosa com que tem tratado essas demandas. Porque é simples, não dá para fazer reforma política, mas
dá para mudar o aparato legal do Brasil. E isso tem
que ser feito até 5 de outubro, para que a gente possa
ter essas propostas aprovadas para a próxima eleição.
Peço ao Presidente Renan que faça como tem
dito. Trabalhe para que mudemos a legislação eleitoral
do Brasil e, com isso, deixemos de ter eleição como
sinônimo de corrupção, deixemos de ter uma diminuição do respeito da sociedade pela Casa Legislativa
que temos, especialmente o Senado, pela Câmara e
pelas demais Casas Legislativas de todo o Brasil, dos
Estados e Municípios.
Agradeço a compreensão da Senadora Vanessa,
que preside esta sessão.
Devo dizer que esta é uma contribuição que dou
como Senador. E se forem aprovadas essas propostas
que trago, já teremos feito um esforço real, concreto,
no sentido de termos eleições limpas no Brasil em outubro do ano de que vem.
Muito obrigado, Srª Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, o Sr.
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Vanessa
Grazziotin.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta
V. Exª, Senador Jorge Viana...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – ... pelo pronunciamento e pela correta determinação, com consciência das
prioridades que temos no Brasil, entre elas a reforma
política.
E o primeiro debate temático acerca das reivindicações populares que esta Casa vai realizar, chamado pelo Presidente Renan Calheiros, por V. Exª,
Vice-Presidente da Casa, e por toda a Mesa Diretora,
é algo extremamente importante para o curso.
Senadora Ana Amélia, pela ordem.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem,
Senadora. Eu queria uma inscrição. Parece que ainda
há uma vaga para comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Perfeitamente, há uma
vaga para comunicação inadiável.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pela Ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu também
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queria fazer um registro, Senadora Vanessa Grazziotin, com muita alegria.
A gente, muitas vezes, critica a demora nas soluções dos problemas. Para alguns, a solução é realmente demorada, mas a gente percebe uma lentidão
ainda mais acirrada para a solução de outros. Eu estou
me referindo ao caso Aerus, que V. Exa acompanha.
Houve uma ação, aqui, do Senador Paim, do Senador
Alvaro Dias. Eu sou do Rio Grande do Sul, bem como
o Senador Paim, de onde nasceu a Varig.
Os aposentados do Fundo Aerus tiveram uma
agenda, e nós acompanhamos algumas dessas agendas. Ultimamente, eles fizeram um confinamento, um
aeronauta fez uma greve de fome, houve, aqui, uma
movimentação deles, que foram recebidos pelo Presidente Renan Calheiros. Mas a Graziela Baggio, líder da representação do Fundo Aerus, me deu, hoje,
a notícia animadora de que foram muito positivos os
entendimentos com o Ministro Luís Adams, da Advocacia– Geral da União, no sentido de um encaminhamento para uma solução definitiva do caso Aerus Varig.
Então, eu queria fazer este registro público agradecendo. Saí muito desanimada da reunião que tivemos, da qual eu participei, inclusive, com o Senador
Paim, mas agora, hoje, recebi o depoimento de que
eles ficaram impressionados na reunião que tiveram
com o Ministro Adams. Então, eu fico torcendo. Aqui,
na ação legislativa, faremos o que pudermos para ajudar no desfecho dessa novela, que se arrasta há pelo
menos oito anos.
Obrigada, Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Eu é que cumprimento V. Exa.
Transmita estes cumprimentos a toda a Bancada
do Rio Grande do Sul, porque nós todos do Senado
Federal somos testemunhas do quanto as senhoras
e os senhores se organizam na defesa dos interesses
desses profissionais. São trabalhadores que labutaram
uma vida toda para terem o direito a uma aposentadoria, mas que o perderam sem que a justiça fosse feita.
Então, pelo envolvimento de toda a Bancada
do Rio Grande do Sul e de outros Parlamentares que
também estão procurando ajudar, fica aqui o nosso
registro, para que a população brasileira tome conhecimento desse fato tão importante e da luta importante
desses trabalhadores e dessas trabalhadoras, porque
hoje acontece com eles e amanhã poderá acontecer
com qualquer outro trabalhador e trabalhadora que
vier a se aposentar.
Meus cumprimentos, Senadora Ana Amélia.
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Para falar agora, no período dedicado à Liderança
partidária, concedo a palavra ao Senador Mozarildo
Cavalcanti, que falará pela Liderança do PTB.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora Vanessa Grazziotin,
do nosso querido Estado do Amazonas, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ouvintes da Rádio Senado e telespectadores da TV Senado, eu, hoje, quero prestar
homenagem a uma parcela significativa da população
do meu Estado.
Exatamente hoje, está completando 98 anos a
Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Realmente, o
número de fiéis dessa Igreja têm crescido de forma
significativa em todo o Estado. Já existem templos da
Igreja em praticamente todo o Estado de Roraima, de
norte a sul, de leste a oeste. Portanto, é uma instituição que, além de fazer o trabalho puramente religioso,
tem vários projetos sociais que são dignos não só de
serem referidos, como de serem apoiados. Um deles
é o Minha Casa Uma Bênção, que é a construção de
casas para membros daquela Igreja que estejam necessitando de moradia e não possuam condições de
realizar esse sonho de todo ser humano, que já vem
funcionando há algum tempo.
Outro projeto é o Minhas Mãos para Deus, voltado ao recolhimento de produtos da cesta básica para
atender famílias carentes da sociedade e missionários
da Igreja.
Há o projeto Baby Chá Missionário, uma ação
voltada para adquirir produtos infantis ou enxovais de
recém-nascidos dos missionários, e o Serviço Carcerário, voltado à ressocialização de cidadãos excluídos
da sociedade.
Então, quero, realmente, Senadora Vanessa, salientar inclusive essas ações sociais da Igreja e também cumprimentar todos os fiéis pela sua dedicação,
pela sua persistência. Eu já participei de alguns eventos no templo principal da Igreja lá em Boa Vista, um
templo com capacidade para 2,5 mil pessoas sentadas.
E quero, principalmente, cumprimentar o atual Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no
meu Estado, Pastor Isamar, que é o 11º pastor dessa
Igreja e que tem feito um trabalho magnífico à frente
dos seus obreiros. Conheci seu pai, um homem lá de
Roraima, e, conhecendo-o pessoalmente, sei que tem
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se dedicado, de maneira integral, a cuidar, como Presidente, em Roraima, da Igreja Evangélica, de expandir
as ações da Igreja que são realmente...
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – V. Exª me concede um aparte, Senador Mozarildo Cavalcanti?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Com muito prazer.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Eu quero me associar à manifestação de V. Exª,
neste instante, em relação Assembleia de Deus no Estado de V. Exª, homenageando a capital, o Estado de
Roraima. O que chama minha atenção são os 98 de
existência da Igreja da Assembleia de Deus nesse Estado extraordinário lá no Extremo Norte. Muito antes de
se transformar em Estado, quando ainda era Território,
quando ainda começava o desbravamento do Estado
de Roraima, lá em cima, no Extremo Norte, a Igreja
da Assembleia de Deus já estava lá catequizando, já
estava labutando, trabalhando as suas famílias. São
verdadeiros bandeirantes, desbravadores, eu diria. Então, eu, do Extremo Sul, nós, catarinenses, queremos,
como a Assembleia de Deus é muito forte em Santa
Catarina e no sul do Brasil, nos associar aos irmãos de
Roraima, que V. Exª muito bem representa nesta Casa.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Obrigado, Senador Casildo. Fico
feliz de ter o depoimento de Senador da Região Sul, o
que só reforça o meu registro aqui.
Então, eu quero Senadora Vanessa, encerrar
estendendo o meu abraço a todos os fiéis da Igreja
Evangélica Assembleia de Deus que estão nos seus
368 templos em todo o Estado, que realmente têm
feito um verdadeiro trabalho missionário e social em
todos esses lugares.
E quero encerrar, Senadora Vanessa, pedindo a
V. Exª que autorize a transcrição de duas matérias sobre esse tema publicadas no site da Igreja e também
obtidas com o apoio das informações vindas também
da Igreja.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, §
2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta
V. Exª, Senador Mozarildo, pela objetividade e pela
importância dos temas que traz a essa tribuna.
V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Antes de devolver para V. Exª a direção dos trabalhos, eu convido o Senador Eduardo Suplicy para
falar no período de oradores inscritos.
V. Exª falará pelo tempo regimental de 10 minutos, Senador.
Com a palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Senadora Vanessa
Grazziotin, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, comemoramos, hoje, o aniversário de 50 anos do memorável
discurso de Martin Luther King Jr. com o enfoque na
força que devemos dar às ideias.
Em 1908, Leon Tolstói, que viveu de 1828 a 1910,
autor de Guerra e Paz, escreveu uma carta aos hindus conclamando-os a lutarem, por meios pacíficos,
pela independência da Índia. Essa carta foi lida por
um jovem advogado que trabalhava na África do Sul,
Mahatma Ghandi, que já havia se convertido aos ideais
da não violência e da resistência por meios pacíficos.
Após a leitura de O Reino de Deus está em Vós, que
Tolstói publicou em 1894, Ghandi se correspondeu
com o escritor russo, por um ano, até que este veio a
falecer, em 1910.
Mahatma Gandhi desenvolveu em seu próprio
país um extraordinário movimento, propugnando sempre por manifestações de resistência pacífica, ações
de desobediência civil, greves de fome, as quais comoveram a humanidade, em especial o povo indiano
e o inglês, até que, em 1947, foi proclamada a independência da Índia.
Nos Estados Unidos da América, com o fim da
Segunda Guerra Mundial e a consequente valorização dos direitos humanos, ficou clara a situação de
desrespeito aos direitos civis e de voto dos negros.
O impasse era de tal ordem que a sociedade norte-americana passou a viver momentos de grande tensão. Aos negros não se permitia estar no mesmo lugar
que os brancos. Em diversos estados do Sul, os negros
sequer podiam votar.
Em 1955, no Alabama, Rosa Parks, uma senhora
negra de 42 anos, ao voltar de seu trabalho, sentou-se, no ônibus, na área reservada aos brancos. Ao ser
instada a dar lugar a um branco, de lá só saiu carregada por policiais. Eis um típico exemplo de desobediência civil que seguia as recomendações de Henry
David Thoreau, Tolstói e de Gandhi e que passou a ser
estimulada pelo jovem Pastor Martin Luther King Jr.,
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inspirado nos escritos e exemplos desses apóstolos
da não violência.
A questão racial nos Estados Unidos da América
era complexa, pois, além da necessidade de mudar a
lei, era imperiosa a mudança da mentalidade de parte
da população. Martin Luther King Jr. procurou incutir nos
adeptos da causa da não discriminação racial que, para
modificar a lei, deveriam ter uma vontade forte e consolidada de agir pela via da ação social que utilizasse os
instrumentos da não violência. Paradoxalmente, embora
eles tenham aderido à desobediência civil proposta por
Thoreau e Gandhi, mesmo que numa pequena escala,
na experiência passada da história norte-americana,
eles entendiam que deveriam respeitar a lei. Mas eles
reconheciam a existência de algumas leis injustas no
ordenamento jurídico dos Estados Unidos.
Uma ideia de Thoreau que inspirou pessoas como
Mahatma Gandhi é o conceito de que, se um governo
prende injustamente uma pessoa, os homens justos
devem estar presos. Foi este conceito que o guiou
até o seu próprio cárcere e que motivou as prisões de
Gandhi contra diversas medidas injustas do Império
Britânico durante a luta pela independência da Índia.
Thoreau concluiu que a desobediência civil, pacífica,
mas constante, é necessária e vital para uma sociedade justa.
De um ponto de vista puramente moral, segundo
Luther King, uma lei injusta é aquela que está fora de
harmonia com as leis morais do universo. Mais concretamente, uma lei injusta é aquela na qual a minoria
é compelida a observar um código que foi construído
apenas pela maioria. Uma lei injusta é aquela que o
povo é obrigado a obedecer sem que ele tenha tomado parte na sua confecção, porque a esta parte desse
povo foi negado o direito de voto.
Preocupado que estava com as ações de diversas
organizações, como os Panteras Negras, que agiam,
por vezes com violência, chegando a incendiar vários
quarteirões de cidades como Detroit e Los Angeles,
Luther King intensificou a campanha pelos direitos civis
com passeatas e pronunciamentos por todo o país. No
aniversário de cem anos da Emancipação da Escravidão, 28 de agosto de 1863, Luther King Jr. conclamou os americanos a comparecerem ao Memorial de
Abraham Lincoln em Washington D.C.. Preocupado, o
Presidente John Kennedy o chamou para dizer que o
ato poderia levar à destruição da capital, mas Luther
King garantiu que a manifestação seria pacífica.
Da escadaria do monumento a Lincoln, com mais
de 250 mil pessoas presentes, Martin Luther King Jr.
fez um dos mais belos pronunciamentos da história da
humanidade. Afirmou que não era possível mais aceitar as recomendações dos que propunham aguardar
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as mudanças graduais, pois, se não houvesse as necessárias e urgentes transformações, os EUA viveriam
mais um verão abrasador. Recomendou, entretanto, que
não se tomasse do cálice do ódio, da vingança e da
violência. Todos deveriam procurar confrontar a força
física com a força da alma. Tão comovente foi aquela
manifestação que, pouco tempo depois, o Congresso
norte-americano aprovou a Lei dos Direitos Civis e a
Lei dos Direitos Iguais de Votação, em 1964 e 1965,
respectivamente, sancionadas pelo Presidente Lyndon Johnson.
A forma que Martin Luther King Jr. via o relacionamento humano e a maneira de agir em função
dessa visão são os exemplos que todos nós devemos
adotar nesse momento. Eu utilizo o mesmo argumento
vitorioso de Luther King para conclamar grupos como
os Black Blocs, Anonymous e outros a não empregarem a violência nas manifestações populares, como
ainda ontem ocorreu na cidade do Rio de Janeiro. A
violência chama a atenção para a violência, desvia o
foco do que se quer reivindicar! A violência afasta a
população das ruas, inclusive dos estádios de futebol,
como tem ocorrido! Afasta as famílias, as crianças, os
idosos! Os atos de violência tiram a atenção do esforço
principal que é mostrar a insatisfação com o estado
de coisas que temos na política e a necessidade de
rápidas, profundas e verdadeiras mudanças na forma
de agir dos ocupantes de cargos públicos no Poder
Executivo, Legislativo e Judiciário.
No início do século XXI, a necessidade da participação das minorias em muito extrapola a antiga reivindicação das décadas de 50 e 60 do século passado, ou seja, do direito de votar e de ser votado. Hoje, a
população clama por participar de todo o processo de
confecção das leis. A representação parlamentar pura
e simples já não responde aos anseios e às necessidades das massas populares. É necessário implementar
mecanismos de democracia participativa, com emprego dos meios eletrônicos e da Internet; precisamos
estabelecer a estrutura legal que permita a avaliação
dos representantes eleitos ainda durante o exercício
do mandato, tanto no Legislativo, quanto no Executivo, de todos os níveis de governo, o chamado recall;
é necessário dar total transparência ao processo de
escolha de candidatos aos cargos públicos; transparência em tempo real da utilização dos recursos públicos
e privados nas campanhas eleitorais; transparência e
facilidade para o acesso das informações que digam
respeito à utilização dos dinheiros públicos, toda e
qualquer que seja. E, para finalizar esse rol, objeto de
iniciativas de projetos de lei e de propostas de emenda
à Constituição que apresentei, teço apenas, de modo
exemplificativo, que é necessário extirpar a corrupção
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que, infelizmente e pelo que tudo indica, se encontra
arraigada na cultura de alguns grupos de pressão privados de nosso País, bem como de alguns servidores
e representantes políticos do Estado.
Fruto do inconformismo com as respostas dadas
pelo Estado para a solução dos problemas mais prementes da sociedade, têm sido formados movimentos
sociais pela Internet, no que Manuel Castells chama
de Redes de Indignação e Esperança.
Conforme descreve Manuel Castells,
Foi basicamente a humilhação provocada pelo
cinismo e pela arrogância das pessoas do
poder, seja ele financeiro, político ou cultural,
que uniram aqueles que transformaram medo
em indignação, e indignação em esperança de
uma humanidade melhor.
No momento em que tantas organizações sociais
conclamam o povo brasileiro a se manifestar nas ruas,
como no próximo 7 de setembro, para que todos lutemos
pela melhoria dos direitos à cidadania, à educação, à
assistência à saúde, ao transporte público, à cultura, a
uma reforma política, é bom lembrarmos dos notáveis
exemplos de Thoreau, Tolstói, Gandhi e Luther King:
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... manifestar com responsabilidade e
vigor, mas sem violência. (Fora do microfone.)
Presidente Casildo Maldaner, permita-me apenas exemplificar com algumas citações do mais belo
discurso, na minha avaliação, que conheço na história
da humanidade, que, inclusive, está reproduzido em
português, na íntegra, no meu livro Renda de Cidadania – A Saída é pela Porta.
Eu estou feliz de me juntar hoje a vocês naquela que ficará na história como a maior demonstração [...] da liberdade na história de
nossa nação.
Há 100 anos atrás, um grande americano, sob
cuja sombra simbólica nós estamos hoje, assinou a Proclamação da Emancipação.
Esse momentoso decreto tornou-se uma grande fonte de luz para milhões de escravos negros que haviam sido queimados nas chamas
de causticante injustiça. Veio como o alegre
raiar do amanhecer que acabou com a longa
noite de sua catividade.
Mas, cem anos depois, o negro ainda não é
livre; cem anos depois, a vida do negro é ainda tristemente mutilada pelas formas de segregação e pelas correntes da discriminação;
cem anos depois, o negro vive numa isolada
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ilha de pobreza em meio a um vasto oceano
de prosperidade material; cem anos depois, o
negro ainda definha pelos cantos da sociedade americana e se encontra exilado em sua
própria terra.
Mais adiante:
Nós também viemos a esse lugar sagrado
para recordar a América da intensa urgência
do momento. Esse não é o tempo de nos darmos ao luxo de nos acalmar ou de tomarmos
a droga tranquilizadora do gradualismo. Agora
é a hora de tornarmos reais as promessas da
democracia; agora é a hora de nos levantarmos
do vale escuro e desolado da segregação para
o caminho iluminado de sol da justiça racial;
agora é o momento de levantar nossa nação
das areias movediças da injustiça social para
a rocha sólida da fraternidade; agora é o momento de fazer da justiça uma realidade para
todas as crianças de Deus.
Seria fatal para a nação não perceber a urgência do momento. O verão abrasador do legítimo
descontentamento do negro não passará até
que haja um outono revigorante de liberdade
e igualdade.
Mais adiante:
Mas há algo que eu preciso falar para o meu
povo que está no limiar caloroso que nos leva
para o palácio da justiça. No processo de ganhar nosso lugar de direito, nós não podemos
ser culpados de ações erradas.
Que possam os jovens do Black Bloc ouvirem
com atenção:
Não vamos satisfazer nossa sede de liberdade bebendo do cálice da amargura e do ódio.
Precisamos sempre conduzir nossa luta no
plano alto da dignidade e da disciplina. Nós
não podemos deixar nosso protesto criativo
degenerar em violência física. Todas as vezes
e a cada vez nós precisamos alcançar as alturas majestosas de confrontar a força física
com a força da alma.
Ao final do seu pronunciamento, ele fala de uma
maneira tão bela:
Eu tenho um sonho que um dia todo o vale
será elevado, todo morro e toda montanha
será rebaixada, os lugares acidentados serão
tornados planos, os lugares tortuosos serão
tornados retos e a glória do Senhor será revelada, e todos, juntos, verão isto acontecer.
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(...)
Com essa fé nós seremos capazes de trabalhar juntos, de rezar juntos, de lutar juntos, de
irmos para a cadeia juntos, de levantarmos
juntos para lutarmos pela liberdade, sabendo
que um dia seremos livres.
Esse será o dia em que todas as crianças de
Deus serão capazes de cantar com um novo
sentido – “Meu país é de você, doce terra da
liberdade; para você eu canto; terra onde meus
pais morreram, terra...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) –
... deixai a liberdade soar” – e se for para a
América se tornar uma grande nação, isto
precisa se tornar uma verdade.
E quando nós deixarmos a liberdade soar,
quando nós a deixarmos soar em todas as
vilas e vilarejos, em todas as cidades e Estados, poderemos ver mais depressa a chegada do dia em que todas as crianças de Deus
– homens negros e homens brancos, judeus
e gentis, católicos e protestantes – serão capazes de se darem as mãos e cantarem as
palavras daquele velho hino espiritual negro,
“Finalmente a liberdade; finalmente a liberdade; graças a Deus todo poderoso, nós somos
finalmente livres.”
Assim concluiu Martin Luíher King Jr., um dos
apóstolos que tanto lutou, inclusive, para que, em cada
país se tenha uma renda básica de cidadania como um
direito de todos, e está na hora disso logo acontecer.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Fora do microfone.) – Muito obrigado por
sua tolerância, Senador Casildo Maldaner.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy,
a Srª Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o
Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Casildo
Maldaner, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) – Parabéns. V. Exª, Senador
Eduardo Suplicy, que, entusiasmado, nos deu uma
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aula enorme, inclusive, desde a Índia, em 1947, com a
proclamação da sua independência, e toda a história,
chegando a Martin Luther King. Agora, inclusive, a imprensa tem recordado aquele pronunciamento famoso,
ouvindo a voz dele, conclamando para sermos todos
iguais, o que tem entusiasmado a todos, como V. Exª,
hoje, à tarde, faz no Senado da República.
Com a palavra a eminente Senadora Ana Amélia,
do nosso Rio Grande do Sul, como Líder.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP-RS. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – Nesta comunicação inadiável, Senador Casildo
Maldaner, cara Senadora Vanessa, Senador Eduardo
Amorim, colegas Senadores, nossos telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, também
aproveito para ressaltar o pronunciamento do Senador Suplicy sobre essa figura que o mundo respeita e
diante da qual se curva, Martin Luther King. E até se
discute a frase que ele não ia incluir – “I have a dream”
–, e o Senador Suplicy nos comove a todos quando
trata de todos os temas, mas nesses, em particular,
nos emocionamos todos, Senador Suplicy.
Eu venho aqui, Senador Casildo Maldaner – e
acompanho V. Exª aqui, habitualmente, como tantos
outros Senadores também nessa luta permanente –,
pedir, encarecer e propor que haja um ambiente favorável ao crescimento econômico. Esse crescimento
econômico só será favorável na medida em que as
regras da economia, a legislação, de modo geral, seja
tributária, fiscal, para programas de financiamento,
programas de fundos de financiamento, sejam claras
para o empreendedor.
Então, não adiantar se querer uma boa ideia, ir à
China, à Europa ou aonde haja recursos financeiros e
convidar o investidor para participar dos grandes programas da logística brasileira, hoje tão deficiente, se
nós não oferecemos a contrapartida que ele deseja
relativamente à segurança jurídica e à previsibilidade
de que as regras do jogo não serão alteradas no meio
do caminho.
É nesse sentido que nós – V. Exª e eu – falamos
aqui, reiteradamente, no Plano Agrícola, no Plano Safra. Não adianta lançar um programa bom se as regras
não forem anunciadas. Isso vale para o Amazonas, da
Senadora Vanessa, como vale para Santa Catarina,
para o Rio Grande do Sul e para Sergipe, do Senador
Eduardo Amorim.
Nós participamos, hoje – e quero cumprimentar
o Senador Lindbergh Farias, Presidente da Comissão
de Assuntos Econômicos, e os outros Senadores que
também lá estavam –, de um encontro, uma reunião-almoço com a Confederação Nacional das Institui-

AGOSTO DE57659
2013

Quinta-feira 29

ções Financeiras, quando foi apresentada a agenda
do setor financeiro.
O setor financeiro, que reúne o mercado de capitais, os fundos de pensão, as empresas de capital
aberto, as entidades que representam os investidores
minoritários, as instituições que representam os investidores externos e, como disse, de capital aberto, a
própria CVM, que é uma agência reguladora do mercado de capitais, apresentou uma sintonia muito fina
entre as apreensões desse segmento da economia
– a área financeira e de mercado de capitais –, que é
fundamental, tanto quanto a área de câmbio.
É nesse mercado que se captam os recursos para
os investimentos nos setores estratégicos, como, por
exemplo, o da logística: ferrovias, nossas rodovias, o
setor aeroportuário. Toda essa modernização dependerá de regras claras, seguras, com previsibilidade,
segurança jurídica e, claro, retorno ao investimento.
Então, a PPP, a famosa Parceria Público-Privada, só
terá sucesso na medida em que houver essa segurança.
Nesse almoço, liderado pelo nosso Senador Lindbergh Farias, com a presença de Senadores muito
competentes, muito experientes na questão, como o
ex-Presidente Delcídio do Amaral, o Senador Armando
Monteiro, o Senador Romero Jucá, o Senador Sérgio
Souza, o Senador Pedro Taques e o nosso grande
mestre Francisco Dornelles, vimos que os pontos de
dúvida são os mesmos, tais como a necessidade de
uma reforma tributaria, um tema complexo e que só vai
ser resolvido não no seu conjunto, mas parte a parte.
E V. Exª, como eu, também se preocupa. A briga
que tivemos aqui com o ICMS... Precisamos desatar
esse nó, porque ele emperra a questão tributária, a
carga tributária. O custo Brasil emperra muito.
Então, queria cumprimentar exatamente as lideranças da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, na figura da Sandra Guerra, do IBGC, por
ter liderado o movimento desse grupo de interagentes,
que são representados pela Abrasca, BM&F e Bovespa, Anbima, Abrapp, Ibre, CNF, IBGC, ABVCAP, Amec,
Apimec e IBMEC.
Essas entidades todas mostraram as apreensões
que têm, e confirmamos ali que os pontos de vista são
comuns. Entendemos que, numa democracia, o diálogo
é o melhor caminho – o entendimento com todos os
segmentos que há não só no Governo, mas também
aqui, no Congresso Nacional, para que se chegue a
bom termo e para que se crie esse ambiente favorável.
Por fim, Senador Casildo Maldaner, que tem a ver
indiretamente com a questão, queria fazer um convite
aos Senadores.
Passo Fundo é uma cidade muito importante do
meu Estado do Rio Grande do Sul, muito conhecida
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por causa do grande Teixeirinha, Vitor Mateus Teixeira.
Hoje, Passo Fundo se notabilizou, nacional e internacionalmente, com a Jornada de Literatura. Essa é a
15ª edição da Jornada Nacional de Literatura. Neste
ano, a edição é dirigida por Luciano Azevedo, o Prefeito da nossa cidade...
(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
...que é muito ativo.
Eu queria fazer uma homenagem a Tânia Rösing,
que foi a criadora dessa Jornada de Literatura, na Universidade de Passo Fundo, que hoje ganhou espaço
nacional e internacional e que leva grandes figuras da
literatura nacional e internacional.
Eu queria também dizer que o lema da feira neste
ano é “Leituras jovens do mundo”. É uma rara oportunidade para estimular adolescentes e jovens a pensarem soluções para o presente e o futuro do Brasil,
bem como mudanças na política e na economia, sobretudo após a ida de milhões de jovens às ruas. É
uma boa ocasião para estimular a formação, o gosto
pela leitura e, sobretudo, a discussão dos temas regionais e nacionais.
Faço este convite à Jornada de Literatura de
Passo Fundo, que, na sua 15ª edição, vai até o dia
31 deste mês.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Muito obrigada, Presidente Casildo Maldaner.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Cumprimentos a V. Exª, Senadora Ana Amélia, que aborda dois temas importantes,
não só pela transformação de Passo Fundo, pela sua
diversidade da economia, como também pela estabilidade do setor econômico hoje. Os investidores precisam de regras perenes, firmes, para investir.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Na sequência, na ordem de
inscrição, concedemos a palavra à Senadora do Amazonas, Vanessa Grazziotin, catarinense de nascimento.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão da oradora.) – Muito obrigada. E amazonense
de criação, não é, Sr. Presidente? Dizem que Deus é
quem escolhe a cidade em que nascemos, mas nós
escolhemos a cidade onde queremos viver.
Muito cedo, com minha família, fui para o Amazonas e entendi que a Região Norte, não só o Estado
do Amazonas, ainda tem que trilhar um longo caminho,
já trilhado pelos Estados do Sul, para que alcancemos
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também maior índice de desenvolvimento, mas desenvolvimento com elevação de IDH, com qualidade de
vida. Então, tenho muito orgulho de ser catarinense
e Senadora do Amazonas, porque, afinal de contas,
somos todos brasileiros.
Aliás, na sexta-feira, Senador Casildo Maldaner,
toda a Bancada de Santa Catarina, Senadores e Deputados Federais, juntamente com a Comissão Mista de
Mudanças Climáticas, que presido aqui no Congresso
Nacional, e com o Ministro da Ciência, Tecnologia e
Inovação, Raupp, estaremos lá em Florianópolis, na
Assembleia Legislativa, para debater questões e pontos
relativos aos desastres naturais. O Senador Casildo, ao
lado dos demais Senadores de Santa Catarina, Paulo
Bauer e Luiz Henrique, tem dado uma grande contribuição para a organização do evento. Então, estaremos
todos em Santa Catarina, na Assembleia Legislativa,
na próxima sexta-feira.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, venho, mais uma vez, a esta tribuna para falar
a respeito de algumas reações que vêm acontecendo
relativamente ao Programa Mais Médicos, do Governo
Federal; reações que acontecem em todos os Estados
brasileiros, em todas as cidades brasileiras.
Eu fico feliz, por um lado, porque percebo que a
população brasileira começa a compreender a importância desse programa. Ela começa a compreender e
a apoiar o programa do Governo Federal, cuja medida
provisória está sendo analisada nesta Casa e em breve
deverá ser votada tanto no Senado quanto na Câmara
dos Deputados. Fico feliz por esse lado, mas, por outro,
Sr. Presidente, entristecem-me algumas observações,
algumas críticas relativas ao programa. Não quanto ao
conteúdo do mesmo, porque, em relação ao conteúdo, considero que todas as críticas são bem-vindas.
Afinal de contas, é para isso que existe o Parlamento,
se não o Parlamento não seria necessário. Bastaria a
Presidenta da República determinar e pronto. O texto
se tornaria lei. Nós já acabamos, há muito tempo, com
o decreto-lei. A própria medida provisória, a partir do
seu nascimento, na Constituição de 1988, pela falta
de regulamentação, uma vez editada pela Presidência da República, não necessariamente precisava ser
debatida e aprovada pelo Congresso Nacional. Poderia ser prorrogada quantas vezes fossem necessárias.
Acabava a medida provisória funcionando como um
mecanismo, um instrumento muito parecido com o
antigo decreto-lei.
Mas, enfim, creio que as críticas de conteúdo
que recebem a medida provisória e o Programa Mais
Médicos são muito bem-vindas. Muito bem-vindas! E
vamos discutir, vamos aprovar, vamos procurar aperfeiçoar o conteúdo da medida provisória.
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Entretanto, no bojo desse debate, observamos,
primeiro, opiniões serem emitidas sem que haja conhecimento pleno da matéria. Pegue-se o exemplo
do meu Estado, o Amazonas. Muito forte tem sido o
debate na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores da capital, Manaus. No interior, é a mesma
coisa, mas, na capital, sobretudo, o debate tem sido
intenso, Sr. Presidente.
Li que um Parlamentar municipal, um Vereador,
disse o seguinte: “Eu concordo com a medida provisória. Só acho que brasileiros formados no exterior
teriam que ter prioridade dentro do programa.” Mas o
programa já estabelece essa prioridade. A prioridade
número um é para aqueles que têm diploma do Brasil,
de universidades brasileiras; depois, para brasileiros
formados no exterior e, depois, para os estrangeiros
formados no exterior.
Então, trata-se de alguma falta de informação.
Lamento profundamente o fato de, na Assembleia Legislativa do meu Estado, alguns projetos que
considero inconstitucionais terem sido apresentados.
Um deles proibindo a entrada de médicos sem o Revalida. Ora, a lei estadual não se pode sobrepor à lei
federal. De jeito nenhum! Uma lei estadual jamais tem
possibilidade de derrubar uma lei federal.
Além dessas observações, Sr. Presidente, o que
mais me entristece, o que mais me revolta, e tenho
certeza de que revolta a população como um todo,
são as críticas, feitas por pessoas, por correntes políticas. Aproveitam o programa e o momento para fazerem críticas a um país, a uma nação e a um povo.
Recebem-nos aqui com hostilidade.
Vejam a foto. Eu estou com o jornal Folha de S.
Paulo do dia de hoje, mas poderia estar com a página
de qualquer outro jornal. Sobre a foto que saiu no jornal,
lê-se que médicos no Estado do Ceará receberam os
cubanos com vaia. E, muito mais do que isto: gritaram
e chamaram-nos de escravos, cubanos negros. Podiam
até não ter a intenção de utilizar a palavra “escravos”
como pejorativa, mas é isso que parece, que eles são
tratados como escravos, que são escravos.
Então, não dá para aceitar esse tipo de atitude.
Está aqui a fotografia de um médico cubano, negro,
recebendo vaias de médicos e de médicas brasileiras.
Lamento muito.
Lamento muito manifestações como a de um
médico, que é dirigente de um Conselho Regional de
Medicina, orientando que seus colegas médicos não
atendam à população e nem orientem os médicos estrangeiros quando houver algum problema no atendimento por parte dos estrangeiros. Isso, sim, é o que
fere a ética médica. É isso que fere a ética médica!
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Mas tudo, Sr. Presidente, chegou ao absurdo. E
aí eu falo não só como Senadora, mas como mulher,
como alguém que está à frente da Procuradoria recém-criada aqui nesta Casa, a Procuradoria Especial
da Mulher. Ontem, tivemos a presença da Presidenta
Dilma aqui. Foi algo em que eu não acreditei quando li
nos blogs. Eu imaginava que era um fake. O que é um
fake? É uma figura, um personagem criado nas mídias
sociais que não corresponde à realidade, ou seja, não
é uma pessoa real. É uma pessoa inventada. Uma jornalista chamada Micheline Borges – eu imaginei, num
primeiro momento, que não fosse uma pessoa real,
mas é uma pessoa real, Senador Davim, lá do Estado
do Rio Grande do Norte – escreveu e publicou em sua
página do Facebook a seguinte observação. Eu abro
aspas aqui, porque foi o que ela escreveu e o que ela
publicou, e rapidamente houve milhares de acessos
no Facebook e milhares de críticas.
Disse ela:
Me perdoem se for preconceito, mas essas
médicas cubanas têm uma cara de empregada doméstica. Será que são médicas mesmo? Afe, que terrível. Médico, geralmente, tem
postura, tem cara de médico, se impõe a partir
da aparência... Coitada da nossa população.
Será que eles entendem de dengue? E febre
amarela? Deus proteja o nosso povo!
Deus proteja essa senhora, chamada Micheline
Borges, porque a escravatura já foi abolida há muito
tempo, e muita gente morreu na luta pela abolição da
escravatura. Pensávamos todos que havia ficado no
passado o preconceito. Achavam que importantes são
aqueles de “boa aparência”. E o que é “boa aparência”?
Quem tem cabelos louros, olhos azuis? Mais do que
isso: quem tem poder econômico. Poder econômico!
Sabemos que Cuba passa por muitas dificuldades, mas ninguém pode negar a altivez do povo cubano. Ninguém pode negar a dedicação do povo cubano.
Ninguém pode negar isso. E não pode esta senhora,
Micheline Borges, chegar a publicar algo semelhante.
Isso é crime pela Constituição brasileira. Isso é crime
de preconceito. Isso é crime grave!
Quero dizer, Sr. Presidente, que vou encaminhar o
caso ao Ministério Público, para que tome providências.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Esse é o papel da Procuradoria Especial da Mulher. Não importa de onde venha
a discriminação, se de um homem ou de uma mulher.
A discriminação não pode ocorrer, Senador Davim,
nem contra homem nem contra mulher. Aqui, ela ocorreu triplamente. Primeiro, atingiu as cubanas, o povo
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cubano, um país amigo; segundo, atingiu as trabalhadoras domésticas, as empregadas domésticas. Acabamos de aprovar aqui uma PEC estendendo todos
os demais direitos dos trabalhadores para as empregadas domésticas, porque elas não os tinham, e assim superamos uma injustiça. O Presidente da Casa,
Senador Renan, chegou a comparar o fato com uma
segunda abolição. Então, ela discriminou as empregadas domésticas. E, quando discrimina as empregadas
domésticas, discrimina todo o povo mais humilde da
nossa terra, aqueles que não têm poder aquisitivo;
discrimina todas as mulheres.
Então, tenha paciência a Srª Micheline Borges!
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Ela retirou o texto do Facebook
imediatamente. Pediu desculpas pelo Facebook. Mas
não basta retirar e também não basta pedir desculpas.
Ela terá, na minha opinião, que se explicar perante as
leis brasileiras, porque, ou declarações como essa
são punidas, de acordo com o que determina a lei, ou,
amanhã, teremos inúmeras outras declarações, com o
mesmo conteúdo, e aí basta um pedido de desculpas.
Concedo um aparte a V. Exª, Senador Paulo
Davim.
O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) –
Senadora Vanessa, corroboro em gênero, número e
grau, com o seu pronunciamento. Realmente, é abominável todo e qualquer tipo de discriminação – todo
e qualquer tipo. Quero dizer que tomei conhecimento
dessa citação por uma jornalista, não foi por nenhum
profissional da área de saúde, que externou a opinião
catastrófica.
(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) – E,
como a senhora mesmo falou, não será uma desculpa
que irá apagar o que foi dito, vai destocar o sino. O que
foi dito foi dito, externou uma concepção, um pensamento, infelizmente ainda existe esse tipo de discriminação em algumas pessoas. Lamento profundamente,
coloco-me no contraponto a esse tipo de pensamento.
Não é dessa forma que construiremos uma sociedade
verdadeiramente cidadã, uma sociedade justa que todos nós estamos imbuídos em construir; não será com
esse tipo de pensamento, com esse tipo de prática,
que vamos chegar lá. Quero dizer também que não
podemos, por hipótese alguma, apoiar qualquer tipo
de discriminação ou manifestação adversa à chegada
ou à vinda de nenhum profissional, nenhum cidadão
ou cidadã...
(Interrupção de som.)
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O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) – ...
de qualquer que seja o País. Precisamos ser solidários,
precisamos ser hospedeiros, precisamos ser, sobretudo, civilizados. A questão que envolve a concepção,
particularmente no Programa Mais Médicos, é política
e tem que ser discutida nesse âmbito, e não no âmbito
pessoal, dando margem à discriminação e a agressões
inaceitáveis. Não é dessa forma que construiremos os
caminhos mais seguros para a sociedade brasileira.
Quero aqui deixar claro, externar, minha posição de
solidariedade a todo e qualquer profissional, venha de
que país vier, que, por acaso, esteja sendo agredido ou
discriminado por qualquer brasileiro. Fica aqui o meu
apoio às suas palavras...
(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) –...
porque abomino e tenho absoluta certeza de que a
esmagadora maioria do povo brasileiro não convive
com esse tipo de procedimento. Obrigado, Senadora.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Davim. V. Exª sempre extremamente equilibrado
e justo na suas observações.Porque fica difícil para a
gente imaginar algum brasileiro ou brasileira dizer ou
escrever, como fez essa senhora, que médico se impõe pela aparência. Isso quer dizer que negro não tem
direito de ser médico. Gente humilde não tem direito
de ser engenheiro, médico, nada disso. Não tem direito
de ser parlamentar. Aliás, as mulheres só representam
10% do parlamento brasileiro. Aqui, no Senado, temos
um Senador negro. Temos um Presidente do Supremo
Tribunal Federal negro.
Mas isso que foi escrito aqui deve ser combatido, porque a própria Presidenta da República, ontem,
falou que a impunidade é a irmã siamesa da injustiça,
do crime. E se nada acontecer, amanhã...
(Interrupção do som)
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – serão outros e outras.
Sr. Presidente, encerro (Fora do microfone.) este
pronunciamento, agradecendo V. Exª pela tolerância.
Nós, brasileiros, temos a obrigação de pedir desculpas a todo o povo cubano pelo que essa senhora
disse. Pedir desculpas.
E, nesse sentido, em nome do Grupo Parlamentar
Brasil-Cuba, que também coordeno, vamos produzir
uma nota, uma manifestação de solidariedade a Cuba
e aos cubanos por conta de todo o tipo e sorte de discriminação que vêm sofrendo por parte de algumas
pessoas. E quero dizer exatamente o que V. Exª disse,
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Senador Davim, não expressa o pensamento nem do
Governo e nem da grande maioria do povo brasileiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Após ouvir a Senadora catarinense, Vanessa Grazziotin, que estará em Florianópolis na próxima sexta-feira, nascida lá, mas representa
o Estado do Amazonas, vamos conceder a palavra,
como Líder, ao Senador Eduardo Amorim, do nosso
Estado do Sergipe.
V. Exª falará como Líder.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) –
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes
da Rádio Senado, espectadores da TV Senado e todos que nos acompanham pelas redes sociais, ocupo
a tribuna desta Casa, nesta tarde, para falar de alguns
sonhos. O primeiro deles o sonho histórico, real e atual
do então pastor Martin Luther King Jr., abro aspas: “Eu
digo a vocês hoje, meus amigos, que, apesar das dificuldades de hoje e de amanhã, ainda tenho um sonho.”
Falo aqui, Sr. Presidente, de um sonho que está
completando 50 anos. Falo de quando Martin Luther
King Jr. liderou a Marcha sobre Washington, no verão
de 1963 e, nas escadarias do Lincoln Memorial, revelou seu sonho a mais de 250 mil pessoas por meio de
um discurso, que viria a se tornar um dos pronunciamentos mais famosos e contundentes na luta pelos
direitos civis.
O jornal Correio Braziliense está trazendo uma
série de reportagens sobre os cinquenta anos do discurso de Luther King – “I have a dream” (Eu tenho um
sonho). E a edição de hoje diz – abro aspas:
[...] a segregação racial e a ausência de direitos civis para a população afro-americana
eram motivo de crescentes manifestações e
protestos em diversas partes dos Estados Unidos. Negros e brancos não frequentavam os
mesmos locais, não se sentavam lado a lado
em transportes públicos, não eram vistos da
mesma forma pela Justiça. No Brasil, na mesma época, o racismo já era considerado crime
pela legislação, mas não havia nenhum tipo de
pena prevista para quem desrespeitasse outro
cidadão com base na cor da pele, [ou seja, na
quantidade de melanina]. A segregação nunca
foi institucionalizada no Brasil, mas nem por
isso foi menos cruel. Cinquenta anos depois
de Luther King ter proclamado o sonho de um
mundo mais tolerante e justo, o discurso do dia
28 de agosto de 1963 continua a impulsionar
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movimentos pela equidade social em todo o
Planeta [– fecho aspas].
Sras Senadoras, Srs. Senadores, essa igualdade
social – tenho certeza absoluta – é um sonho comum
a todos nós.
Em seu discurso, Luther King diz, em 1963: “Não é
um fim, mas um começo” – fecho aspas. E hoje eu lhes
digo que em 2013 é a continuidade, o prosseguimento na luta por uma sociedade mais justa e igualitária.
A hora de promover a justiça social é agora, e
precisamos estar mais atentos, sobretudo aos números
e indicadores. Esses muitas vezes nos iludem (Pausa.)
Desculpe-me, Sr. Presidente, é a gripe.
Assim como Luther King, eu também tenho um sonho. E o meu sonho se reflete em vários outros sonhos.
Hoje eu tenho o sonho de ver a saúde pública
deste País funcionando adequadamente, de modo que
todos tenham acesso a unidades de saúde próximas
às suas casas, com atendimentos realizados por uma
equipe com estrutura física adequada e sem falta de
equipamentos e remédios, que, de fato, seja universal e integral, como preceituam os princípios do SUS,
com hospitais aparelhados, e, principalmente, com valorização dos profissionais da saúde. Inclusive, hoje,
durante a realização da reunião da Medida Provisória
621, que cria o Programa Mais Médicos, apresentei
requerimento pleiteando a realização de três audiências públicas para instruir o Programa.
Eu tenho um sonho, Sr. Presidente: que um dia
o meu Estado, Sergipe, tenha um hospital oncológico,
um hospital que possa dar esperança, elevar a esperança daqueles pacientes que batem à porta do SUS,
e, que, muitas vezes, não a encontram aberta.
Eu tenho um sonho, Sr. Presidente, de ver uma
educação pública de qualidade, um sistema educacional eficiente...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/
PSC – SE) – ... com a formação de cidadãos críticos e
preparados para o ingresso em uma universidade ou
no mercado de trabalho. Aí, sim, certamente teremos
uma sociedade menos violenta.
Contudo, Sr. Presidente, tenho absoluta convicção
de que, se Luther King estivesse vivo, hoje ele incluiria
em seu sonho dois outros, que também são nossos: o
fim da pobreza e o fim da violência.
Eu tenho um sonho, Sr. Presidente, que o meu
Estado, Sergipe, volte a ser pacífico e que não ocorram mais de 800 homicídios por ano, o que nos coloca numa triste estatística: é o quinto Estado mais
violento do Brasil.

AGOSTO DE 2013

57664 Quinta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

E continuo lhes dizendo, hoje eu tenho um sonho,
o sonho de que a pobreza extrema deixe de existir, de
que não haja tanta desigualdade social, de que sejam
dadas a todos...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – ... os cidadãos oportunidades iguais
de acesso à alimentação, à moradia, (Fora do microfone.) à educação e à saúde de forma digna. Só dessa
maneira teremos uma sociedade menos violenta, mais
justa e mais feliz.
Alguns ou muitos de vocês podem estar pensando
que tudo isso é romantismo ou utopia. O que eu lhes
digo é que a utopia nos move e nos faz seguir adiante
na busca incansável pela realização de muitos e muitos
outros sonhos. Vou-lhes falar a respeito de um sonho,
uma utopia, Sr. Presidente, que se tornou realidade
em meu Estado, Sergipe, mais especificamente no
Município de Carmópolis. Em 1963, foi descoberto petróleo no Campo de Carmópolis e a descoberta deste
poço impulsionou a atividade exploratória não só no
Estado de Sergipe, como também no Brasil. Formou
uma geração inteira de profissionais que atuam na
área da exploração...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – ... e produção de petróleo e é ainda
um laboratório para o desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas à produção terrestre. Ainda hoje é
um dos principais campos terrestres em operação da
Petrobras, com produção de mais de 20 mil barris de
petróleo por dia, Sr. Presidente.
Já estou encerrando, Sr. Presidente.
Cinquenta anos após a sua descoberta, esse segmento responde por 19,8% do Produto Interno Bruto
de Sergipe. A cadeia de petróleo e gás no Estado impulsiona o crescimento de diversos setores, gerando
riquezas na capital e em diversos Municípios do interior
sergipano, isso sem falar no montante de R$1,5 milhão
investido em Carmópolis, por meio dos royalties, em
projetos sociais e melhorias para o Município.
Hoje, o Poço de Carmópolis foi tombado como
Patrimônio Histórico do Estado, uma prova incontestável de que sonhos são possíveis de serem realizados,
com determinação...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/
PSC – SE) – ... perseverança, trabalho e investimentos.
Contudo, Luther King, (Fora do microfone.) em
seu discurso diz – abro aspas: “Há quem esteja perguntando aos devotos dos direitos civis: ‘Quando vo-
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cês ficarão satisfeitos?’. Jamais estaremos satisfeitos
enquanto o negro continuar sendo vítima dos desprezíveis horrores da brutalidade policial.” Pois bem, e me
perguntam: “Estaria satisfeito?” Digo-lhes: “Jamais estarei satisfeito enquanto a desigualdade social existir
em nosso País!”, Sr. Presidente.
E, para finalizar, Sr. Presidente, quero aqui parabenizar a todos os itabaianenses, que hoje comemoram
os 125 anos de existência da cidade de Itabaiana. Com
certeza, todos comemoram: o povo agricultor, o povo
trabalhador, o povo pecuarista, o povo comerciante, o
povo com disposição e vocação para o trabalho, um
povo que procura ser feliz, Sr. Presidente.
Finalizando...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/
PSC – SE) – ... cito mais um trecho do discurso – abro
aspas: “Não, não estamos satisfeitos e só ficaremos
satisfeitos quando a justiça rolar como água e a retidão
correr como um rio poderoso” – fecho aspas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Amorim,
o Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Jayme Campos, Suplente
de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco Minoria/DEM – MT) – Cumprimento o Senador Eduardo
Amorim pelo belo pronunciamento, principalmente que
seus sonhos sejam realizados e tenhamos uma saúde
e uma educação de boa qualidade em nosso Brasil.
Eu convido, pela ordem de inscrição, o ilustre
Senador Casildo Maldaner para fazer uso da palavra.
V. Exª está na ordem de inscrição.
Após o Senador Casildo Maldaner, o Senador
Alvaro Dias para um breve comunicado. V. Exª está
inscrito aqui.
Com a palavra o Senador Casildo Maldaner, que
representa o Estado de Santa Catarina e, por sinal,
muito bem representado.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Caro Senador Jayme Campos, que
preside esta sessão do Senado neste instante, caros
colegas, volto a abordar o tema que, eu diria, no Brasil, hoje, ele está em primeiro plano na demanda, na
preocupação das pessoas, que é a questão da saúde. Quando, em saúde, as pessoas não conseguem
encontrar um respaldo na hora da precisão, como se
diz na gíria, a situação aperta. E como o Governo catarinense, no dia de hoje, há poucas horas, lançou um
programa – pensa-se que revolucionário –, eu vou fazer
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algumas considerações. Espero que a gente venha a
ter eco desse plano e que também sirva para o Brasil.
Acho que hoje, para o País é algo extremamente importante, como o programa Mais Médicos, para 700
Municípios no Brasil que não têm um médico, onde
falta o médico de família.
O tema está em discussão em todo Brasil e, como
não poderia deixar de ser, também entra na pauta do
Parlamento. A vinda de médicos de outros países para
suprir a carência em Municípios do interior do País é
medida polêmica e relevante, não há dúvida. Contudo, não podemos esquecer de outra meta fundamental a ser perseguida, e da qual ainda estamos muitos
distantes: a gestão eficaz da saúde pública no Brasil.
Infelizmente, convivemos com uma dura realidade,
com distorções que vão além da falta de profissionais
e estrutura de saúde. Fica comprometido o provimento dos serviços necessários, penalizando o cidadão
exatamente onde ele é mais vulnerável.
Inicialmente, é preciso dizer que nosso investimento em saúde está aquém do recomendado e necessário. A média mundial de gastos com saúde pública
é de 5,5% do PIB – essa é a média mundial –, índice
recomendado pela Organização Mundial da Saúde. No
Brasil, investimos apenas 3,7% do PIB, Senador Paulo
Davim que, inclusive, é da área de saúde, é médico.
Para alcançar o nível desejado, teriam de se investir R$210 bilhões por ano, um terço a mais dos atuais
R$138 bilhões que nós costumamos investir no Brasil.
Enfrentamos, ainda, uma distribuição desproporcional de competências e capacidades: o centralismo
arrecadatório do Governo Federal, em contraponto à
crescente responsabilidade de Estados e Municípios.
Então, com a centralização do Governo Federal, há
uma discrepância em relação aos Estados e Municípios, que teriam condições de, mais de perto, participar desse problema.
Os administradores municipais e estaduais veem
suas demandas aumentarem constantemente, enquanto a distribuição do bolo tributário segue concentrada
nas mãos da União.
A situação ocorrida na saúde iguala-se ao que
ocorre na educação, na infraestrutura e na segurança,
só para citar alguns exemplos.
Por fim, é preciso buscar uma profunda mudança
de paradigma, que pode dar novo rumo ao atendimento
de saúde pública no País. Um novo modelo de gestão,
que traga otimização no uso dos recursos, dinamização
dos processos e atendimentos, além de capacitação
e ampliação de recursos humanos.
Por mais que pareça um objetivo utópico, tal mudança é possível e está em curso. Há poucas horas
– como eu dizia no introito –, o Governador de Santa

AGOSTO DE57665
2013

Quinta-feira 29

Catarina, Raimundo Colombo, lançou oficialmente o
Plano de Gestão na Saúde, que tem em sua base a
meritocracia e a profissionalização da gestão. Esperamos que isso venha, na verdade, acontecer. É um
sonho, também, para nós catarinenses.
Construído a partir da ação integrada de diversas
secretarias de Estado, de profundo estudo realizado
por especialistas e do diálogo aberto com as entidades
médicas, a estratégia de ação coordenada busca aumentar significativamente o número de consultas, exames e cirurgias realizados no Estado, diminuir as filas
de espera e dar fim à malfadada “ambulancioterapia”.
Esse é um programa que o Governador, no nosso Governo catarinense, lançou hoje na sede da Associação Catarinense de Medicina. Para aumentar a
produção e qualidade dos atendimentos, serão trabalhados três pontos: um programa de produtividade
médica (Pró-Atividade); a profissionalização da gestão
hospitalar, segundo ponto – profissionalizar a gestão
hospitalar –; e terceiro, a melhoria nas compras e logística de suprimentos. Então, é uma espécie de tripartite, três pontos fundamentais.
A forma de trabalho para médicos será baseada
em meritocracia. Para se chegar a esse modelo, foram
estudados casos em todo o Brasil e ouvidos diversos
especialistas do setor. Serão consideradas a duração e
complexidade dos procedimentos realizados. Acho que
é um fato importante isso. Serão consideradas, Senador
Alvaro Dias, a duração e a complexidade dos procedimentos realizados para medir a gestão da atividade
dos médicos, nesse caso. Conforme o cumprimento
das metas, os médicos poderão receber até o dobro
do que é pago pela tabela do SUS. Para incentivar.
Isso sem comprometer a qualidade do atendimento
médico humanizado, que demanda tempo e atenção.
Os dirigentes dos hospitais, por sua vez, deverão
cumprir requisitos mínimos para cumprir as funções,
dedicar-se integralmente ao cargo e cumprir metas por
hospital. Com isso, também poderão obter remuneração maior, caso alcancem as metas pré-estabelecidas.
As funções – que é o terceiro campo – de compras
e logística, dentro da Secretaria de Estado da Saúde,
serão reorganizadas para diminuir a complexidade e
agilizar os processos de compras.
Para reduzir a migração – aí é outro ponto, que
no conjunto vale a pena – de pacientes em busca de
atendimento em outras cidades, o Estado dará incentivo financeiro para que os Municípios catarinenses
ampliem a realização...
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) –... de consultas e exames de média
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complexidade. Quer dizer, ampliar, fazer com que dois
Municípios, que são certos polos, possam receber a
participação do Estado a fim de terem condições de
atender esses problemas de média complexidade.
O incentivo será – diz o valor até – de trinta centavos por habitante, com base nos dados do último
Censo. Isso representa um investimento de R$2 milhões mensais, que serão revertidos em cerca de 200
mil consultas e exames, além de 70 mil procedimentos
por ano. Isso, em dois Municípios. Aí, é proporcional,
e cada um vai receber uma participação para se organizar melhor.
E o último ponto, Senador Alvaro Dias, repousa
na regulação e organização sistêmica. Santa Catarina,
Presidente Jayme Campos,...
(Interrupção de som.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – ... V. Exª, que foi Governador do Mato
Grosso e conhece bem Santa Catarina, vai contar com
oito centrais de regulação macrorregionais para organizar as internações hospitalares, consultas e exames
dos catarinenses usuários do Sistema Único de Saúde.
Seu objetivo é ter controle sobre serviços, ampliar o
acesso da população e otimizar hospitais com baixa
ocupação. Temos que colocar isso funcionando. Todas
as filas de cirurgias, consultas, exames e internações
serão controladas pela regulação, garantindo igualdade de atendimento a todos os catarinenses, de acordo
com a urgência de cada caso. Isso vai ser regularizado
por regiões e estará no sistema integrado em tempo
real para acompanhamento.
A gestão das regionais de internação hospitalar
será estadual, enquanto as centrais de regulação de
consultas e exames ficarão sob a responsabilidade
dos Municípios, acompanhando em tempo real tudo.
Obviamente, o plano lançado hoje, Sr. Presidente,
não se esgota nessas ações e nem pretende ser uma
solução definitiva para o problema da saúde. A questão é de grande complexidade e envolve interconexões
com diversos outros setores da gestão pública, além
de se basear em premissas políticas que hoje se mostram equivocadas, como a centralização financeira e
administrativa – porque hoje centralizar não funciona.
O último parágrafo, para depois ouvir V. Exª – e
o Presidente vai permitir –, Senador Alvaro Dias, que
foi Governador do Paraná.
Contudo, constitui-se inegavelmente em um passo
concreto rumo à humanização e à eficiência...
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – ... na prestação de assistência e saúde
pública. Que a experiência sirva de exemplo e reflexão
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não só para o meu Estado, mas para o Brasil todo.
Oxalá venha funcionar isso! “A pessoa em primeiro
lugar” foi o slogan da campanha do nosso Governador em Santa Catarina. “A pessoa em primeiro lugar”.
Oxalá isso venha a acontecer! Se isso funcionar, minha
Nossa Senhora! Deus ajude! E nós vamos torcer por
isso. Finalmente, um programa para pôr em prática e
integrar. Olha, até irá gente de outros Estados visitar
Santa Catarina para ver isso.
O Presidente vai permitir que V. Exª, Governador
Alvaro Dias, grande Senador, vizinho do nosso Estado,
possa fazer a sua manifestação neste instante.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Senador Casildo, eu não poderia deixar de aplaudir
V. Exª e o Governador Colombo, nosso ex-colega de
Senado Federal.
(Interrupção do som.)
O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR) –
Sem dúvida, é a forma de tratar a saúde do povo como
a suprema lei e não como a suprema incompetência
de governo. Santa Catarina e o Governador Colombo
adotam um programa que revela competência, e isso
é essencial. Nós temos que tratar este assunto saúde
– eu peço permissão ao Presidente para dizer isso –,
nós temos que debater este tema com absoluta sinceridade, como faz V. Exª. Nós já tivemos oportunidades,
nesta Casa, de aprovar os 10% da receita da União
para o serviço de saúde pública, e rejeitamos; a maioria
rejeitou. Agora, há um projeto de origem popular que
estabelece os 10%...
(Soa a campainha.)
O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR) –
... da receita bruta. O ex-Ministro da Saúde José Serra
traz uma contribuição importante. Ele oferece, como
sugestão, uma emenda modificativa que estabeleceria
10% da receita líquida da União. Em quatro anos: no
primeiro ano, em 2014, 8,7; em 2015, 9,7; em 2016,
10,7; em 2017, 11,7. E nós teríamos com isso o incremento de 1% do PIB de recursos para a saúde. V. Exª
fez referência aos 3%, nós aumentaríamos em 1% do
PIB os recursos destinados à saúde. Se nós estabelecermos a relação dos 10% com a receita líquida...
(Interrupção do som.)
O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Estou concluindo o aparte. Se estabelecermos os
10% sobre a receita líquida e não sobre a receita bruta, nós teremos mais recursos para a saúde do que
teríamos se estabelecêssemos 10% sobre a receita
bruta. Então, essa proposta repassará recursos suficientes para um grande serviço de saúde pública de
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qualidade no País. Parabéns a V. Exª e ao Governador
Colombo pela iniciativa!
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Eu encerro, então, Sr. Presidente Jayme Campos, agradecendo a tolerância de V. Exª, com
o aparte extraordinário do Senador Alvaro Dias.
Oxalá possamos caminhar mais firmes. Eu não
poderia deixar de fazer essa análise, na tarde de hoje,
sobre questões de saúde lançadas no meu Estado,
Santa Catarina. Oxalá isso venha a repercutir no bom
sentido para o Brasil inteiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco
Minoria/DEM – MT) – Cumprimento V. Exª, Senador
Casildo Maldaner, e convido para fazer uso da palavra
o Senador Alvaro Dias, para um breve comunicado.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco
Minoria/DEM – MT) – Pela ordem, Senador Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento Interno do
Senado Federal, que seja encaminhado voto de pesar
pelo falecimento do diretor e um dos controladores da
Marcopolo S.A., Dr. Valter Gomes Pinto, de 81 anos,
ocorrido no dia 27 de agosto, vítima de insuficiência
respiratória.
Natural de Porto Alegre, Valter Gomes Pinto conciliava as suas atividades profissionais em uma agência de publicidade e revisor do Correio do Povo. Desde
1964, quando foi convidado por Paulo Bellini a integrar
a equipe, colaborou, como excelente profissional da
área de comunicação, na construção de uma identidade sólida, que demonstrava a política de qualidade
da empresa.
Adiante, assumiu as áreas comercial, institucional e de relacionamento com os clientes e comunidades, bem como a ampliação da rede de vendas e estabelecimento das atividades de exportações. Assim,
tornou-se peça chave que levou o nome da empresa
Marcopolo S. A. a ser referência para Caxias do Sul,
para o Rio Grande do Sul e, mais tarde, para todo o
País e para diversas partes do mundo.
Valter Gomes Pinto deixa esposa, Terezinha Lourdes Comerlato Pinto, a filha, Viviane, e os netos, Vicenzo e Gianluca Pinto Bado.
Os votos deverão ser encaminhados à viúva do
homenageado no endereço que está aqui escrito, Sr.
Presidente. E também os votos de pesar à viúva e a
toda a sua família, que permanece lá em Caxias do Sul.
É esse o nosso requerimento, Sr. Presidente.
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco
Minoria/DEM – MT) – Eu quero comunicar a V. Exª,
Senador Acir Gurgacz, que a Mesa aguarda o encaminhamento do vosso requerimento, que será atendido
na forma regimental.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco Minoria/DEM – MT) – Pela ordem, Senadora Ana Amélia.
O valoroso Senador Alvaro Dias aguarda para
fazer uso da palavra.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu queria
agradecer ao Senador Acir Gurgacz, porque também
fiz um Requerimento de Pesar pelo falecimento de
Valter Gomes Pinto.
Eu convivi pessoalmente com Valter Gomes Pinto,
que era um benemérito, era um líder, não só da hoje
multinacional Marcopolo, que está nos quatro cantos
do Planeta, maior fábrica de ônibus do mundo, que orgulha a todos nós, com sede em Caxias do Sul, e sei
que, além das qualidades apresentadas e registradas
pelo Senador Acir Gurgacz, ele também tinha um envolvimento com todos os temas da comunidade, em
especial com a Festa da Uva.
Desde 1979, quando cheguei a Brasília, que ele
vinha, junto com a comitiva da Festa da Uva, para as
famosas audiências, com as rainhas, moças sempre
muito bonitas, com seus trajes típicos, para convidar
os Presidentes da República para esta grande festa,
a Festa da Uva, em Caxias do Sul.
Valter Gomes Pinto, inclusive, nas suas festas de
aniversário, ao invés de pedir presentes, pedia doação
para hospitais comunitários de caridade. Então, eu queria, além de endossar, dizer que ontem pedi à minha
assessoria que encaminhasse um requerimento de Voto
de Pesar pelo falecimento de Valter Gomes Pinto, que
deixa um grande vazio entre os empreendedores de
Caxias do Sul, uma cidade marcada exatamente por
esta característica: as grandes corporações ali nasceram do trabalho tenaz. Eram pequenas empresas,
nascidas de um fundo de quintal, e se transformaram
em gigantes, como é o caso da Marcopolo.
Então, além de me associar à manifestação do
Senador Acir Gurgacz, eu também já tinha pedido à
assessoria para fazer este Requerimento.
Obrigada, Senador Jayme Campos.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco
Minoria/DEM – MT) – Vamos aguardar o requerimento de V. Exª chegar à Mesa. Mas V. Exª também será
atendida na forma regimental, Senadora Ana Amélia.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Peço minha inscrição para falar pela Liderança
da Minoria após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco Minoria/DEM – MT) – V. Exª está inscrito, Senador Mário
Couto, para falar pela Minoria.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias, para um
breve comunicado.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ontem, o Presidente Luciano
Coutinho, do BNDES, esteve em audiência pública na
Comissão de Assuntos Econômicos. A concorrência
foi desigual, porque estava aqui, no mesmo horário, a
Presidente Dilma.
Então, tivemos uma audiência pública, de certa
forma, esvaziada de interesse. Mas os assuntos da
maior importância, assuntos de transcendental importância, foram colocados à frente do Presidente do
BNDES. Procuramos, sucintamente, repetir, diante
dele, as principais críticas da oposição àquela instituição financeira.
O desvio de finalidade, que nos levou, em determinado momento, a propor que o Governo adotasse
uma postura de sinceridade e excluísse da sigla a letra
S, porque o banco deixou de ser um banco social há
bom tempo, não atende a essa finalidade, já que oferece empréstimos privilegiados a grandes conglormerados econômicos, a grandes empresários, a exemplo
do que ocorreu com a EBX e a JBS, duas empresas
de grande porte que receberam boa parcela do orçamento do banco público do País.
Ora, é evidente, Sr. Presidente, que estamos
comprometendo objetivos essenciais de geração de
emprego no nosso País com o financiamento de projetos de empresas médias e grandes mesmo em solo
nacional. Estamos, obviamente, com esses empréstimos de risco, colocando em perigo a estabilidade
financeira da instituição.
Focalizamos os empréstimos externos, empréstimos a países, especialmente, da América Latina, que
já superam a casa de US$9 bilhões nos últimos anos.
O Presidente do Banco assevera que esses empréstimos são realizados com o objetivo de exportarmos bens e serviços, exportação de tecnologia para
outras nações, e que isso gera emprego em nosso
País. Ocorre, no entanto, o que nós sabemos, que são
empréstimos para a construção de obras no exterior,
como o metrô de Caracas ou a usina hidrelétrica também da Venezuela, empréstimos a países como Bolívia, Equador, Peru, países da África, empréstimos a
Cuba, a Angola, com a tarja de empréstimos secretos.
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Indagamos do Presidente por que esses empréstimos são secretos, qual a razão da tarja de empréstimo secreto. E o Presidente justificou informando que
a legislação daqueles países exige que o empréstimo
seja concedido sigilosamente.
Ora, é incrível que o Governo brasileiro proceda
dessa forma, respeitando a legislação de outros países e ignorando a nossa, porque a nossa legislação,
a Constituição do País estabelece o dever da transparência nos atos da Administração Pública. Creio que
não caberia ao Brasil aceitar conceder empréstimos
nessas condições.
Nada pode ser secreto, especialmente, Senador
Casildo Maldaner, empréstimos de valores significativos a países como Cuba e Angola, em detrimento do
interesse nacional.
A política creditícia do Governo é uma política
que não podemos compreender. Procuramos orientação com o Presidente do BNDES, mas, evidentemente, as suas orientações não nos satisfizeram em
relação à política creditícia do Governo brasileiro, sobretudo fazendo com que o BNDES se transforme em
verdadeira fábrica de superávit primário, com a política econômica da contabilidade criativa, adotada para
dourar a pílula e alcançar números que justifiquem
contas públicas que não condizem com a realidade a
que assistimos no País.
Na verdade, o Governo procura dourar a pílula
e acobertar a situação difícil das contas públicas brasileiras.
Enfim, abordamos questões como o perdão da
dívida de países africanos, países ditatoriais e extremamente corruptos, com ditadores corruptos sendo
beneficiados por concessões brasileiras, a fim de se
abrir nova perspectiva de empréstimos que seriam
oferecidos pelo BNDES.
Enfim, Sr. Presidente, foram questões abordadas,
de certa forma, num plenário esvaziado em razão da
concorrência com a presença da Presidente Dilma no
plenário do Senado Federal.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – V. Exª me permite...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Mas esse é um assunto que não se esgota.
Teremos de voltar a ele e, quem sabe, proximamente,
de convocar, outra vez, o Presidente do BNDES, Luciano Coutinho, para podermos dar prosseguimento
a esse debate.
Não sei se o Presidente me autoriza, mas eu
não gostaria...
(Interrupção do som.)
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Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o
Sr.Jayme Campos, Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Casildo Maldaner, Suplente de
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Na verdade, V. Exª está falando como...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Tem que respeitar o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – De qualquer forma, peço escusas ao Senador Eduardo Suplicy.
Haverá oportunidade para que V. Exª possa se
manifestar em relação a esse tema, mas tenho de
cumprir um pouco do Regimento.
Quero agradecer ao Senador Alvaro Dias por
levantar o tema debatido ontem na Comissão de Assuntos Econômicos, com a presença do presidente
do BNDES.
Agora, a palavra será concedida, como Líder,
ao Senador Jayme Campos. Logo após, como orador
inscrito, o eminente Senador Paulo Bauer, de Santa
Catariana.
O Líder Jayme Campos tem a palavra por 5 minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Se me permite, enquanto o Senador
Jayme Campos não fala...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Pois não.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Sem revisão do orador.) – Quero saudar,
de um lado, o Senador Alvaro Dias pelo bom diálogo,
franco e aberto, que teve – fui testemunha – com o
Presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e, de outro
lado, o Presidente Luciano Coutinho, que respondeu
da maneira mais aberta possível, ressaltando que o
procedimento do BNDES, em especial o dele, é de
muita correção no trato da coisa pública e dos recursos do BNDES.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Com a palavra V. Exª, Senador
Jayme Campos, como Líder.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM
– MT. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Casildo Maldaner, Srªs e Srs. Senadores, no início deste ano, a Agência Nacional de
Petróleo, Gás e Biocombustíveis anunciou o fantástico
volume de nossas reservas de gás não convencional.
Constatou-se, então, que Brasil dispõe de fabulosos 500 trilhões de pés cúbicos de gás de xisto em
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terra, quantidade surpreendentemente maior que a
do pré-sal.
Esse combustível, Sr. Presidente, de elevadíssima importância estratégica, fez com que os Estados
Unidos reavaliassem sua matriz de energia e pode
significar mais uma fonte de riqueza de incalculável
potencial, em prol de nosso desenvolvimento.
Para a exploração desse abundante recurso, o
Ministério de Minas e Energia autorizou, nos últimos
dias, a oferta, em leilão, de 240 blocos, 14 dos quais
estão na Bacia Parecis, localizada no meu Estado do
Mato Grosso, na fronteira com Rondônia.
Conforme o texto publicado no Diário Oficial da
União, a medida tem por objetivo “atrair investimentos
para regiões ainda pouco conhecidas geologicamente
ou com barreiras tecnológicas a serem vencidas, possibilitando o surgimento de novas bacias produtoras de
gás natural e de recursos petrolíferos convencionais e
não convencionais”.
Segundo a ANP, a área tem 13.000Km2 de extensão e o volume total da rocha é de quase 1.200Km3.
A espessura média da área a ser explorada tem 92m,
numa profundidade que varia de 1.500m a 2.400m.
Porém, é imperioso estarmos em alerta constante quanto aos riscos ambientais acarretados pelo
processo de extração, bem mais complexo que aquele utilizado na exploração do gás natural. Isso porque,
enquanto este último se armazena nos espaços entre
as rochas, o primeiro se retira do interior das mesmas,
o que pressupõe o uso de uma tecnologia de fratura, com explosões hidráulicas, a partir da injeção de
produtos químicos, podendo ocasionar vazamentos e
contaminar a água doce.
Atentas a este perigo, a Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência e a Academia Brasileira
de Ciências enviaram carta à Presidente Dilma Rousseff, no início deste mês, pedindo que seja sustada a
licitação de áreas de exploração do gás de xisto anunciada pela ANP. Os cientistas também temem que a
própria captação de água usada na técnica resulte em
concorrência com outros usos preferenciais, como o
abastecimento humano.
O reflexo desta fundada preocupação vem se refletindo em nosso Parlamento por meio da realização
de audiências públicas para debater o tema, uma delas, inclusive, realizada na manhã de hoje na Comissão
de Meio ambiente desta Casa, como também tivemos
uma grande reunião, na Comissão de Infraestrutura,
com a presença da Drª Magda, Presidente da ANP.
Também no âmbito da Comissão, como disse, haverá outras oportunidades para termos mais reuniões
e, sobretudo, para discutirmos a questão dos leilões.
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Naquele colegiado, há alguns dias, o professor
Adilson Oliveira, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, avaliou como precipitada a iniciativa da ANP de licitar áreas de xisto
betuminoso. Segundo o economista, “o Brasil deve
buscar concentrar seus esforços no desenvolvimento
tecnológico para exploração do petróleo...
(Soa a campainha.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM
– MT) – ... do pré-sal, reservando sua jazida de xisto
para utilização no futuro, quando as tecnologias de
exploração forem liberadas pelos Estados Unidos”.
Enquanto isso, novas pesquisas, Sr. Presidente,
vêm sendo realizadas para confirmar a descoberta,
com investimento da ordem de R$60 milhões. Entre
os Municípios mato-grossenses em que os pesquisadores têm atuado, estão Campo Novo dos Parecis,
Juína, Sapezal, Tapurah, Nova Maringá, São José
do Rio Claro, Diamantino e Arenápolis, já tendo sido
constatada, durante a pesquisa, a exsudação de gás
no Rio Teles Pires, na região de Lucas do Rio Verde,
que V. Exa e muitos aqui conhecem.
Importa ressaltar que a incidência do gás de
xisto...
(Interrupção do som.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM –
MT) – ... em muitas outras áreas do Território Nacional
(Fora do microfone.) como nas Bacias do Rio Paraná,
Parnaíba, Recôncavo do São Francisco, Terras, em
Sergipe, e Madre de Dios, no Acre –, todas elas incluídas no grupo dos leilões já autorizados e que deverão
acontecer nos últimos meses...
(Soa a campainha.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM –
MT) – ... deste ano, estimulam um olhar mais otimista,
porém não menos crítico, voltado ao aproveitamento
desta promissora e emergente matriz energética.
Estou concluindo, Sr. Presidente.
Que saibamos aproveitar, Sr. Presidente, mais
essa chance que a pródiga natureza nos oferece! Mas
que o façamos com serenidade e segurança.
Por isso, de olho no futuro e na percepção acurada da oportunidade comercial que se nos apresenta,
espero que o governo e o Congresso Nacional possam, com a devida cautela, tomar as melhores e mais
tempestivas decisões, sempre ponderadas sob a ótica
do bom senso e baseadas na lógica dos interesses
maiores da Nação.
(Soa a campainha.)
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O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM –
MT) – E, concluindo, Sr. Presidente, quero dizer que
eu acho que é uma informação de primeira mão que
nós estamos dando para todos os Municípios de Mato
Grosso. Por sinal, um dos questionamentos que eu
fiz à Dra Magda, hoje, foi no sentido de que, embora
tenham sido feitos leilões, já há quase quatro anos,
lá em Campo Novo do Parecis, a Petrobras ganhou,
sentou-se nessa concessão, nesse contrato, e não o
levou à frente. Eu entendo que tem que acabar essa
monopolização, essa cartelização por parte da Petrobras, colocando um braço, uma mão em todo e qualquer leilão que haja aqui no Brasil através da ANP.
Um dos questionamentos que fiz foi para saber
por quanto tempo a Petrobras poderá ficar sentada nesses contratos. Ela me disse que por oito anos: cinco,
praticamente, já foram, e mais três estarão vencendo.
Então, é fatal, é importante...
(Interrupção do som.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM
– MT) – ... que a Petrobras (Fora do microfone.), ano
que vem, já inicie, com certeza, alguma movimentação, sobretudo porque é uma região que poderá
produzir gás suficiente não só para a atender o Mato
Grosso, mas toda a Região Centro-Oeste do Brasil.
Desse modo, haverá grande ganho. Particularmente,
tenho a sensação de que será uma distribuição de
renda e, sobretudo, uma perspectiva para a agroindustrialização daquela vasta região do Brasil, em que
precisamos, com certeza, ter energia em abundância
e, sobretudo, uma energia mais barata, e não essa
praticada atualmente no mercado nacional. O Brasil é
um dos países em que se cobra a energia mais cara
do Planeta. Ainda mais: a carga de impostos que se
praticam em cima daquilo que é distribuído também
é invejável. Mato Grosso cobra 42% de ICMS em relação à energia distribuída pela concessionária Rede
no nosso Estado. É um escárnio, é um absurdo, e nós
temos que ter outros meios para reduzir os impostos...
(Interrupção do som.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM –
MT. Fora do microfone.) – ... da energia e da telefonia
no nosso País.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – A Presidência se congratula
com V. Exª, Senador Jayme Campos. Vejo que o Mato
Grosso ainda é um gigante adormecido. Por ficar vizinho ao Estado da Bolívia, naquela região, e se lá se
produz gás em quantidade, por que nós não o teríamos
ali? E V. Exª discorreu muito bem sobre o potencial que
tem o Mato Grosso.
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Com a palavra, agora, como orador inscrito, o
eminente colega catarinense, Senador Paulo Bauer;
e, em seguida, como Líder, o Senador Paulo Davim.
Antes, porém, Senador Paulo Bauer, quero fazer
o registro, notadamente porque V. Exª foi Secretário
de Educação em vários governos de Santa Catarina,
principalmente no governo Luiz Henrique, de que há
pouco estiveram nas galerias alunos do Ensino Fundamental do Centro Comunitário Tia Angelina/Zilda
Arns, aqui do Distrito Federal. Quero fazer o registro
de que estavam todos eles nas galerias, visitando o
Senado Federal.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Casildo Maldaner,
meu conterrâneo e colega aqui no Senado, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, quero iniciar saudando aqui
a presença do Deputado Federal Jorge Boeira e do
Deputado Estadual Nilson Gonçalves, que nos visitam aqui no Senado Federal, ilustres Parlamentares
de Santa Catarina.
Quero, igualmente, dizer a V. Exª, Sr. Presidente,
que é muito oportuno poder usar a tribuna sob a liderança de V. Exª, já que vou falar de um assunto que é
de interesse de Santa Catarina e que V. Exª conhece
muito bem, porque é um problema que afeta o Oeste
Catarinense, principalmente a cidade e a região de
Xanxerê.
Quero informar aos Srs. Senadores e Senadoras
que, no mês passado, a população de Xanxerê – importante cidade do Oeste Catarinense – mobilizou-se
numa grande corrente virtual para cobrar a conclusão
das obras da duplicação da rodovia federal (BR-282)
no trecho que corta aquela cidade.
Os xanxerenses enviaram milhares de e-mails a
todos os parlamentares catarinenses, denunciando o
abandono nas obras que são de responsabilidade do
Dnit e do Ministério dos Transportes. Esse assunto já
era do meu conhecimento há tempos, pois já havia recebido contundente relatório da Câmara Municipal de
Xanxerê a respeito da duplicação da BR-282.
A leitura do material me causou um misto de espanto, revolta e indignação. Na ocasião, enviei ofício
ao Ministério dos Transportes e ao Dnit, cobrando explicações; não obtive resposta. No mês passado, provocado pelos e-mails dos cidadãos de Xanxerê, entrei,
por meio do meu gabinete, em contato direto com a
assessoria parlamentar do Ministério dos Transportes,
de onde recebi a informação de que a empresa responsável pela obra seria multada e o contrato rescindido,
e que nova licitação seria aberta; porém fui alertado
de que o Dnit estava em greve e, por isso, o processo
poderia demorar.
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Semana passada, exatamente um mês depois,
entrei em contato novamente com o Ministério dos
Transportes. Fui informado de que pouco mudou. A
greve do Dnit continua, o contrato com a construtora
inadimplente ainda não foi rescindido e a retomada das
obras da BR-282, em Xanxerê, segue sem previsão.
O caso, certamente, não é o único de displicência
na execução de obras públicas no Brasil. No entanto,
é exemplar ao mostrar o fracasso do Estado brasileiro em prover as mínimas condições de infraestrutura
para o País.
As estradas brasileiras são de baixa qualidade,
mal planejadas, mal desenhadas, mal executadas,
talvez como resultado de licitações igualmente mal
conduzidas e de fiscalização precária.
Esses fatos não se verificam apenas em Santa
Catarina, mas, V. Exªs. bem sabem, eles existem em
todo o País.
Hoje, todavia, quero me concentrar neste caso
da BR-282, pela importância que tem pelo meu Estado e pela situação de abandono em que se encontra.
Quadro que gera muitos acidentes automobilísticos
com a perda irrecuperável de vidas humanas, além
de prejuízos materiais e financeiros para empresários
e trabalhadores.
A Polícia Rodoviária Federal informa que, durante todo o ano de 2011, foram 164 acidentes no trecho
da BR-282 que cruza Xanxerê, o mesmo trecho que
está com as obras de duplicação paralisadas. Sim,
foram 164 acidentes! Eles resultaram em 109 feridos
leves, 20 graves e 4 mortes. Nos seis primeiros meses
de 2012, foram 77 acidentes com 40 feridos leves, 15
graves e 4 mortes. Ou seja, é possível observar que,
apenas nos seis primeiros meses de 2012, morreram
tantas pessoas quanto no ano inteiro de 2011, o que
é uma situação e um fato inaceitáveis.
A BR-282 é importante via de escoamento da
produção de grãos dos Municípios do Oeste para os
portos litorâneos. Em 31 de julho de 2010, foi iniciada
a duplicação e melhoria do trecho de travessia urbana
do Município de Xanxerê, o que compreende um total
de 14 quilômetros. Detalhe importante de ressaltar:
dia 31 de julho de 2010, período eleitoral, véspera das
eleições à Presidência da República, de Senador e de
Governador. Lá estavam os representantes do Governo
Federal para anunciar uma obra esperada há anos e
que queriam que, efetivamente, servisse de discurso
e de crédito para efeitos políticos no momento em que
se vivia no País um processo eleitoral que o Governo Federal pretendia ter como um processo vitorioso.
A duplicação da rodovia é uma reivindicação antiga dos moradores de Xanxerê, onde, desde o ano de
1980, havia o desejo pela realização da oba.
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Durante anos, vários acidentes aconteceram na
cidade e foi necessária a construção de passarela que
ligasse dois bairros separados pela estrada. Mais tarde,
já na década passada, surgiu a ideia da construção
de ruas paralelas à rodovia que pudessem apartar o
trânsito da cidade e o da estrada. Finalmente, esse
projeto foi convertido na duplicação da estrada no trecho de Xanxerê, assim como outras obras foram planejadas ao longo da rodovia, como, por exemplo, na
cidade de Chapecó.
Como é possível imaginar, não seria uma obra
das mais complexas. É verdade que há vários viadutos
no trecho, mas nada que seja extraordinário. Previa-se
que durasse dois anos para ser concluída, menos, por
exemplo, do que o trecho de Chapecó, previsto inicialmente para durar quatro anos.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– V. Exª me concede um aparte?
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – A parte de maior complexidade envolveria o fato
de que se trata de um trecho urbano, o que, é claro,
determina que a empresa contratada tenha mais atenção com as necessidades da população que vive ao
redor da obra.
Ouço, com muito prazer, a solicitação de aparte
do nobre Senador Mário Couto.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Quero parabenizar V. Exª, que sempre demonstrou
o amor que tem pela sua terra. A 282 é apenas uma
questão que V. Exª defende, porque conhece e sabe,
mas a malha rodoviária brasileira é uma das maiores
assassinas deste País. É impressionante o desleixo
do Governo Federal com as estradas brasileiras. É
impressionante! Esse é apenas um caso que V. Exª
fala nesta tribuna, com alma e vontade de acertar, de
falar. Trata-se da sua terra natal, da terra onde você
nasceu, do Estado onde você nasceu, que você está
vendo, e dói na sua alma ver que providências têm de
ser tomadas. Mas o abandono das estradas brasileiras
significa dizer ao povo do Brasil: “O país sofre com a
administração da Dilma”.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Muito obrigado, Senador Mário Couto. Incorporo
o seu aparte ao meu pronunciamento.
Passados três anos, um além do previsto, a obra
está longe de ser concluída. Na verdade, a construtora
responsável...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – ... ao longo do tempo de duração do contrato,
comportou-se de maneira vergonhosa, desrespeitando
os preceitos mais básicos da ética profissional. Parali-
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sou as obras diversas vezes por períodos de meses, o
que é um absurdo. Além do mais, é preciso observar
que a obra, segundo informa a Câmara dos Vereadores de Xanxerê, custou inicialmente R$58 milhões e,
posteriormente, recebeu um aditivo no valor de quase
R$7 milhões.
Pelas fotos enviadas pela Câmara de Vereadores,
podemos ver tudo em terrível estado de abandono. Dezenas de manilhas de águas pluviais abandonadas ao
largo da estrada; pilares do que deveria ser um viaduto
apodrecendo; terraplanagem iniciada, mas não concluída; outro viaduto pronto, mas sem as alças de acesso.
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Enfim, é um cenário de desolação, de tristeza
mesmo. A negligência e o descuido da construtora são
responsáveis por parte considerável dos acidentes
que exemplifiquei acima, ainda mais porque é preciso observar que, à noite, sem iluminação, o trecho se
transforma em autêntica aventura, com riscos à vida
de condutores e passageiros.
Segundo informação publicada no site Tudosobre
Xanxerê, no dia 3 de junho, o DNIT/SC prometia o reinício das obras para o prazo de três meses. Segundo
o Superintendente Estadual do Órgão, o contrato com
a empresa que não honrou com a construção da obra
seria rescindido e haveria a abertura de um novo edital.
Informou aquela autoridade que uma empresa contratada pelo DNIT está analisando a BR-282 para verificar
o que falta ser feito para que a obra seja concluída.
Parece-nos claro que existe um descompasso
entre as necessidades da população e aquilo que o
Governo Federal tem entregado. A empresa vencedora
da licitação se comportou de maneira inadequada. A
rescisão de seu contrato já deveria ter ocorrido. Creio
que o caminho é esse mesmo: rescindir o contrato,
abrir nova licitação e continuar a obra. É preciso, ainda,
que o Governo Federal se sensibilize com a situação
e inclua verbas no Orçamento da União para que a
duplicação seja concluída.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
é preciso observar o clamor da sociedade. É necessário que obras sejam executadas, não começadas
e paralisadas. Ora, se é uma rescisão de contrato...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – ... apenas o que precisamos fazer (Fora do microfone.), então que se faça.
Se é possível fazer uma nova licitação de uma
obra que já tem projeto, que já teve execução, que
se faça. A pior decisão é a decisão não tomada, não
adotada. Tenho certeza de que o Deputado Jorge Bo-
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eira, que o Deputado Nilson Gonçalves, catarinenses
como eu e como V. Exª, Senador Casildo Maldaner,
não estão pedindo nenhum favor, nenhuma deferência.
Nós estamos pedindo apenas que haja respeito com
o povo catarinense, com o povo brasileiro.
Respeito é a palavra que deveríamos ver sendo
diariamente repetida pelas autoridades públicas quando se trata da vida dos brasileiros e da construção da
infaestrutura que garanta o progresso do nosso País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – A Mesa se congratula com V.
Exª, Senador Paulo Bauer, até porque nós conhecemos bem essa região do oeste catarinense, onde está
a 282, que faz do litoral à fronteira com a Argentina,
pela importância do pronunciamento de V. Exª.
Ao mesmo tempo, congratulamo-nos também com
a presença dos Deputados Boeira e Nilson Gonçalves
honrando este Plenário.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Na sequência, nós temos aqui...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – V. Exª está inscrito como Líder,
mas aqui aponta que pede para falar após a Ordem
do Dia.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Não é sobre isso não.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Pela ordem, a palavra está
com V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria
apenas de mostrar a V. Exª que nós já estamos com
16h38min. Gostaria de saber, apenas no sentido de
me informar, se haverá Ordem do Dia, porque o Regimento e o combinado entre os Líderes é que a Ordem
do Dia começaria impreterivelmente às 16h.
Por isso, queria que V. Exª me informasse que
horas será a Ordem do Dia ou se haverá Ordem do
Dia, até porque o Senador Eduardo comentou com
os Líderes um acordo numa emenda constitucional,
aliás, numa medida provisória, perdão, e isso interessa ao País.
Gostaria de saber se haverá Ordem do Dia; se
haverá votação; que horas isso será feito. Agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Informo a V. Exª que tão logo
chegue – e está a caminho, os presidentes de diversas
comissões ultimaram os trabalhos das reuniões – o
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material à Mesa, e também o Presidente da Câmara
está enviando a proposta do orçamento impositivo, que
deve chegar ainda hoje para ser apreciado pelo plenário do Senado, pelo menos está chegando à Casa, e
há diversas matérias que serão deliberadas na tarde
de hoje, em poucos minutos estaremos votando as
matérias, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Fora do microfone.) – ... pelo respeito que temos
por V. Exª, nós vamos aguardar.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Na sequência, nós temos, como
Líder, Paulo Davim, que pretende falar após a Ordem
do Dia; o Senador Mário Couto também, como Líder,
após a Ordem do Dia.
Então temos, na ordem, o Senador Acir Gurgacz, pela Liderança do PDT, por cinco minutos, que já
se encontra na tribuna. Na sequência, como inscrito,
pela ordem regimental, o eminente Senador Humberto
Costa, de Pernambuco.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos amigos que
nos acompanham pela TV Senado, tenho falado com
certa frequência, aqui nesta tribuna e nas comissões
temáticas do Senado Federal, que a agricultura brasileira precisa superar o gargalo logístico para avançar
e conquistar sua verdadeira importância no cenário
nacional e mundial. Esta última safra foi um exemplo
claro de que precisamos avançar neste sentido. Mais
uma vez batemos recordes na produção de grãos e
presenciamos as filas de caminhões nas estradas e
portos, o que evidenciou para o mundo inteiro nossa
deficiência estrutural e a nossa deficiência na logística do transporte do que produzimos no nosso País.
O agronegócio e a agricultura familiar deverão
manter os resultados positivos nas próximas safras.
O que precisamos é atacar com urgência os problemas que estão nos setores que circundam a atividade
agrícola, como a infraestrutura e a falta de uma política
clara e integrada para algumas cadeias produtivas e
para algumas regiões do País, como é o caso da nossa
região, a Região Norte, principalmente o nosso Estado
de Rondônia, que carece de uma infraestrutura específica para o transporte da nossa produção agrícola.
O Governo da nossa Presidenta Dilma está ampliando as estradas, os portos e investindo na construção de ferrovias. Os resultados do agronegócio, nos
próximos anos, assim como de toda a nossa economia,
dependem muito dessas obras em andamento, em
fase de licitação ou anunciadas pela Presidenta Dilma.
O valor dos investimentos envolvidos nesses programas anunciados ao longo dos últimos dois anos pela

AGOSTO DE 2013

57674 Quinta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Presidenta, muitos em parceria com o setor privado,
será próximo de R$470 bilhões nos próximos anos.
Nesse sentido, quero chamar a atenção da população brasileira e cobrar uma atenção especial do
Governo Federal para priorizar os investimentos na
Região Norte do País e, em especial, os investimentos
no nosso Estado de Rondônia.
Essa cobrança não é porque queremos tratamento privilegiado. É porque o eixo estratégico do desenvolvimento do agronegócio no Brasil aponta para
a Região Norte.
O Brasil, Sr. Presidente, tem 57% de toda a produção de soja e milho concentrada nas Regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil, o que sugere que o caminho
mais rápido para exportação destes grãos está na parte
Norte do País. No entanto, atualmente, apenas 14%
desta produção são escoados pelos portos do Norte,
sendo que o porto de Porto Velho, capital de Rondônia,
é uma das principais vias de escoamento da produção
de soja do Norte do nosso País.
Cobro prioridade de investimentos na Região
Norte porque precisamos descentralizar o atual modelo
de logística para escoamento da produção agrícola e
buscar caminhos alternativos que encurtem distâncias
e possam reduzir, cada vez mais, o chamado custo
Brasil, onde o transporte tem um peso considerável.
A proposta de um corredor logístico na Região
Norte precisa sair do papel, com grandes obras de infraestrutura hidroviária, ferroviária e rodoviária no Mato
Grosso, em Rondônia, no Pará, no Maranhão, no Amazonas, no Tocantins, no Acre, no Amapá e em Roraima.
Precisamos criar o Corredor do Rio Tocantins,
com a construção das eclusas de Estreito e Lajeado; o
Corredor do Rio Tapajós e o término da BR-163, conectando o Oeste do Mato Grosso ao porto de Santarém;
bem como a reconstrução da BR-319, ligando Porto
Velho a Manaus; além do Corredor Rio Madeira, que
prevê a ampliação do porto da cidade de Porto Velho,
melhoria de navegação do Rio Madeira e a restauração da BR-364, que está em andamento; bem como
da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista.
Precisamos concluir a Ferrovia Transcontinental,
ligando a Região Centro-Oeste ao Norte do País por
trilhos. O trecho entre Porto Velho e Vilhena já teve o
Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental
licitado, e esperamos que a obra seja realizada num
curto espaço de tempo, pois essa obra é de fundamental importância para Região Norte, principalmente para
o nosso Estado de Rondônia.
Precisamos restaurar ou fazer adequações em
praticamente todas as rodovias federais na Região Norte e criar o Programa Nacional de Estradas Vicinais,
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para atender as estradas rurais e linhas que conectam
o produtor às rodovias estaduais e federais.
No que diz respeito às estradas vicinais, discutimos este assunto na Comissão de Agricultura e
também no Ministério do Desenvolvimento Agrário,
com o Ministro Pepe Vargas e seu corpo técnico, que
estão desenhando uma proposta para todo o País nos
moldes do que estudamos e discutimos para o Estado
de Rondônia.
Creio que somente com a parceria entre o Governo Federal, Estados e Municípios conseguiremos
melhorar a extensa malha viária rural de nosso País.
O Governo Federal, por meio do PAC, fez a maior
compra do mundo de máquinas retroescavadeiras e
motoniveladoras e distribuiu para os Municípios brasileiros realizarem a manutenção de suas estradas
vicinais. No entanto, essas máquinas não resolverão
todos os problemas de escoamento da produção agrícola, pois muitas estradas vicinais precisam mesmo
é de uma boa camada asfáltica, Sr. Presidente. É aí
que deve entrar uma ação conjunta do Governo Federal, Estados e Municípios. A proposta está ganhando forma no Ministério do Desenvolvimento Agrário e
prevê a parceria entre o Governo Federal, Estados e
Municípios para realizar a readequação do leito das
estradas vicinais, a construção de pontes e bueiros e
uma camada asfáltica.
Já estamos trabalhando em uma proposta piloto
para Rondônia, que está em análise no MDA, e a expectativa é que, em breve, possamos atender diversos
Municípios do Estado.
Precisamos inverter a lógica dos investimentos
em nossos Municípios para manter o homem no campo. A família do agricultor precisa de boas escolas,
postos de saúde perto de casa, acesso com banda
larga à Internet e estradas pavimentadas, para viver
com todo o conforto lá onde moram e onde produzem,
Sr. Presidente.
As vias sem pavimentação, os atoleiros, as pontes de madeira só contribuem para a manutenção da
imagem negativa que se constrói do campo e são, de
fato, uma dificuldade para o desenvolvimento do meio
rural. Essa é a realidade em Rondônia e em toda a
Amazônia. Creio que este Programa Nacional de Estadas Vicinais poderia ter uma estratégia específica
como uma espécie de PAC das estradas vicinais, para
atender os agricultores brasileiros.
Uma notícia boa que recebemos, ontem, é que o
programa Terra Legal, do Ministério do Desenvolvimento
Agrário (MDA), vai contratar georreferenciamento de
140 mil quilômetros em 373 Municípios de oito Estados da Amazônia Legal.
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A Regularização Fundiária na Amazônia Legal é
uma cobrança que também realizamos de forma sistemática aqui, neste Plenário, e nas Comissões desta
Casa, e finalmente estamos vendo que as coisas estão
funcionando melhor, com maior integração entre os órgãos do Governo Federal, como o MDA, Incra, Ibama
e Ouvidoria Agrária, o Ministério Público Federal e os
governos estaduais e municipais.
Creio que, com a contratação desse serviço, a
Presidenta Dilma Rousseff pode confirmar o anúncio
que fez ao Governador Confúcio Moura de que pretende ir em novembro a Rondônia, para realizar a entrega de 5 mil títulos definitivos de posse por meio do
Programa Terra Legal.
Esse é um documento importante para o agricultor e para o desenvolvimento da agricultura como um
todo, pois com esse documento ele tem acesso facilitado aos programas do Governo Federal e ao crédito.
Sr. Presidente, foi concluída na semana passada
a primeira etapa de negociação da pauta de reivindicação e proposição do Grito da Terra Estadual de 2013,
principal ação de massa do Movimento Sindical dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Rondônia,
caracterizado como espaço de negociação de políticas públicas para a agricultura familiar e os povos do
campo. As negociações foram retomadas ontem, em
Porto Velho, com a presença de mais de cinco mil trabalhadores rurais.
Quero aqui manifestar meu apoio e solidariedade
aos agricultores e ...
(Interrupção do som.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) –...dizer, Sr. Presidente, que os agricultores de nosso Estado, Rondônia, principalmente os da
agricultura familiar, podem contar com nosso apoio
aqui no Senado Federal, lá em Rondônia, na Comissão de Meio Ambiente e, principalmente na Comissão
de Agricultura.
Eram essas as minhas colocações.
Muito obrigado pelo tempo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) –A Mesa se congratula com V.
Exª pelas preocupações com o Estado de Rondônia
e com a logística, principalmente.
Com a palavra, o eminente Senador por Pernambuco, Humberto Costa, pelo tempo regulamentar.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Para proferir o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores
telespectadores da TV Senado, volto à tribuna, na tarde de hoje, para novamente discutir um tema da maior
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importância e da maior atualidade do nosso País. Eu
me refiro ao Programa Mais Médicos.
Na verdade, eu retorno por entender que é preciso
fazer um debate político importante, neste momento,
sobre um tema que diz respeito ao interesse de toda a
população brasileira. Eu quero repetir, mais uma vez,
antes de iniciar minha fala, que sou médico, que entendo as razões que, muitas vezes, os médicos têm.
À época em que eu ingressei no mercado de trabalho,
nós tínhamos, de fato, uma profissão aviltada pela falta
de consideração por parte da população, por salários
absolutamente incompatíveis com a importância da
profissão. Portanto, conheço essa problemática. Por
essa razão, penso que tenho autoridade para falar
sobre esse tema nos dias atuais.
Todos nós sabemos que não vamos resolver o
problema da saúde unicamente trazendo mais médicos e levando mais médicos para os lugares que precisam. Nós sabemos que a solução para o problema
da saúde, de modo geral, é mais ampla, necessita
mais recursos. E é por isso que nós apresentaremos,
na semana que vem, a nossa proposta de aumento
dos recursos para a área da saúde, concorde ou não
o Governo com essa proposição. Nós sabemos que
é preciso instituir, no Brasil, uma carreira que seja
atraente para os médicos, para que eles possam se
espalhar pelo País.
Não é à toa que estamos conversando sobre isso.
O Senador Vital do Rêgo apresentou uma proposta,
e o Senador Paulo Davim está elaborando o seu relatório sobre essa questão. Nós sabemos que tudo isso
é necessário. Sabemos que é necessário investir na
área da média complexidade, do atendimento especializado, mas, obviamente, sabemos também que a
carência de profissionais, especialmente de médicos,
é um problema.
Foi por isso que o Governo Federal apresentou
a proposta do Programa Mais Médicos, que não é –
como alguns querem fazer crer – apenas a vinda de
médicos estrangeiros para trabalhar no Brasil. É uma
proposta mais ampla, que trata de pensar a formação
de médicos no Brasil no curto, no médio e no longo
prazos, que começa, pela primeira vez na história da
saúde pública do Brasil, a planejar a formação de novos profissionais.
O Mais Médicos é a abertura de novas faculdades
de medicina. O Mais Médicos é a ampliação do número
de vagas nas escolas já existentes. O Mais Médicos é
a residência médica obrigatória para todos os profissionais formados no nosso Brasil. O Mais Médicos é
um conjunto de investimentos de bilhões de reais que
vão fortalecer a atenção básica, que vão fortalecer o
atendimento de média e de alta complexidade.
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Obviamente que uma proposta como essa, que
pensa o longo e o médio prazo, precisa pensar também
o curto prazo. E foi por isso, Sr. Presidente, que o Governo brasileiro apresentou dois editais de chamamento de médicos nacionais. No primeiro chamamento, de
mais de 16 mil profissionais, menos de 2 mil concluíram
as inscrições e decidiram participar do programa nas
áreas mais carentes do Brasil. Portanto, está claro, é
óbvio que hoje, no Brasil, nós temos um mercado de
trabalho médico extremamente aquecido. E não é por
maldade ou por qualquer outra questão negativa que
os médicos não vão trabalhar aonde nós mais precisamos, mas porque em Brasília, em São Paulo, no Rio
de Janeiro, em Recife e em Salvador é perfeitamente
possível trabalhar ganhando bem e vivendo em áreas
onde o acesso a bens e serviços é muito amplo. Por
isso é que nós precisamos de profissionais de outros
países para atender a nossa população aonde os médicos brasileiros não vão.
É triste o episódio a que nós estamos assistindo
hoje. Certamente os médicos devem ter razões, e as
têm, em relação a pontos dessa medida provisória,
mas, em vez de travarem o debate, de estabelecerem
o diálogo, de virem aqui para o Congresso convencer
os Parlamentares de quais são os melhores caminhos para viabilizar uma solução para o problema da
falta de profissionais médicos no Brasil, as entidades
médicas – e eu tenho certeza de que não são os médicos brasileiros, mas os dirigentes dessas entidades
– terminam por favorecer o surgimento de ações que
não somente envergonham todos nós médicos, mas
envergonham todos nós brasileiros.
O preconceito, a xenofobia e o racismo não podem ser o fator e a linha para a construção de uma
nova sociedade. Não. Antes de pensarmos nos interesses corporativos, temos que pensar nos interesses do
cidadão, como o índio do Amapá, que, pela primeira
vez na nossa história, terá, em cada aldeia indígena,
um profissional médico 24 horas por dia para atender
a população. O interior do Pernambuco, do Piauí, do
Ceará e do Rio Grande do Norte, onde, muitas vezes,
não há um médico sequer que resida em algumas cidades, a partir de agora, terá médicos – ou brasileiros
ou cubanos ou espanhóis ou argentinos, pouco importa – para atender a população.
Por isso, nós temos de dizer hoje aqui, com todas
as letras: por essa visão estreita, as entidades médicas
estão jogando o movimento dos médicos a uma situação de isolamento. Não precisaria ser assim. Todos
nós aqui temos absoluta sensibilidade para discutir as
questões que forem justas. O próprio Governo já admitiu ser incorreto tentar ampliar o número de anos para
formação de um médico no Brasil, até porque precisa-
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mos também de médicos especialistas, e, quanto mais
rapidamente essa especialização se fizer, melhor para
o nosso País. Também há outros temas que podem ser
objeto dessa discussão, mas não da forma como isso
está sendo discutido hoje no Brasil.
E aí há aqueles oportunistas de plantão, a direita empedernida que não consegue debater o tema
sem tentar trazer um viés ideológico à discussão de
médicos cubanos e a presença deles na Venezuela.
Aqueles que trazem esse debate, que é da época da
Guerra Fria, da época da ditadura, precisam se informar. Cuba é um país que tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo. A mortalidade infantil é menor que a nossa, a mortalidade materna é menor que
a nossa, o desenvolvimento tecnológico de produtos
para a área de saúde é melhor que o nosso, a formação dos médicos cubanos é mais longa que a nossa.
Portanto, o que hoje se tenta propagar é preconceito,
é um debate ideológico que já deveria ter sido enterrado há muito tempo.
Ora, a primeira discussão era que não se deveriam abrir novas faculdades de medicina – perderam
esse debate; que não deveriam ser ampliadas as vagas
nas escolas públicas nos cursos médicos – perderam
esse debate; que não poderiam ir para o interior, porque faltavam condições de trabalho – perderam esse
debate; que se houvesse abertura de vagas para médicos brasileiros, eles iriam, e não foram – e perderam
esse debate.
E agora aqueles que não estão preocupados com
os brasileiros que não têm nenhum acesso ao sistema
de saúde estão agora preocupados com as condições
de trabalho daqueles que vêm de outros países.
Sr. Presidente, os médicos cubanos não são desempregados. Eles são funcionários públicos do governo cubano. Eles têm os seus salários e sobrevivem
com dignidade nos seus países.
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Portanto, não cabe a nós aqui travar este
debate rasteiro de que se está fazendo a escravidão
de profissionais de saúde. Aliás, são esses que sempre viveram da senzala; são esses que sempre exploraram e escravizaram o nosso povo que fazem o coro
agora de que nós estamos escravizando profissionais
de outros países. Não, Sr. Presidente.
E nós vamos ganhar esse debate na população
brasileira. Tenho certeza de que o Congresso Nacional
dará a resposta correta, porque aqui nós não somos
advogados, nem médicos, nem engenheiros, nem empresários; somos representantes do povo. E aqui nós
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temos de pensar no povo e não no corporativismo de
quem quer que seja.
Por isso, Senador Suplicy...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – (...) eu tenho certeza de que o Programa
Mais Médicos deve (Fora do microfone.) ser aprovado
aqui no Senado Federal e na Câmara dos Deputados
por larguíssima maioria, porque o Congresso, porque
o Brasil, porque o Senado, eles estão preocupados
com o povo; não estão preocupados com aqueles que
querem preservar o mercado de trabalho, onde eles
podem dizer quanto ganham e quanto devem ganhar.
Mas eu ouço o Senador Eduardo Suplicy, com
anuência de V. Exª, Sr. Presidente.
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT
– PI) – Eu também gostaria de um aparte, Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Quero neste aparte a V. Exª, Senador
Humberto Costa, também transmitir a minha solidariedade aos médicos cubanos que se portaram de uma
maneira mais respeitosa logo ao chegarem ao Brasil.
Infelizmente, alguns médicos, numa atitude que não
me pareceu adequada, resolveram hostilizá-los com
palavras que não são as mais educadas nem respeitosas. Quero aqui dar as boas-vindas aos médicos
cubanos e também aos argentinos, aos espanhóis e
aos de outros países que estão vindo ao Brasil com a
disposição de colaborar o quanto antes com a saúde
do povo brasileiro, especialmente das regiões mais distantes, às vezes até das periferias, inclusive da minha
São Paulo, onde falta número suficiente de médicos.
Que um maior número de médicos possa hoje, tal como
em outros países, colaborar conosco. Isso significará
uma interação muito positiva com os próprios médicos
brasileiros nessa convivência com médicos de outros
países. Todos nós aprenderemos mais, e acredito que
devemos, sim, apoiar o Programa Mais Médicos na direção daquilo que V. Exª está propugnando. Parabéns!
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Agradeço e incorporo o aparte de V. Exª.
Ouço o Senador Armando Monteiro.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – Senador Humberto.
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT
– PI) – Também peço um aparte, Senador.
O Sr. Armando Monteiro (Bloco União e Força/
PTB – PE) – Senador Humberto Costa, eu queria me
congratular com V. Exª. Acho que V. Exª coloca muito
bem essa questão e repõe no debate, infelizmente, enviesado muitas vezes. V. Exª recoloca bem a questão.
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Há, no Brasil, algo que nós devemos, nesse momento,
refletir, que é esse corporativismo exacerbado. As corporações estão perdendo a medida de onde se coloca
verdadeiramente o interesse da sociedade.
(Interrupção do som.)
O Sr. Armando Monteiro (Bloco União e Força/
PTB – PE) – E aí se afetam a determinadas (Fora do
microfone.) conquistas e perdem a visão de conjunto
da realidade brasileira. Eu acho que essas manifestações xenófobas, que depõem contra a imagem do
País, que passam uma visão que não tem nada com
a generosidade do nosso povo, que não se coaduna
com o traço cordial que é a marca do brasileiro; isso
representa a pior forma, a mais abominável forma de
intolerância desse corporativismo exacerbado. Então
eu quero me congratular com V. Exª, que conhece profundamente essa problemática da saúde e dizer que,
nesse momento, fundamentalmente, o que interessa
é melhorar a atenção básica de saúde neste País, e,
para isso, é imperativo que o Governo mobilize profissionais em qualquer lugar do mundo para garantir o
atendimento da população.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Agradeço o aparte de V. Exª e o incorporo ao meu pronunciamento.
Pela ordem, ouço o Senador Anibal Diniz.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – Senador Humberto Costa, quero me congratular
com V. Exª pelo pronunciamento que faz e reafirmar que
o que está havendo em relação aos médicos cubanos
não é outra coisa senão preconceito. Senão, vejamos
só: na Alemanha, no ano 2000, havia 15 mil médicos
estrangeiros (romenos, gregos, russos, sírios, iranianos,
espanhóis e chineses). Uma década depois, em 2010,
esse número havia aumentado para 30 mil. Esses médicos, depois de seis meses de exercício da profissão,
são submetidos ao exame de proficiência. O que nós
temos, neste momento, no Brasil, com o Programa
Mais Médicos, é uma resposta eficiente do Governo
Federal procurando levar assistência de saúde a quem
mais precisa. Digo isso vindo do Estado do Acre, onde
a maior dificuldade do mundo é convencer um médico
a ir a Porto Walter, a Thaumaturgo, a Jordão, a Santa
Rosa, que são cidades isoladas, em plena floresta.
Tenho certeza de que, da mesma forma, milhares de
outros Municípios, de outras regiões pobres, que têm
os piores indicadores de saúde do Brasil, precisam
desses médicos. Então, o que nós temos de fazer é somar esforços para isso. O Governo Federal está dando
essa resposta com eficiência. É uma questão de brasilidade, é uma questão de patriotismo trabalhar em prol
de todos os brasileiros que precisam de assistência à
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saúde; e defender o Programa Mais Médicos, sobre o
qual vou, mais tarde, me pronunciar também, porque
tenho outros argumentos a apresentar que são muito
importantes e que devem chegar ao conhecimento do
povo brasileiro.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Agradeço o aparte de V. Exª e o incorporo ao meu pronunciamento.
Ouço o Senador Wellington Dias.
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT
– PI) – Senador Humberto, quero parabenizar V. Exª
como profissional da saúde, como alguém que conhece a saúde não só por ter sido Ministro, mas porque
conhece a realidade do Estado de Pernambuco e de
outras regiões do Brasil. Esses dias, eu estive visitando
vários Municípios do meu Piauí, lá na região do semiárido. Em Canto do Buriti dialoguei com pessoas de
Brejo, de Pajeú. Fui a Eliseu Martins, onde vai terminar
a ferrovia Transnordestina – essa primeira etapa –, a
Colônia do Gurguéia, a região de Alvorada, Cristalândia,
Currais, Santa Luz, Palmeiras, Bom Jesus. Enfim, em
todos esses Municípios, o programa mais destacado
pela população em importância é o programa da possibilidade de ter um médico nesses Municípios. Então,
eu quero aqui, de um lado também, me somar a V. Exª
pela indignação, que é do povo brasileiro. Ou seja, o
Senador Armando Monteiro usou a palavra correta
aqui. Nós estamos falando de tolerância. Mesmo que
alguém possa discordar, não se pode dar o tratamento
que está sendo dado. E quero aqui parabenizar o povo
do Ceará, que fez um gesto que é próprio dos brasileiros. Indignado com aquele ato que ali aconteceu, foi lá
receber com flores esses profissionais. Eu quero dizer
que nós temos é que agradecer essas pessoas que
saem de Portugal, da Espanha, de Cuba e de outros
países para dar solução a um problema que é nosso, do
Brasil. Era isso o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Eu agradeço o aparte de V. Exª e o
incorporo ao meu pronunciamento.
Se o Presidente me permitir, gostaria de ouvir o
Senador Sérgio Souza.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco Maioria/PMDB – PR)
– Obrigado, Senador Casildo, que preside esta sessão.
Senador Humberto, esse é um tema sobre o qual o
Parlamento precisa debater com mais exaustão, pela
importância que tem. Primeiro, quero parabenizar V.
Exª pelo pronunciamento, pela qualidade do pronunciamento. Vou à tribuna mais tarde também falar sobre o mesmo tema. Mas, especificamente, no que diz
respeito aos médicos de Cuba, ninguém está vindo
forçado. Nenhum governo os obrigou a saírem do seu
país. Nós não obrigamos nenhum governo a obrigar
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aqueles a virem ao Brasil. São funcionários públicos.
Se são funcionários públicos, deixaram de prestar um
serviço em Cuba e vão prestar aqui, e o Brasil tem
que ressarcir aquele estado. Eles vivem um regime
diferente do Brasil. Lá tem um regime comunista. Nós
somos um regime democrático. Eu imagino que três mil
cubanos – parece que esse é o número que vem ao
Brasil –, que vão experimentar, por dois ou três anos,
uma democracia consolidada, como é no Brasil, vão
voltar àquele país e dizer aos seus familiares e amigos o que é viver numa democracia. Além de dar ao
brasileiro a atenção básica da saúde de que precisamos tanto, e nós sabemos que só a teremos no futuro,
com a instalação das centenas de universidades que
estão sendo autorizadas no Brasil. Daqui a dez anos,
talvez, teremos o número de médicos suficiente. Iniciativas como essa têm que ser aplaudidas. Parabéns
pelo seu pronunciamento!
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Agradeço seu aparte e o incorporo ao
meu pronunciamento.
Peço licença ao Presidente para ouvir o Líder do
Governo, Senador Eduardo Braga, que também me
pede um aparte.
Peço um pouco da paciência de V. Exª, Presidente.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB –
AM) – Senador Humberto Costa, primeiro, cumprimento
V. Exª, não apenas pela pertinência do discurso, mas
também pelo conteúdo que traz a um debate que ganha, cada vez mais, as ruas brasileiras, inclusive, já se
aproximando a chegada dos médicos às nossas comunidades. É importante destacar o que V. Exª acabou
de colocar aqui no seu pronunciamento e destacar a
expectativa e o que acontecerá no futuro. Muitos querem resumi-lo apenas à chegada de médicos estrangeiros, mas o Programa Mais Médicos é muito maior
do que isso. Às vezes, quando nós ouvimos alguns
críticos desse Programa, nós ficamos sem entender
por que eles não debatem que esse Programa está
praticamente dobrando o número de novas vagas em
novos cursos de Medicina neste País, que nós estamos aumentando, quase que também para o dobro, o
número de novas vagas de residências médicas.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Tendo em vista, inclusive, a
importância da matéria (...)
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB –
AM) – É que o meu som foi cortado aqui, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – É o tempo. E aí, excepcional-
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mente, a Mesa concede, porque o tema é muito relevante, sem dúvida alguma.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB –
AM) – Eu agradeço a V. Exª. Mas, dizendo, portanto,
à população brasileira que acompanha o discurso de
V. Exª, que esse Programa cria novas condições para
novos médicos se formarem, nas regiões periféricas
do Brasil, cria novas condições de novas residências
médicas, que era um funil gigantesco que existia para
os médicos formados no Brasil. Às vezes, era mais
difícil entrar numa residência do que passar no vestibular para fazer Medicina, numa absoluta dificuldade
para abrir novos horizontes no mercado brasileiro de
Medicina. Portanto, o Programa Mais Médicos precisa ser, obviamente, cada vez mais debatido, cada vez
mais compreendido, e até mesmo aprimorado pelo
Congresso Nacional. Eu não tenho dúvida nenhuma
de que V. Exª diz aquilo que a grande maioria do povo
brasileiro está dizendo, que a Presidenta teve a coragem, a ousadia e, mais do que isso, a vontade política
de enfrentar uma das grandes deficiências que o Brasil
tinha para poder avançar na área de saúde. Há médicos
cubanos muito bem formados. Eu tive a experiência,
no Governo do Estado do Amazonas, de ter recebido
médicos cubanos, inclusive, para o combate à dengue,
para a erradicação da dengue no Amazonas. Houve
um esforço gigantesco, com parceria de tecnologias
de ponta, com diversos institutos de Cuba.
Fizemos, com os cubanos também, um trabalho
enorme em torno da malária. Portanto, é discriminatório querer dizer que, porque são de Cuba, não são
bons médicos; ao contrário, tenho aqui o testemunho
do Estado do Amazonas de que trabalhou em inúmeras parcerias, não apenas com Cuba, mas também
com a Colômbia, o Peru, a Bolívia. Como cá temos
bons e maus médicos, também temos bons e maus
médicos em qualquer lugar do mundo. Assim, caberá
ao Governo brasileiro e ao povo brasileiro redescobrir
um caminho para que nós possamos, cada vez mais,
levar saúde, medicina e médicos para populações mais
excluídas de nosso País.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Agradeço o aparte de V. Exª e o incorporo ao meu pronunciamento.
Ouço nosso querido companheiro Waldemir Moka,
que inclusive tem sido um ator importante para construirmos um diálogo com a categoria médica.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB MS)
– Senador Humberto Costa, vou ser bem pragmático.
Acho que esta discussão é importante, mas eu quero
trazer outro foco.
(Soa a campainha.)
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O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB –
MS) – Tenho comigo, Senador Humberto Costa – e V.
Exª é inclusive Relator –, que nós não vamos resolver
o problema em três anos, quatro anos ou cinco anos
com médicos estrangeiros. Nós temos de ter um plano de carreira para fixar o médico no interior. Essa é
a solução permanente – ponto um. Ponto dois: não dá
mais para postergar a votação dos 10% na receita,
o financiamento público! Nós temos um sistema universal, e o atendimento básico vai acontecer; mas é
atendimento básico; os nossos hospitais vão continuar com pacientes em maca, com médicos trabalhando 30 horas, 40 horas – ontem apareceu isso em um
programa. É preciso ver também o médico abnegado,
aquele que está ali cuidando, tirando a dor e salvando
vidas. Aquele colega que está decidindo quem fica e
quem sai da UTI.
(Interrupção do som.)
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB –
MS) – São essas as questões, e eu tenho comigo que
V. Exª fará... Eu acabei de participar de uma reunião
da Mesa Diretoria com o Presidente da Comissão de
Assuntos Sociais. Dois temas eu acho importantes no
esforço. Primeiro: votarmos o plano de carreira do médico e, no mesmo grau de importância, votarmos um
projeto que garanta, que obrigue o Governo Federal a
colocar um percentual, sob sua responsabilidade, para
ajudar no financiamento público da saúde. Aí, a partir
disso, nós vamos realmente encontrar o caminho para
melhorar a qualidade da saúde da nossa população.
Muito obrigado, Senador Waldemir Moka.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Obrigado, Senador Waldemir Moka.
Incorporo integralmente o pronunciamento de V. Exª.
Ouço, para terminar, o ilustre Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador, eu quero parabenizá-lo pelo
discurso e dizer que há uma frase do Brecht que diz:
“Feios os tempos em que a gente precisa dizer obviedades”. Tanto eu como o senhor, nesta semana, estamos dizendo coisas – e isso não é nenhuma crítica; ao
contrário, é um reconhecimento – tão óbvias, que nem
precisávamos estar falando aqui. Lamentavelmente, o
Brasil precisa até que a gente venha justificar colocar
mais médicos nas cidades. Médicos que nós não conseguimos dentro do corpo de médicos que nós temos.
Não havia alternativa. Se existisse robô médico, a gente
traria o robô médico, e era capaz de ser aceito, porque equipamento pode, médico não pode. Então, se
houvesse um robô médico, seria aceito, porque seria
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considerado equipamento. Não há. Trouxemos médicos estrangeiros.
(Interrupção do som.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – A Presidenta e o Governo estão de
parabéns por isso. Se eu fosse fazer uma crítica, seria
que demorou muito, mas foram dois anos de estudos.
Então, o senhor está de parabéns por desmistificar as
críticas que são feitas. Não vou entrar nisso mais, até
porque já falei, e isso é perfeito. Eu quero falar uma
coisa. Eu queria sugerir que nós fizéssemos um compromisso, aqui e na Câmara, de que todas as nossas
emendas fossem para a área de saúde, numa rubrica
específica para essas cidades, para comprar equipamentos. Eu vejo a oposição, sobretudo na Internet, o
tempo todo criticando a minha defesa, dizendo que faltam equipamentos. A oposição tem dito aqui que faltam
equipamentos. Pois bem, vamos testar. Vamos ver se
somos capazes de colocar, todos nós, parlamentares,
nossas emendas numa rubrica dirigida a equipar as
cidades que vão receber esses médicos.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Eu vou trazer essa proposta formalizada. Isso pode dar um valor de R$6 milhões para
cada cidade, se forem os 100%. Mas vamos supor que
a gente reduza para os 30%; isso significará R$600
mil por cidade. Acaba definitivamente o argumento de
que falta equipamento. Só depende de nós colocarmos isso como nossa emenda, e o Governo, com um
orçamento impositivo, não o contingenciar. É isso que
eu queria dizer, porque ao seu discurso não preciso
acrescentar nada.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Senador Cristovam Buarque, agradeço o
aparte de V. Exª, incorporo-o ao meu pronunciamento,
e fico muito feliz que uma pessoa com o conhecimento
e com o humanismo que V. Exª tem tenha sido o último
aparteante do meu discurso porque a preocupação...
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – ... que V. Exª sempre manifestou, ao
longo da sua vida pública e do seu mandato, é com
as pessoas. Por isso, nesta hora, quero fazer um chamamento às entidades médicas: que venham ao Congresso debater essa proposta, apresentar suas ideias,
trazer o que pensam sobre como é possível levar o
atendimento médico à saúde da população.
Quero terminar as minhas palavras, Senador
Cristovam Buarque, aqui trazendo uma coisa que nos
envergonhou a todos nós, nordestinos, embora os nor-
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destinos não pensem assim. Uma jornalista nordestina
postou no seu Facebook, no dia de ontem, que as médicas cubanas que estavam aqui não tinham cara de
médicas, elas tinham cara de empregadas domésticas.
(Interrupção do som.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Quero dizer, Sr. Presidente, que... (Fora
do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – ... feliz será o dia – e eu tenho certeza de que não vai demorar – em que a maioria dos
nossos médicos do Brasil forem filhos de empregadas
domésticas, forem filhos de pedreiros, forem filhos do
povo; aí, sim, com certeza, nós teremos começado a
promover uma grande mudança social no nosso País.
Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente, e
a todos os Senadores e Senadoras.
Durante o discurso do Sr. Humberto Costa, o
Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu concedo a palavra ao Senador Mário Couto.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente, só enquanto o Senador Mário Couto sobe à tribuna; acho que ele vai me
compreender.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Eu queria prestar aqui uma informação relevante para esta Casa e
para o País. Informações sobre os problemas de fornecimento de energia elétrica no Nordeste do Brasil
no dia de hoje.
O Ministério de Minas e Energia nos informou
que já tomou todas as providências para normalizar
o abastecimento de energia nas cidades atingidas e
que, uma vez restaurada a normalidade, inicia-se a
apuração das causas do incidente.
Ainda no início do ano, o Governo iniciou a execução de uma série de medidas preventivas, como a
aplicação do Protocolo de Verificação do Sistema de
Proteção, além de uma operação pente-fino que está
sendo feita sobre o sistema de transmissão e uma verificação sobre as usinas geradoras.
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Cito isso, Sr. Presidente, porque hoje nós tivemos
falta de energia, entre 15h e 16h, nos Estados do Piauí,
Paraíba, Alagoas, Maranhão, Ceará, Sergipe, Bahia,
Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Ainda não se identificou a causa dessa situação.
Em primeiro lugar, está se buscando a recuperação, garantindo o fornecimento normal. Isso causou um trauma
muito grande nos transportes urbanos, em hospitais,
às pessoas, às empresas, e, por essa razão, fiz questão de ler aqui esta nota, apresentada pelo Ministério
de Minas e Energia.
Agradeço a V. Exª, agradeço ao Senador Mário
Couto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Mário Couto.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, inicialmente, quero parabenizar a Mesa. O nobre Senador deixou o debate correr
à vontade, eu acho que a importância do debate, Senador, traz a noção de que o Senado precisa discutir
as ações que o Governo Federal toma com relação
à sociedade. E V. Exª deixou o Senador que usava a
tribuna por mais de 30 minutos, com muitos apartes,
e eu ali comentava bem baixinho: “Assim deve ser, o
debate é importante”. Eu quero parabenizar V. Exª. Não
quero nem usar o tempo inteiro que usou quem me
antecedeu, Senador Renan, Presidente do Senado;
que me dê só a metade ou um terço, para externar o
meu pensamento.
Senadores e Senadoras, há muitos anos, 10, 12
anos, assumia a Presidência da República o ex-Presidente Inácio Lula da Silva. E ele dizia que o País iria
entrar numa explosão de desenvolvimento. Pensou-se
na infraestrutura deste País. Para termos desenvolvimento, nós temos que ter infraestrutura, transporte,
estradas, aeroportos, portos, saúde, educação. E se
passaram e se passaram e se passaram os anos, e
não se viu absolutamente nada.
O povo, depois de muito tempo, veio às ruas,
inesperadamente, por não aguentar mais exatamente
a falta de infraestrutura neste País, e ninguém pode
dizer, aqui neste Senado, que o Senador Mário Couto
está inventando história, ninguém, porque não se tem
neste País nem transporte, nem aeroportos, nem portos, nem saúde, nem educação. Não se pode dizer isso.
O abandono foi geral! O povo brasileiro começou
a morrer nas estradas, as estradas assassinas deste
País! O povo brasileiro começou a morrer nas filas dos
hospitais! O povo brasileiro tinha que madrugar nas
filas dos hospitais para ser atendido. Uma vergonha!
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Como se pode defender, aqui nesta tribuna, uma
ação paliativa, imediatista, de trazer médicos de fora?
Respeitamos, sim, aqueles que vêm. Acho errada a
atitude daqueles que não recebem bem. Mas a verdade tem que ser dita. A verdade é que a saúde brasileira não atende o povo brasileiro, não atende aquele
cidadão que paga imposto. Aquele cidadão que paga
o imposto mais caro do mundo, mais de um trilhão e
meio por ano, quer hospital, quer leito!
O Governo Lula com o Governo da Presidenta
Dilma conseguiram um fato inédito na história deste
País, brasileiros e brasileiras! Conseguiram diminuir,
diminuir – pensem, brasileiros! – a quantidade de leitos existente no País.
É uma vergonha nacional! Quinze por cento menos de quando assumiram o governo, de lá para cá!
Quarenta e dois mil leitos a menos, diz a confederação de médicos desta Pátria! O que não aceito é que
a população vá às ruas pedir àqueles que disseram
que iriam resolver o problema brasileiro. O que não
aceito é dizerem aqui que se está resolvendo o problema dos médicos, da falta de médicos, que se está
resolvendo o problema da saúde brasileira buscando
médicos estrangeiros. O que não aceito é a canalhice
que fazem com o povo brasileiro, que morre, que continua morrendo nas filas dos hospitais.
Atenção, Senadores e Senadoras! A Globo vai
exibir hoje – não sei se o nome do programa está correto –, no Profissão Repórter... Veja, Nação brasileira, o
programa da Globo de hoje. Veja o que acontece com a
saúde dos brasileiros hoje. Vejam os brasileiros sendo
tratados como mendigos dentro de um hospital. Vejam
os brasileiros jogados no chão do corredor do hospital.
Vejam o empilhamento de macas nos corredores dos
hospitais brasileiros.
É só trazer médicos? São só médicos que faltam?
Não enganem o povo brasileiro, não disfarcem a incompetência. Façam hospitais, equipem os hospitais, façam
faculdades para os médicos, credenciem faculdades
para a criação de médicos, como fez o meu Estado,
através do Governador Simão Jatene, nos Municípios
de Santarém e Marabá. Façam isso para que o povo
brasileiro, pelo menos daqui a dez anos, possa ter melhorada a sua saúde, a saúde do seu País.
Malditos são aqueles que mentem para o povo
brasileiro! Malditos são aqueles que tentam enganar
o povo brasileiro! E é isso que querem fazer, trazendo
meia dúzia de médicos, para dizer que a saúde brasileira está melhor, e está tudo resolvido.
Desço desta tribuna, Senador Renan, para não
tomar mais tempo da Ordem do Dia.
Brasil, volta às ruas, Brasil! Brasil, ela mandou
buscar médicos de fora porque vocês foram às ruas.
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Voltem às ruas! Vamos voltar às ruas! Vamos pedir
hospitais! Vamos pedir estradas!
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Vamos pedir o fim da corrupção nesta Pátria!
Vamos pedir equipamentos! Vamos pedir universidades de Medicina e dizer para a Dilma que o povo brasileiro não é burro!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Anibal Diniz, com a
palavra, V. Exª, pela ordem.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado pela gentileza de V. Exª.
Antes de iniciarmos a Ordem do Dia, eu gostaria
que ficasse registrado nos Anais do Senado que, no dia
de hoje, 28 de agosto, aconteceu o famoso discurso de
Martin Luther King nos degraus do Memorial Lincoln,
em Washington.
Há exatos 50 anos, Martin Luther King, um dos
mais importantes expoentes do movimento dos direitos humanos nos Estados Unidos e no mundo, fez o
famoso discurso “I have a dream” (Eu tenho um sonho).
No dia 28 de agosto de 1963, Martin Luther King falou
a milhares de americanos no evento conhecido como
Marcha de Washington pelo Trabalho e pela Liberdade.
Ali, ele defendeu a igualdade de direitos para todos,
diante de cerca de 250 mil pessoas.
Nesta quarta-feira, os Estados Unidos fazem várias celebrações para comemorar o aniversário desta
data. O Presidente norte-americano, Barack Obama,
primeiro presidente negro dos Estados Unidos da América, preparou um discurso para ser proferido exatamente no mesmo local onde Martin Luther King falou
e entrou para a história, ao mobilizar grandes massas
por melhorias sociais e pressionar por direitos civis.
Martin Luther King Jr. nasceu em Atlanta, em 15
de janeiro de 1929, e morreu assassinado em Memphis, no dia 4 de abril de 1968. Identificava-se com o
movimento pacífico fundado por Mahatma Gandhi, o
da não violência. Discursou várias vezes contra a guerra do Vietnã e contra o sistema de casta racial, que
foi presente na legislação norte-americana até 1964;
lutou em defesa dos direitos sociais para os negros e
as mulheres; combateu o preconceito e o racismo e
sempre defendeu uma luta pacífica para construir um
mundo com igualdade de direitos sociais e econômicos.
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Do final da década de 60 para cá, muitos avanços
sociais na igualdade racial e social foram conquistados,
não só nos Estados Unidos como no Brasil. No entanto,
assim como lá, ainda enfrentamos o preconceito e as
barreiras sociais e econômicas que mantêm desiguais
a renda média, a educação e as oportunidades de trabalho para comunidade afrodescendente.
As famosas palavras “Eu tenho um sonho” são
ainda tão atuais como eram quando foram proferidas.
Martin Luther King foi e permanece um ícone na defesa
dos direitos humanos, um símbolo que ultrapassou as
fronteiras físicas de um país para se tornar um exemplo mundial de luta e resistência pacífica.
Por esse legado memorável, faço hoje essa breve homenagem, movido pela esperança de que o seu
sonho, revelado há 50 anos, possa um dia tornar-se a
conquista de todos nós brasileiros e de todo o Planeta.
E que sejam muito bem-vindos os médicos estrangeiros para ajudar os brasileiros dos mais diferentes Municípios do País. E, ao mesmo tempo, que
possamos dar um basta ao preconceito e receber, de
braços abertos, a todos que vierem contribuir com a
saúde do povo brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Sr. Presidente, só uma correção no meu pronunciamento. Eu queria corrigir. É que o programa da Globo
foi exibido ontem, e não hoje.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência comunica ao Plenário que serão publicados, no Diário do Senado Federal
do dia 29 de agosto do corrente, os seguintes pareceres
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos:
– Parecer nº 48, de 2013-CN, concluindo pelo
arquivamento do OFN 9/2013, que encaminha
o Relatório Gerencial Trimestral do BNDES, referente ao quarto trimestre de 2012;
– Parecer nº 49, de 2013-CN, concluindo pelo
arquivamento do OFN 17/2013, que encaminha
o Relatório Gerencial Trimestral do BNDES, referente ao primeiro trimestre de 2013;
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
As matérias referentes aos pareceres vão ao
Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, parecer que
será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O parecer que acaba de ser
lido vai à publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –
Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência comunica ao Plenário a abertura de prazo de cinco dias úteis, perante
a Mesa, para recebimento de emendas ao Projeto
de Resolução nº 65, de 2013, que acaba de ser lido,
nos termos do art. 235, II, “a”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Queria, antes de começarmos
a Ordem do Dia, só compartilhar com o Plenário que,
hoje, na manhã de hoje exatamente, tivemos aqui no
Senado Federal um seminário de fiscalização das políticas públicas, promovido pelo ILB.
Lá no seminário, nós anunciamos a apresentação
do projeto de resolução disciplinando os meios para o
Senado Federal fiscalizar as políticas públicas. Cada
comissão permanente, Senador Mário Couto, Senador
Roberto Requião, cada comissão permanente poderá selecionar, até o dia 31 de março, política pública
a ser avaliada.
Para a avaliação da política pública poderão ser
solicitadas a colaboração do Tribunal de Contas da
União e a das Consultorias Legislativas, de Orçamento
e Fiscalização e Controle do Senado Federal.
Esses órgãos serão encarregados de elaborar
estudos e relatórios técnicos para subsidiar os trabalhos das respectivas comissões permanentes.
O desempenho do Estado na prestação de serviços públicos está sendo cobrado. Nesse sentido, cresce
a importância de o Congresso Nacional se aparelhar
para a missão da fiscalização.
Entendido como uma das pedras fundamentais
do Estado republicano e do equilíbrio entre os poderes, a avaliação de políticas públicas pelo Parlamento é
uma prática que dá eficiência ao gasto público, agrega
transparência à administração e, em última instância,
honra o cidadão para as suas despesas com o recolhimento de tributos.
Com essa iniciativa, pretendemos estudar as políticas públicas de forma agregada, numa visão sistêmica, capaz de considerar todos os seus efeitos sobre o
conjunto da sociedade e sobre a Federação brasileira.
O Legislativo pode e deve ser o local dessa prática, já que fiscalizar o Poder Executivo é da nossa
competência.
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Igualmente, eu gostaria de comunicar aos Senadores que, após essa proveitosa reunião, nós reunimos
também os presidentes das comissões permanentes
do Senado Federal e que nós iremos votar amanhã,
apenas amanhã, os projetos sugeridos pela Comissão Parlamentar Mista da Violência contra a Mulher,
cujos resultados foram entregues ontem à Presidente
da República.
Também estamos agendando um esforço concentrado do Senado Federal para a semana de 16 a
20 de setembro, quando teremos sessões deliberativas
todos os dias, de segunda a sexta-feira, começando
na segunda, que é dia 16 de setembro, até o dia 20
de setembro, que é sexta-feira.
Para finalizar eu gostaria de convidar todos os ilustres Senadores e Senadoras para participarem, amanhã, da primeira sessão temática do Senado Federal.
A sessão contará com a presença da Presidente
do Tribunal Superior Eleitoral, Ministra Cármen Lúcia,
que se prontificou a aprofundar com os Senadores e
com representantes de partidos políticos a reforma
política.
Será, sem dúvida nenhuma, esta primeira sessão
temática, um debate denso, rico e, tenho absoluta certeza, muito importante para incluirmos na agenda do
Brasil essa reforma que mais do que nunca é cobrada
pela sociedade brasileira.
Nós hoje não vamos apreciar medida provisória
porque ainda não há acordo para apreciação da medida provisória. E parece, Srs. Senadores, haver necessidade de um entendimento acerca de antinomia que
existe com relação a alguns artigos, alguns parágrafos
do projeto de lei de conversão da medida provisória.
Esta, sem dúvida, é uma medida provisória muito
importante e poderá ser apreciada amanhã. Amanhã
nós vamos ter sessão e, tão logo apreciemos a medida provisória, com a pauta desobstruída, vamos votar
todos os projetos que foram sugeridos pela Comissão
Parlamentar de Inquérito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência comunica ao Plenário a abertura de prazo de cinco dias úteis, perante
a Mesa, para recebimento de emendas ao Projeto
de Resolução nº 66, de 2013, que acaba de ser lido,
nos termos do art. 235, II, “a”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Sr. Presidente, V. Exª está sugerindo
transferir a votação de hoje para amanhã?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Para amanhã, exatamente!
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Em decorrência do que seria o ajuste
da redação da emenda que havia sido retirada da Comissão e que o Plenário da Câmara dos Deputados
devolveu. Porque é uma emenda, inclusive de suma
importância.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É, parece haver necessidade
de entendimento com relação a esse encaminhamento.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – É, porque é uma emenda importante.
O Senador Moka inclusive tem pleiteado muito isso.
A emenda atende a um setor que tem vivido, nos últimos períodos, muitas dificuldades, e em quantidade expressiva. É um pessoal que está inclusive mais
próximo à linha de produção e às cooperativas do que
efetivamente à indústria.
Portanto, se é esse o acordo, podemos ver, até
amanhã, como é possível fazer o ajuste dessa redação e apreciar a medida provisória no dia de amanhã.
Além dessa questão do setor químico e do setor
do etanol, o importante para gente, inclusive, é votar
essa medida provisória para atender à demanda dos
Municípios brasileiros, porque há um compromisso do
Governo de, assim que a medida sair daqui, promover
sua imediata sanção e também o imediato repasse
desses R$1,5 bilhão para os Municípios brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS. Sem revisão do orador.) – Senador Renan, eu
tenho certeza de que, de hoje para amanhã, nós haveremos de conversar a respeito da emenda, até porque eu acho que é um entendimento com que os próprios os Líderes, todos eles, haverão de concordar. É
realmente uma emenda de redação, mas é claro que
deve haver a concordância da Mesa Diretora e das
Lideranças da Casa.
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Agora, eu quero também já adiantar que, se isso
não for possível, também não será essa emenda um
empecilho para a votação de um importante projeto,
de uma importante medida provisória como esta.
Farei o esforço necessário, mas de antemão digo
que, se não for possível, evidentemente não será esse
o motivo da não votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu agradeço também a V. Exª,
Senador Waldemir Moka, e queria dizer que o prazo
dessa medida provisória é quarta-feira, o limite. Portanto, nós vamos ter tempo para a sua apreciação.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – 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.) – Esta medida é o exemplo de uma medida provisória correta. Esta é a medida
provisória legal, que eu acho legal, real, necessária.
Infelizmente, quando não é real, apressa-se em
votar. Quando ela é real, traz benefícios aos Municípios,
é urgente, aí não se quer votar por causa de uma simples palavra que me parece estar errada na redação.
Mas, tudo bem, Presidente, eu acho que, se votarmos até amanhã... Deveríamos votar hoje, mas acho
que não altera tanto se votarmos amanhã.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe e, depois,
Senador Wellington Dias.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Excelência, só para ficar claro ao Plenário.
V. Exª acaba de informar que, amanhã, nós teremos também a primeira sessão temática, em que
debateremos a reforma política.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É, às 11 horas.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Perfeitamente.
Então, nós teremos a sessão temática pela manhã e, à tarde, nós já debateremos e votaremos essa
medida provisória, visto que ela tranca a pauta.
Eu queria só cumprimentar V. Exª. Não há prejuízo de Regimento, já que a sessão temática só será
sessão de debates. Obviamente, a sessão ordinária,
a pauta da Ordem do Dia está trancada pela medida
provisória.
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Eu queria, de antemão, cumprimentar o Senador
Walter Pinheiro pelo relatório dessa medida provisória e, antes mesmo de votá-la, anunciar e manifestar
o nosso voto favorável a essa MP.
Cumprimento, em especial, o Senador Walter
Pinheiro por ter acatado uma sugestão apresentada
pela Bancada do Amapá e pela Bancada da Amazônia
e incorporado ao art. 9º a prorrogação dos benefícios
fiscais para a Zona Franca de Manaus e para as áreas
de livre comércio da Amazônia e, em especial, a Área
de Livre Comércio de Macapá e Santana, áreas de livre comercio do Amapá. É fundamental essa medida
para o desenvolvimento regional da Amazônia, e eu
não poderia deixar de fazer esse registro e cumprimentar o Relator dessa medida provisória, que é de
fundamental interesse para todos nós.
Amanhã, sem decurso de prazo, vamos apreciar
essa MP, à qual votaremos favoravelmente. Quero antecipar a nossa manifestação favorável.
Quero também cumprimentar V. Exª por essa
primeira sessão temática. Oxalá, o quanto antes, possamos aqui debater os temas dessa minirreforma eleitoral e levar esse debate à Câmara dos Deputados,
porque considero não o conjunto dos temas, mas, em
especial, os temas que reduzem o custo de campanha,
apresentados pelo Senador Romero Jucá, como iniciativa importante e necessária a ser adotada já para
o processo eleitoral do ano que vem.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE( Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Welligton Dias.
Agradecemos ao Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu queria aqui fazer um acordo, aliás, um apelo a V.
Exª e ao Senador Moka e dizer com que argumentação. Nesse caso, como bem disse os Senadores que
me antecederam, há uma situação, Sr. Presidente, em
que essa medida é necessária. A Medida Provisória
624 garante o crédito para pagamento do Fundo de
Participação extra aos Municípios.
Confiou a Presidenta, numa reunião que tivemos
com os Líderes, que nós trabalharíamos essa medida
provisória para poder dar solução à autorização. Ela
poderia ter editado uma medida provisória, mas houve um apelo dos Líderes, exatamente tendo em vista
essa política de reduzir o número de medidas provisórias. Por isso, não se fez aqui a edição de outra sobre
a autorização.
Por que eu chamo a atenção, Sr. Presidente?
Acho que vários Senadores aqui assim como V.
Exª e eu participamos do evento com os prefeitos, com
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os Municípios. Vimos ali o drama dos Municípios pela
necessidade de recursos. Ali foi assumido um compromisso de, até o mês de agosto, se fazer o pagamento
desse R$1,5 bilhão do Fundo de Participação extra
para os Municípios.
Por que eu estou chamando a atenção? Hoje é
quarta-feira. Aprovando hoje, nós vamos ter condições
de, amanhã, iniciar o comando para se fazer o pagamento na sexta-feira, último dia útil de agosto. Eu acho
que, nesse caso, é a nossa palavra, como Líderes,
perante a Presidenta, de todos nós, perante os Municípios, de haver condições de viabilizar para agosto.
Então, eu queria fazer aqui esse apelo, para que
pudéssemos ter condições de apreciar hoje, porque
tecnicamente não será possível pagar em agosto, da
forma como foi comprometido. Por isso não foi editada a outra medida. Nós vivemos aqui o momento. Eu
acompanhei, como outros Senadores, a situação dos
Clias, que causaram uma série de situações de demora dessa medida, mas eu queria fazer esse apelo. Eu
acho que cada um, nos seus Municípios... V. Exª lembra aqui que, muitas vezes, votamos numa velocidade
muito grande outras medidas, e essa... É dramática a
situação dos Municípios. Aqui não se trata de quem é
governo ou quem é oposição. Aqui nós estamos falando de uma medida para todos os Municípios do Brasil.
Então, eu queria fazer esse apelo aqui ao Senador
Moka, ao Relator e a V. Exª, Sr. Presidente, no sentido
de que a gente possa ter condições de apreciar essa
medida ainda nesta quarta-feira, condições, repito, de
viabilizar o pagamento ainda no mês de agosto, como
é um desejo dos Municípios.
É esse apelo que faço.
Estão aqui os outros Líderes me dizendo que
concordam.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS) – Senador Renan, eu já disse e repito: se for a
emenda ruim, nós, desde já, retiramos a emenda. Não
quero que nenhum Município ou qualquer entidade
sofram prejuízo.
Agora, tenho convicção, Sr. Presidente, de que
essa é uma emenda de redação. Isso foi discutido na
Câmara dos Deputados. Só não corrigiram, porque disseram que seria uma emenda de redação, e o Relator,
Senador Walter Pinheiro, concordou. Há, inclusive, posições técnicas que dizem que a emenda é de redação.
Agora, se for para criar algum tipo de celeuma,
fica aqui, já de antemão, garantido que nós vamos retirar a emenda para que não haja problema nenhum.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Taques e Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Sem revisão do orador.) – Presidente, gostaria de solicitar a inclusão em pauta, para deliberação,
do Requerimento nº 871, de 2013.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa vai priorizar a apreciação do requerimento a que V. Exª se refere na forma
do Regimento.
Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Excelência, a manifestação do Senador Moka, que é de
onde poderia vir algum impasse em relação à votação
da medida provisória, é claramente favorável à votação
neste momento dessa medida provisória. Diante da
manifestação do Líder do Partido dos Trabalhadores,
Senador Wellington, diante da manifestação do Relator,
que já está com o relatório pronto para a votação dessa
medida provisória, e não havendo nenhuma manifestação contrária – inclusive S. Exª, o Líder da Minoria,
Senador Mário Couto, já se manifestou favoravelmente
à votação dessa medida provisória –, nem oposição
aqui no plenário, Presidente, coloco obviamente para
a apreciação de V. Exª uma sugestão. Como não estou
vendo no plenário nenhuma manifestação contrária;
como há um acordo dos Líderes, pelo que estou percebendo, para a votação; e como há um relatório pronto,
parece-me que poderíamos já aproveitar a sessão de
hoje para apreciar a Medida Provisória 613.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Sr. Presidente, talvez o Senador Randolfe não
tenha participado das conversas – eu tive uma conversa, um entendimento com o Senador Eduardo Braga,
Líder do Governo. Há uma dúvida, Sr. Presidente, uma
dificuldade de entendimento com relação ao texto que
foi votado ontem na Câmara: se é emenda de redação
ou não. É preciso tempo para que se esclareça isso,
para que não se vote aqui um texto que vai ser inconcluso, que vai dar margem à interpretação duvidosa e
que pode, portanto, ser ineficaz.
Em função disso e também por conta do entendimento que é feito sistematicamente – lida na sessão a
matéria, há pelo menos duas ou três sessões de reflexão e de entendimento –, sugeri ao Líder do Governo
que votássemos essa matéria amanhã, já abrindo mão
de certos critérios.
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Não é por nada, mas é que, se V. Exª consultar
os próprios assessores da Presidência com relação
ao texto da matéria, que foi objeto de muitos cortes na
Câmara – e esses cortes teriam deformado o conceito
global da matéria contida na medida provisória –, seria
uma temeridade votarmos agora, sob pena de votamos algo ineficaz do ponto de vista da interpretação.
Por essa razão, foi feito o entendimento, para qual
peço a compreensão do Senador Randolfe Rodrigues
e também do Senador Mário Couto, no sentido de que,
sanadas as dificuldades e esclarecidas as dúvidas,
votássemos essa matéria amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos ao Senador José
Agripino. É exatamente isso.
Há uma necessidade de nós buscarmos o entendimento com relação a alguns aspectos do projeto
de lei de conversão. E o prazo para que essa medida
provisória expire é quarta-feira. Então, vai haver tempo.
Se tudo correr favoravelmente, nós poderemos votar
essa medida provisória amanhã, quinta-feira, e, em
seguida, votar os projetos da Comissão Parlamentar
de Inquérito de violência contra a mulher.
Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, eu estou ouvindo com atenção o debate,
e a única preocupação é em relação ao quórum. Se
houver uma garantia de que possamos votar a matéria,
que está sendo aguardada ansiosamente por todos os
Municípios brasileiros, particularmente da sua Alagoas
e do meu Amazonas, se houver essa garantia, eu acho
que não haverá problema. Mas haverá essa garantia,
Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A garantia... Essa matéria não
exige votação nominal. Nós não podemos é incorrer no
erro de votarmos sem que tenhamos uma decisão dos
Líderes ou, pelo menos, como manda o Regimento, da
Comissão de Constituição e Justiça, no sentido de que
essa emenda seja ou não uma emenda de redação.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Mas, até amanhã, haverá esse
entendimento? É essa a garantia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu farei todos os esforços
para que...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Se houver esse compromisso,
eu acho que não haverá problema.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu farei todos os esforços para
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que possamos apreciar essa medida provisória amanhã, mas o prazo dela só se expira na quarta-feira.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Da semana que vem. Mas é
uma medida provisória que... Na terça-feira.
Eu entendo V. Exª, Presidente da Casa, porque é
um compromisso das Lideranças. Se as Lideranças se
comprometerem em votar amanhã, eu acho que não
há problemas, mas tem de haver esse compromisso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Mas não há, não há o compromisso, não.
Vamos trabalhar para que nós possamos, amanhã, apreciar a medida provisória, mas, efetivamente,
não há compromisso.
Com relação aos Municípios, a qualquer momento, a Presidente da República pode editar uma
medida provisória.
Ela poderia até já ter feito isso com relação aos
Municípios. São tantas as medidas provisórias.
O projeto de resolução que nós apresentamos
com a coautoria dos Presidentes das comissões permanentes do Senado Federal será publicado e, em seguida, ficará sobre a mesa durante cinco dias úteis, a
fim de receber emendas, nos termos do art. 401, §1º,
do Regimento Interno do Senado Federal.
Apesar de a pauta estar trancada, nós vamos
apreciar o Item 18 da Ordem do Dia.
E consulto a Casa se podemos votar. Há uma
possibilidade de realizarmos uma votação nominal
de nome de autoridade, de Waldyr Martins Barroso,
para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional
do Petróleo.
Se não houver objeção da Casa, nós iremos assim proceder.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – A Minoria concorda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Senador
José Agripino, ao Senador Mário Couto, ao Senador
Wellington Dias e ao Senador Eunício Oliveira.

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Projeto de Resolução nº 8, Item
18 da pauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 8, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 8, de 2011, do Senador Roberto
Requião, que altera o Regimento Interno do
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Senado Federal para disciplinar a apreciação
da escolha de autoridades pelas comissões.
Parecer sob nº 751, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Taques, favorável com as
Emendas nºs 1 e 2-CCJ.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa
no prazo regimental, Senador Delcídio.
Discussão do projeto e das emendas, em turno
único. (Pausa.)
Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Presidente, não é para discussão.
Ainda voltando à medida provisória, eu queria
só fazer uma sugestão à Mesa e aos Líderes: se seria possível, até para objetivo de quórum em relação
à medida provisória, manter o painel aberto até amanhã. Isso é para não termos nenhuma preocupação e
nenhuma surpresa em relação ao quórum de votação
da Medida Provisória nº 613.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós faremos o que for possível
para concluirmos o entendimento e a negociação para
apreciarmos a medida provisória.
Eu não queria criar o precedente de deixarmos
o painel de hoje para uma sessão de amanhã, porque
isso dá sempre problema aqui, no Senado Federal.
Portanto, é importante que cheguemos a um
acordo para que, amanhã, possamos apreciar a medida provisória.
Senador Pedro Taques, com a palavra V. Exª para
relatar a matéria.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trata-se de Projeto
de Resolução da lavra do Senador Roberto Requião,
que altera o Regimento Interno desta Casa, para disciplinar a apreciação da escolha de autoridades pelas
comissões.
Permita-me, Sr. Presidente, ser econômico aqui,
no relatório, mas gostaria de ressaltar dois pontos significativos deste Projeto de Resolução.
O primeiro deles permite que os Senadores da
República tenham maiores informações a respeito do
sabatinado e também que o cidadão possa colaborar
com o Senado da República através da rede mundial
de computadores. Aliás, já existem atos sub-regimentais que estabelecem esta previsão na Comissão de
Constituição e Justiça e também na Comissão de Infraestrutura. O Projeto de Resolução da lavra do Senador
Requião estende às outras comissões, uma vez que a
alteração é regimental, esta previsão.
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É importante ressaltar que o Projeto de Resolução
valoriza a sabatina. Como temos dito em várias oportunidades, a sabatina que é feita aqui, no Senado, se
encontra no que se denomina de mecanismo de freios
e contrapesos que devem informar as relações entre
o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Isso significa
dizer que a sabatina não pode ser um convescote entre
Senadores e aquele que é sabatinado. Isso significa
dizer que a sabatina deve ter um conteúdo material de
suma importância. Por isso, o cidadão vai colaborar com
a sabatina através da rede mundial de computadores.
E o Projeto de Resolução, ao alterar o Regimento,
impede a realização de sabatinas de afogadilho, sabatinas de um dia para o outro. Isso é muito importante
para que os Senadores e as Senadoras possam ter
um conhecimento mais aprofundado a respeito do sabatinado. A sabatina é um instrumento de controle que
o Senado da República faz em relação aos indicados
e àquele que indicou para a composição dos órgãos
importantes da República.
Quero, com isso, cumprimentar o autor do Projeto de Resolução, o Senador Requião, e pedir o voto
dos Senadores e Senadoras para este Projeto, que é
simples, mas de suma importância para que o Senado da República possa se firmar como a Casa da Federação, que não é um apêndice do Poder Executivo,
não é um puxadinho de outros Poderes da República.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Roberto Requião, para discutir a matéria. O Senador
Roberto Requião, inclusive, é o autor, o primeiro signatário, desse projeto de resolução.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR. Para discutir. Sem revisão do orador.) –
Esse projeto de resolução, que foi aprovado à unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, se inspira
no sistema norte-americano de escolha de autoridade.
Estabelece prazos amplos e possibilita a participação
da sociedade civil através da Internet, abrindo, por um
prazo de cinco dias, se não me engano – e há algum
tempo discutimos isso na Comissão –, a possibilidade
de opiniões, que serão submetidas à comissão e ao
Relator. O Relator fica com uma posição mais flexível,
podendo, inclusive, convocar audiências públicas para
a discussão.
Isso evita essa precipitação que, às vezes, decorre
do excesso de reuniões de comissões, comissões que
se sobrepõem no Senado Federal, mas que nos levam
a situações desagradáveis como ultimamente vivemos.
Aprovado, por unanimidade, extraordinariamente
discutido, peço aos Srs. Senadores a aprovação desse
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projeto, que é a moralização da escolha de autoridades
pelo Senado da República.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira, com
a palavra V. Exª para discutir a matéria.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse importante Projeto de Resolução nº 8,
apresentado pelo Senador Requião, altera o Regimento
do Senado para disciplinar a apreciação da escolha
de autoridades em comissões.
Sr. Presidente, um dos principais pontos desse
projeto tem por objetivo aperfeiçoar e estender regras
já dispostas na Resolução nº 1, de 2007, da CCJ, e no
Ato nº 1, de 2009, da Comissão de Infraestrutura, que
regulamentam o processo de aprovação de autoridades da CCJ e da Comissão de Infraestrutura para as
demais Comissões da Casa, ampliando a participação
popular nas deliberações do Senado Federal, no exame da indicação de autoridades que detêm responsabilidade de exercer altos cargos da nossa República.
Em comparação com o texto atual, Sr. Presidente,
o art. 383 do Regimento Interno, o projeto inova ao exigir
uma série de informações e documentos que facilitarão
a análise acerca da qualificação profissional e da vida
particular e pública do indicado para cargo público.
Trata-se, portanto, assim, de um projeto que propõe, quanto ao rito do exame de indicação de autoridade pela Comissão, que seja possibilitada também
a participação da sociedade por meio do portal do
Senado Federal, da rede mundial de computadores,
a Internet, seja para trazer novas informações sobre
o indicado, para que melhor esclareça quanto a sua
idoneidade técnico-profissional e até moral, seja para
contribuir com as indagações a serem dirigidas ao
candidato por ocasião da sua arguição pelos Senadores na Comissão.
Portanto, Sr. Presidente, o PMDB encaminha favoravelmente ao Projeto de Resolução nº 8, de 2011,
de autoria do nosso companheiro do PMDB, Senador
Roberto Requião.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não havendo mais quem queira discutir a matéria...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Só para...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.

98

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... dizer que a Minoria também encaminha favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Encerrada a discussão.
Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa
medida provisória tem, hoje, duas importâncias para
o Brasil: primeiro, que nós estamos atendendo o setor
sucroalcooleiro, que é um setor que tem sofrido muito
nos últimos anos; segundo, dentro desta medida provisória, está a ajuda aos Municípios brasileiros, que, se
nós não aprovarmos esta semana, nós vamos deixar
de repassar o dinheiro aos Municípios, aqueles R$3
bilhões anunciados pela Presidente Dilma, que a primeira parcela sai agora até o final do mês, teremos
tempo se aprovarmos essa medida provisória.
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Então, eu faço um apelo a todos que nós possamos votar ainda hoje esta medida provisória.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Hoje não é possível, Senador
Sérgio Souza. Já houve um acordo de que nós não
apreciaremos hoje esta medida provisória.
Declaro encerrada a discussão do item 18.
Votação do projeto sem prejuízo das emendas.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação das Emendas nºs 1 e 2.
As Senadoras e os Senadores que as aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas as emendas.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora,
oferecendo a redação final.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Em discussão a 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 redação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
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A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
PARECER Nº 949, DE 2013
Discussão, em turno único, do Parecer nº 949,
de 2013 , da Comissão de Serviços de Infraestrutura, que teve como Relator o Senador
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José Pimentel, sobre a Mensagem nº 72, de
2013 (nº 320/2013, na origem), pela qual a
Senhora Presidente da República submete à
apreciação do Senado Federal a indicação do
Sr. WALDYR MARTINS BARROSO, para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão do parecer.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente, Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda, com a
palavra, V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Quero, primeiro, cumprimentar o Senador Pimentel pelo relatório na indicação da Presidente
da República do Sr. Waldyr Martins Barroso.
Trata-se – e faço essa intervenção – de voto secreto, mas é muito importante que a gente registre que
a Presidente escolheu um funcionário de carreira da
Agência Nacional do Petróleo, concursado. É uma pessoa preparada, de grande conhecimento. Demonstrou
isso nas várias discussões que teve conosco, não só
na sua apresentação na Comissão de Infraestrutura,
mas no diálogo que estabeleceu com Senadores da
Comissão e com Senadores que não eram da Comissão, mas que ouviram o Waldyr e sabem que é um
funcionário de carreira, muito destacado, muito preparado para assumir as funções de dirigente da Agência
Nacional do Petróleo.
Portanto, eu, assim como o Senador Pimentel,
que apresentou o seu relatório na Comissão de Infraestrutura, me considerei muito informado, sabendo que
estava decidindo pela escolha de um quadro bastante
competente da Agência Nacional do Petróleo.
Então, eu apelo aqui para os nossos colegas
Senadores para que a gente possa vir ao plenário,
fazer essa escolha, fazer essa votação e aprovar a indicação, em face do relatório apresentado pelo nosso
colega José Pimentel.
Eram essas as questões que eu queria registrar,
Sr. Presidente, ressaltando a escolha da Presidente Dilma Rousseff por um funcionário de carreira, concursado, da Agência Nacional do Petróleo, para ser dirigente
daquela importante organização de regulação de um
setor de energia muito importante para o País inteiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Peço aos Srs. Senadores...
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Evidentemente, acompanhado da Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – ...que estão em outras dependências da Casa que, por favor, venham ao plenário.
Nós estamos procedendo a uma votação importante.
Senador Wellington Dias, e Senador Valdir Raupp, em seguida.
Com a palavra V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Eu quero aqui
fazer um apelo também aos Senadores e Senadoras.
Nós estamos aqui votando a indicação do Dr. Waldyr
Martins Barroso, que, como bem foi lembrado aqui pelo
Senador Inácio Arruda, é de carreira da Agência Nacional do Petróleo. Lembro que é quorum qualificado
e, por essa razão, fazemos um apelo a que possam
comparecer aqui à votação.
É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Valdir Raupp, eu queria só lembrar a V. Exª, conforme combinamos ontem
por telefone, que, amanhã, nós vamos ter a primeira
sessão temática do Senado Federal para discutirmos
a reforma política, com a presença da Presidente do
Tribunal Superior Eleitoral, Ministra Carmem Lúcia. E
a presença de V. Exª, como Presidente do PMDB, é
fundamental nesse debate que pretende colaborar para
que tenhamos uma solução com relação à mudança
do sistema eleitoral, à mudança da maneira de financiamento das campanhas políticas, e outros assuntos
que merecem a atenção desta Casa.
Com a palavra V. Exª.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB
– RO. Sem revisão do orador.) – Obrigado a V. Exª.
Passei cedo na Mesa do Senado e me inscrevi para a
reunião de amanhã, porque sei da importância da reforma eleitoral, da reforma política. Fui Relator, hoje pela
manhã, na CCJ, do projeto que altera alguns itens da
reforma política, de autoria do Senador Romero Jucá, já
acordado com a maioria dos Líderes, tanto do Senado
quanto da Câmara. Espero que, com o pedido de vista
concedido hoje, esse projeto possa voltar semana que
vem ainda mais arredondado e em consenso, para que
a gente possa votar essa minirreforma política e fazer
uma reforma mais profunda a partir do próximo ano.
Eu quero, também na mesma linha dos Senadores que me antecederam, com a permissão de nosso
Líder, Eunício Oliveira, que está à Mesa, encaminhar
esta votação, pedindo aos membros do PMDB, às
Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores do PMDB, que
possam vir ao plenário, para votar o nome do Waldyr

102

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Martins, um técnico renomado da ANP, de carreira,
que foi sabatinado hoje na Comissão de Infraestrutura. Ele fez lá uma brilhante apresentação. Foi também
questionado pelas Srªs e pelos Srs. Senadores e se
saiu muito bem. Então, não tenho nenhuma dúvida de
que o Waldyr está preparado para assumir as funções
como Diretor da Agência Nacional do Petróleo.
Por isso, reforço aqui o apelo às Srªs e aos Srs.
Senadores para que venham ao plenário votar, porque
precisamos de quórum qualificado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Se todos já votaram, nós vamos
encerrar a votação e apurar o resultado.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente, ainda estão votando ali.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Cristovam Buarque.
Senador Wellington Dias, com a palavra V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu quero só fazer um apelo, mais uma vez. Nós estamos aqui com 51 Senadores votantes e temos um
quórum próximo de 70 Senadores na Casa. Eu queria
fazer um apelo aqui para que os Senadores possam
comparecer e votar.
Sr. Presidente, eu queria aproveitar a oportunidade. Hoje é o Dia do Bancário. Eu, como bancário, já
passei pelo Banco do Nordeste, pela Caixa Econômica,
pelo Banco do Estado do Piauí, e queria hoje saudar
aqui todos os bancários do Brasil inteiro e dizer da importância desse trabalho em todo o Brasil.
Espalhados em todas as regiões do Brasil, os
bancários dão conta de relevantes serviços na área do
comércio e da indústria, da agricultura, de habitação,
de saneamento, na área pública, no atendimento aos
clientes. Então, são esses homens e mulheres que se
dedicam, com muito esforço.
Eu queria, hoje, fazer esta homenagem, na mesma data em que se comemoram também os 30 anos da
fundação da Central Única dos Trabalhadores (CUT),
uma central firme, de luta. Faço esta homenagem em
nome de todos que fazem a sua direção e o seu colegiado, por esta data importante em que se comemoram
os 30 anos do seu funcionamento. Uma entidade que
foi responsável por lutas importantes no nosso País,
ajudou em avanços importantes na nossa Constituição,
na legislação brasileira, na proteção da classe trabalhadora. Então, em nome de todas as entidades filiadas
à Central Única dos Trabalhadores, eu queria também
parabenizá-la por esses 30 anos de sua existência.
E, mais uma vez, faço um apelo a todos os Senadores e Senadoras que ainda não votaram para
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que compareçam em plenário. Estamos fazendo aqui,
neste instante, uma votação nominal, secreta, para a
escolha do Dr. Waldir Martins Barroso para a Agência
Nacional do Petróleo. Aliás, foi recebida hoje aqui a Drª
Magda, Presidenta da Agência Nacional do Petróleo, e
aqui foi feita uma apresentação das novas licitações,
na Comissão de Infraestrutura.
Eu destaco, com muita alegria, a presença da
Agência Nacional do Petróleo no Estado do Piauí, na
região da Bacia do Parnaíba, Maranhão, Piauí, onde
houve a descoberta de gás e petróleo. Já tivemos os
primeiros leilões, com 20 lotes, e agora esperamos ter
a presença também de petróleo em mar.
Queria aqui agradecer a todos e a todas que fazem a Agência Nacional do Petróleo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira, com
a palavra V. Exª.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como
Presidente da Comissão Especial que trata do Código
Penal, eu queria a atenção de V. Exª para a solicitação
da prorrogação de prazo para as emendas.
Já encaminhei um ofício a V. Exª, Sr. Presidente
Renan Calheiros, solicitando, com fundamento no art.
412, inc. III, do Regimento Interno do Senado Federal,
a prorrogação do prazo para apresentação de emendas e, consequentemente, a recontagem dos demais
prazos ao Projeto de Lei do Senado, mudando do dia
9 para o dia 14.
Foi um compromisso feito por esta Presidência
com os Líderes do Partido, sobre o Projeto de Lei do
Senado 236, da reforma do Código Penal, para que a
gente conclua ainda este mês. Houve um compromisso
desta Presidência de solicitar a V. Exª e gostaria de ouvir V. Exª sobre esse requerimento que faço, com base
no art. 412, não havendo objeção dos demais Líderes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É o seguinte o Requerimento
na íntegra:
REQUERIMENTO
Nº 964, DE 2013
Ofício nº 40/2013 CT-Reforma Código Penal
Brasília, 28 de agosto de 2013
Assunto: Prorrogação prazo Emendas
Senhor Presidente,
Solicito, com fundamento no art. 412, III, do Regimento Interno do Senado Federal, a prorrogação do
prazo para apresentação de emendas e consequentemente a recontagem dos demais prazos do Projeto
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de Lei do Senado nº 236 de 2012 (Reforma do Código
Penal) até o dia 13 de setembro de 2013.
Atenciosamente, – Senador Eunício Oliveira,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não havendo objeção do Plenário, nós vamos cumprir o que pede V. Exª, na forma
do Regimento.
Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente, apenas para apoiar o Se-
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nador Eunício nesse pedido, porque aí os Senadores
terão oportunidade maior para apresentar as emendas.
Portanto, como Relator designado pela Comissão, eu concordo e agradeço porque eu, como Relator,
terei um prazo mais à frente. É isso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos.
Nós vamos encerrar a votação e proclamar o
resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – SIM, 50; NÃO, 3.
Houve 2 abstenções.
Está, portanto, aprovado o nome de Waldyr Martins Barroso para a Agência Nacional do Petróleo.
Será feita a devida comunicação à Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
REQUERIMENTO
Nº 871, DE 2013
Em sessão anterior, foi lido o Requerimento
nº 871, de 2013, do Senador Pedro Taques e
outros Senadores, solicitando a realização de
sessão especial destinada a comemorar os 40
anos da criação da Associação Nacional dos
Procuradores da República, a realizar-se no
dia 21 de outubro de 2013.
Votação do requerimento.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que
aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 20, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória
nº 613, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 20, de 2013, na forma do
texto aprovado na Câmara dos Deputados,
que institui crédito presumido da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins na venda de álcool, inclusive para fins carburantes; altera as
Leis nºs 9.718, de 27 de novembro 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 nº
2.199-14, de 24 de agosto de 2001, dispondo
sobre incidência das referidas contribuições
na importação e sobre a receita decorrente
da venda no mercado interno de insumos da
indústria química nacional que especifica; e dá
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outras providências (proveniente da Medida
Provisória nº 613, de 2013).
Parecer sob nº 29, de 2013, da Comissão
Mista, Relator: Senador Walter Pinheiro (PT/
BA); e Relator Revisor: Deputado Vanderlei
Siraque (PT/SP), favorável à Medida Provisória, às Emendas nºs 76 e 77, integralmente,
e às Emendas nºs 22 e 82, parcialmente, nos
termos de Projeto de Lei de Conversão, que
oferece; e pela rejeição das demais emendas.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Walter
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da
Constituição Federal, para estabelecer que os
ocupantes de cargo público que tiverem sua
escolha aprovada previamente pelo Senado
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem
comparecer a essa Casa, anualmente, para
prestar contas de suas atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
(Paraná)
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador José Sarney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular
a duração dos benefícios fiscais concedidos
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às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona
Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
5
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 primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional
Federal da 6º Região, com sede em Belém e
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
6
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 primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Eunício Oliveira, que
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 32, de 2010, tendo como primeiro signatário
o Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92
e 111-A da Constituição Federal, para explici-
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tar o Tribunal Superior do Trabalho como órgão
do Poder Judiciário, alterar os requisitos para
o provimento dos cargos de Ministros daquele
Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 45, DE 2009
(Calendário Especial –
Requerimento nº 875, de 2013)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de
2009, tendo como primeiro signatário o Senador
Renato Casagrande, que acrescenta o inciso XXIII
ao art. 37 da Constituição Federal, dispondo sobre as atividades do sistema de controle interno.
Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, de redação, que apresenta.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 18, DE 2013
(Calendário Especial – Requerimento nº 953, de
2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
18, de 2013, tendo como primeiro signatário o
Senador Jarbas Vasconcelos, que altera o art. 55
da Constituição Federal para tornar automática a
perda do mandato de parlamentar nas hipóteses
de improbidade administrativa ou de condenação por crime contra a Administração Pública.
Parecer nº 920, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Braga, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
10
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 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.
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11
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 292, DE 2013
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 292, de
2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher no
Brasil), que altera o Código Penal, para inserir
o feminicídio como circunstância qualificadora
do crime de homicídio.
12
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 293, DE 2013
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 293, de
2013, (da CPMI de Violência Contra a Mulher
no Brasil), que altera o art. 1º da Lei nº 9.455,
de 7 de abril de 1997, para incluir a discriminação de gênero e reconhecer como tortura a
submissão de alguém à situação de violência
doméstica e familiar, com emprego de violência
ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico
ou mental como forma de exercer domínio.
13
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 294, DE 2013
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 294,
de 2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher no Brasil), que altera o art. 20 da Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006, para estabelecer que o encaminhamento da ofendida ao
abrigamento deverá ser comunicado em 24
(vinte e quatro) horas ao juiz e ao Ministério
Público para análise imediata dos requisitos
da prisão preventiva do agressor.
14
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 295, DE 2013
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 295, de
2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher no
Brasil), que altera o art. 7º da Lei nº 8.080, de 19
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de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação
da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes e dá outras providências, para inserir entre os princípios e diretrizes
do Sistema Único de Saúde (SUS) a atribuição
de organizar serviços públicos específicos e
especializados para atendimento de mulheres
vítimas de violência doméstica em geral.
15
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 296, DE 2013
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 296, de 2013
(da CPMI de Violência Contra a Mulher no Brasil), que altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios
da Previdência Social, e a Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006, para instituir o auxílio-transitório
decorrente de risco social provocado por situação
de violência doméstica e familiar contra a mulher.
16
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 297, DE 2013 – COMPLEMENTAR
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 297, de 2013
– Complementar (da CPMI de Violência Contra
a Mulher no Brasil), que altera a Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, que cria
Fundo Penitenciário Nacional, para determinar
que recursos arrecadados com multas decorrentes exclusivamente de sentenças condenatórias
em processos criminais que envolvam violência
doméstica e familiar devem ser aplicados na
manutenção de casas de abrigo destinadas a
acolher vítimas de violência doméstica e prioritariamente no reembolso de benefícios ou prestações assistenciais ou previdenciárias, pagas
com recursos da seguridade social.
17
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 298, DE 2013
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 298,
de 2013 (da CPMI de Violência Contra a Mu-
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lher no Brasil), que dispõe sobre a criação do
Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência
Contra as Mulheres, e dá outras providências.
19
REQUERIMENTO
Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimentos
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 (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
20
REQUERIMENTO
Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, 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 (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).
21
REQUERIMENTO
Nº 902, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
902, de 2013, do Senador José Agripino, solicitando 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).
22
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 cons-
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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).
23
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-
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nado nº 290, de 2013, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (cancelamento de CNPJ no
caso de utilização de mão-de-obra escrava).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, projetos de lei
do Senado que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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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, pareceres que serão lidos
São lidos os seguintes:

145

Agosto de 2013

146

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE57747
2013

Quinta-feira 29

AGOSTO DE 2013

57748 Quinta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

147

Agosto de 2013

148

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE57749
2013

Quinta-feira 29

AGOSTO DE 2013

57750 Quinta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

149

Agosto de 2013

150

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE57751
2013

Quinta-feira 29

AGOSTO DE 2013

57752 Quinta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

151

Agosto de 2013

152

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE57753
2013

Quinta-feira 29

AGOSTO DE 2013

57754 Quinta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

153

Agosto de 2013

154

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE57755
2013

Quinta-feira 29

AGOSTO DE 2013

57756 Quinta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

155

Agosto de 2013

156

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE57757
2013

Quinta-feira 29

AGOSTO DE 2013

57758 Quinta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

157

Agosto de 2013

158

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE57759
2013

Quinta-feira 29

AGOSTO DE 2013

57760 Quinta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

159

Agosto de 2013

160

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE57761
2013

Quinta-feira 29

AGOSTO DE 2013

57762 Quinta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

161

Agosto de 2013

162

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE57763
2013

Quinta-feira 29

AGOSTO DE 2013

57764 Quinta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

163

Agosto de 2013

164

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE57765
2013

Quinta-feira 29

AGOSTO DE 2013

57766 Quinta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

165

Agosto de 2013

166

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE57767
2013

Quinta-feira 29

AGOSTO DE 2013

57768 Quinta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

167

Agosto de 2013

168

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE57769
2013

Quinta-feira 29

AGOSTO DE 2013

57770 Quinta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

169

Agosto de 2013

170

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE57771
2013

Quinta-feira 29

AGOSTO DE 2013

57772 Quinta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

171

Agosto de 2013

172

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE57773
2013

Quinta-feira 29

AGOSTO DE 2013

57774 Quinta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

173

Agosto de 2013

174

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE57775
2013

Quinta-feira 29

AGOSTO DE 2013

57776 Quinta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

175

Agosto de 2013

176

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE57777
2013

Quinta-feira 29

AGOSTO DE 2013

57778 Quinta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

177

Agosto de 2013

178

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE57779
2013

Quinta-feira 29

AGOSTO DE 2013

57780 Quinta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

179

Agosto de 2013

180

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE57781
2013

Quinta-feira 29

AGOSTO DE 2013

57782 Quinta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

181

Agosto de 2013

182

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE57783
2013

Quinta-feira 29

AGOSTO DE 2013

57784 Quinta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

183

Agosto de 2013

184

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE57785
2013

Quinta-feira 29

AGOSTO DE 2013

57786 Quinta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

185

Agosto de 2013

186

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE57787
2013

Quinta-feira 29

AGOSTO DE 2013

57788 Quinta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

187

Agosto de 2013

188

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE57789
2013

Quinta-feira 29

AGOSTO DE 2013

57790 Quinta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

189

Agosto de 2013

190

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE57791
2013

Quinta-feira 29

AGOSTO DE 2013

57792 Quinta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

191

Agosto de 2013

192

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE57793
2013

Quinta-feira 29

AGOSTO DE 2013

57794 Quinta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

193

Agosto de 2013

194

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE57795
2013

Quinta-feira 29

AGOSTO DE 2013

57796 Quinta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

195

Agosto de 2013

196

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE57797
2013

Quinta-feira 29

AGOSTO DE 2013

57798 Quinta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

197

Agosto de 2013

198

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE57799
2013

Quinta-feira 29

AGOSTO DE 2013

57800 Quinta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

199

Agosto de 2013

200

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE57801
2013

Quinta-feira 29

AGOSTO DE 2013

57802 Quinta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

201

Agosto de 2013

202

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE57803
2013

Quinta-feira 29

AGOSTO DE 2013

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

57804 Quinta-feira 29

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência recebeu o Ofício nº
179, de 2013, do Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 406, de 2005.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 179/2013-Presidência/CAS
Brasília, 21 de agosto de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
combinado com o § 2 do artigo 282, do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência que
esta Comissão, após discussão em Turno Suplementar,
aprovou o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº
406, de 2005 e rejeitou as 4 (quatro) Emendas apresentadas pelo Senador Romero Jucá no Turno Suplementar.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com referência ao Ofício nº
179, de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis
para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 406, de 2005, seja apreciado pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Esgotou-se ontem o prazo
previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno,
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da
apreciação pelo Plenário das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 208, de 2010,
do Senador Marcelo Crivella, que estabelece
regime especial de parcelamento de tributos
federais para a empresa nascente;
– Projeto de Lei do Senado nº 479, de 2011,
do Senador Cyro Miranda, que altera a Lei nº
7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código
Brasileiro de Aeronáutica), para autorizar o
poder público a definir padrões mínimos de
salubridade e conforto nos voos comerciais;
– Projeto de Lei do Senado nº 355, de 2012,
do Senador Cyro Miranda, que aumenta o limite
para vendas isentas de tributos em lojas francas;
– Projeto de Lei do Senado nº 391, de 2012,
do Senador Mário Couto, que altera a Lei nº
9.249, de 26 de dezembro de 1995, para permitir a dedução no Imposto de Renda da Pessoa Jurídica de direito privado, que empregue
pessoa portadora de necessidades especiais
e dá outras providências; e
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– Projeto de Lei do Senado nº 402, de 2012, da
Senadora Ana Amélia, que altera os arts. 5º, 13 e
15 da Lei nº 6.729, de 28 de novembro de 1979,
para promover a concorrência de preços e condições de atendimento pós-venda na comercialização de veículos automotores de via terrestre.
Tendo sido apreciados terminativamente pelas Comissões competentes, os Projetos de Lei do Senado nºs
479, de 2011; e 355, de 2012, aprovados, vão à Câmara
dos Deputados; e os Projetos de Lei do Senado nºs 208,
de 2010; 391 e 402, de 2012, rejeitados, vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência recebeu os seguintes Avisos do Tribunal de Contas da União:
AVISO Nº 48, DE 2013
Aviso nº 1.053-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 19 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta
Corte nos autos do processo nº TC 041.604/2012-1, na
Sessão Ordinária de 14/8/2013, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado.
Atenciosamente, João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
AVISO Nº 49, DE 2013
Aviso nº 1.071-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 21 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta
Corte nos autos do processo nº TC 043.567/2012-6,
na Sessão Ordinária de 21/8/2013, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
AVISO Nº 50, DE 2013
Aviso nº 1.073-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 21 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta
Corte nos autos do processo nº TC 043.568/2012-2,
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na Sessão Ordinária de 21/8/2013, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
AVISO Nº 51, DE 2013
Aviso nº 1.075-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 21 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta
Corte nos autos do processo nº TC 044.050/2012-7,
na Sessão Ordinária de 21/8/2013, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Os Avisos, apensados aos processados das respectivas Resoluções, vão à Comissão
de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência designa, como
membro titular, o Deputado Raimundo Gomes de Matos, em substituição ao Deputado Carlos Sampaio, para
integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 623, de 2013, conforme
o Ofício nº 823, de 2013, da Liderança do PSDB na
Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:

Quinta-feira 29

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência designa, nos termos do disposto no art. 4º da Resolução do Senado
Federal nº 34, de 2013, o Senhor Eduardo Amorim,
para integrar o Conselho da Comenda Dorina Gouveia
Nowill, de acordo com a indicação da Liderança do Partido Social Cristão, nos termos do Ofício nº 218/2013,
16 de agosto de 2013.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 218/2013
Brasília, 16 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Em atenção ao Of. nº 1.838/2013 – SF, e nos termos da Resolução do Senado Federal nº 34, de 2013,
faço a indicação de meu próprio nome, como representante do Partido Social Cristão – PSC, para integrar o
Conselho da Comenda Dorina Gouveia Nowill.
Atenciosamente, – Senador Eduardo Amorim,
Líder do PSC.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência do Senado Federal recebeu, por meio do Ofício nº 160/2013, Relatório
de Viagem do Senador Roberto Requião, referente ao
Requerimento nº 79, de 2013, de missão, no qual relata participação, quando na qualidade de Presidente
da Representação Brasileira no Parlamento Mercosul,
em Seminário no Parlamento Sueco em comemoração
ao Dia da América Latina, realizado no dia 3 de março
de 2013, em Estocolmo, na Suécia.
O ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o ofício:
Ofício nº 160/2013
Brasília, 27 de agosto de 2013

Of.nº 823/2013/PSDB
Brasília, 28 de agosto de 2013
Assunto: Indicação de Membro de Comissão.
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Raimundo Gomes de Matos, em substituição ao Deputado
Carlos Sampaio, como membro titular, para integrar
a Comissão Mista destinada a proferir parecer a Medida Provisória nº 623/13, que altera a Lei nº 12.844,
de 19 de julho de 2013, para dispor sobre operações
de crédito rural relativas a empreendimentos localizados na área de abrangência da Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE.
Respeitosamente, – Deputado Carlos Sampaio,
Líder do PSDB.

Assunto: Relatório de viagem Estocolmo – Suécia
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, tenho a satisfação de encaminhar a Vossa Excelência o Relatório de minha participação, quando na qualidade de Presidente da Representação Brasileira no Parlamento do MERCOSUL
de Seminário no Parlamento Sueco, em comemoração
ao Dia da América Latina, realizado em 6 de março
de 2013, em Estocolmo, na Suécia (Requerimento nº
79, de 2013)
Na certeza da atenção de Vossa Excelência ao
documento em apreço, renovo-lhe votos de estima e
consideração.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
PMDB/PR.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência do Senado Federal recebeu o Ofício nº 91, do Senador Luiz Henrique da Silveira, referente ao Requerimento nº 507, de
2013, de missão, por meio do qual relata participação
na Missão Oficial à Alemanha, no período de 14 a 18
de junho de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o ofício:

AGOSTO DE57815
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OF. GSLHEN 91/2013
Brasília, 27 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, apresento a Vossa Excelência, em anexo, relatório referente a minha participação em Missão Oficial à Alemanha, entre os dias
14 e 18 de junho do corrente ano.
Atenciosamente, – Senador Luiz Henrique da
Silveira.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência do Senado Federal
recebeu o Ofício nº 92, do Senador Luiz Henrique da
Silveira, referente ao Requerimento nº 623, de 2013,
de missão, por meio do qual relata participação, como
representante da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, na cerimônia de posse do presidente
eleito da República do Paraguai, Senhor Horacio Cartes, no período de 14 a 16 de agosto de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o ofício:
OF. GSLHEN 92/2013
Brasília 27 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência que no período de 14 a 16 de agosto do corrente ano, estive em Missão Oficial ao Paraguai, quando
no dia 15 de agosto participei, como representante da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
desta Casa, da cerimônia de posse do presidente eleito
da República do Paraguai Horácio Cartes.
Atenciosamente, – Senador Luiz Henrique da
Silveira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência do Senado Federal recebeu Ofício nº 174, da Senadora Vanessa
Grazziotin, por meio do qual comunica a impossibilidade de comparecimento à Conferência Internacional
sobre Alterações Climáticas, no período de 2 e 4 de
julho de 2013, em Beijing, República Popular da China,
conforme Requerimento nº 697, de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o ofício:
Ofício nº 174/2013
Brasília-DF, 27 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Tendo sido autorizada pelo Requerimento nº
697/2013, publicado no Diário do Senado Federal do
dia 16-6-2013, a participar da Conferência Internacional
sobre Adaptação às Alterações Climáticas, realizada
em Beijing/República Popular da China, entre os dias
2 e 4 de julho passado, comunico que, por ocasião das
votações das matérias incluídas por Vossa Excelência
na Pauta Prioritária do Senado Federal, não compareci ao referido evento, continuando a participar dos
trabalhos da Casa no referido período.
Atenciosamente, – Senadora Vanessa Grazziotin.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senado Federal recebeu o
Ofício nº 234, de 2013, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, comunicando o envio à sanção
do Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2013.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 234/13/PS-GSE
Brasília, 28 de agosto de 2013
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado o
inciso II do art. 2º do Substitutivo dessa Casa ao Projeto de Lei nº 323, de 2007, da Câmara dos Deputados
(PLC nº 41/13), 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 a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989; e
dá outras providências”, mantendo-se o restante do
texto aprovado nesta Casa, com exceção do art. 6º.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que
a referida proposição foi enviada à sanção em 20-8-13.
Atenciosamente, – Deputado Marcio Bittar, Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador José Agripino.
Com a palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou
fazer um discurso que não gostaria de fazer, porque
é um discurso de fatos que tive a obrigação de denunciar aqui por várias vezes, fatos que penalizam a
população do Brasil, do Nordeste, particularmente, e
que lamentavelmente estão acontecendo, conforme eu
anunciei em diversos pronunciamentos que fiz neste
mesmo lugar, nesta mesma tribuna.
Senador Capiberibe, em setembro do ano passado, com pompa e circunstância, a Presidente da República anunciou uma coisa que o Brasil todo aplaudiu,
achou uma maravilha, que foi a redução, em 20%, da
tarifa de energia elétrica no Brasil. É claro que uma
notícia como essa causa satisfação aos agentes econômicos, ao consumidor individual, àqueles que torcem pela retomada da economia. Isso tudo é razão de
júbilo, na medida em que a medida tenha sido tomada
com o calço devido das precauções que uma tomada
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de iniciativa como essa, que uma tomada de atitude
como essa deva conter, Senador Pedro Taques.
Você baixar tarifa de energia elétrica por decreto,
por um ato, como um anúncio, é uma maravilha. Agora, é sustentável? A reação das concessionárias, das
distribuidoras, de todo o sistema elétrico, que não teve
o suficiente diálogo estabelecido, revelou para mim
as preocupações que eu trouxe para esta tribuna. O
setor elétrico manifestou preocupações com relação
à sustentabilidade do sistema. A concessão da distribuição de energia elétrica, da geração de energia
elétrica, sobrevive na medida em que ela existe e tem
lucro, e lucro é produto de eficiência e de condições
que se dê ao setor.
Pelo que as empresas envolvidas no sistema manifestaram na época, em setembro, em agosto, antes
do anúncio, ficou claro para o País que elas estavam
sendo obrigadas a conceder uma compressão de tarifa
pela qual não poderiam, de forma sustentada, responder. E veio o anúncio. Com o anúncio do abaixamento
da tarifa – acho que feito em rede nacional de rádio e
televisão pela Presidente da República –, veio um primeiro momento de alegria, de satisfação, a expectativa
da primeira conta com uma tarifa mais baixa.
E, antevendo uma coisa que eu não gostaria que
já estivesse acontecendo, tive oportunidade de dizer
que a energia mais barata é a energia que você tenha
confiança de que ela não faltará.
É ótimo baixar a tarifa de energia elétrica, Senador
Wilder. É ótimo! Baixar a tarifa de energia elétrica é uma
maravilha, desde que você tenha a confiança de que
terá energia em janeiro, fevereiro, março, abril, maio,
junho, julho e dezembro, em todos os dias dos meses
e em todas as horas do dia. Se você for empresário
ou consumidor e pagar uma tarifa de energia elétrica
até baixinha, mas não tem a confiança de que aquela
energia seja permanente, como deve ser em qualquer
país civilizado do mundo, é um blefe a tarifa baixa.
Porque é tarifa baixa para uma energia não confiável.
Hoje ocorreu o sexto blecaute, de setembro para
cá. Aquilo que eu previa, eu disse. Aqueles que são
responsáveis pela geração, pela distribuição, estão denunciando, estão anunciando que a retribuição que o
Governo está dando e as providências que o Governo
anuncia não são suficientes à retribuição dos custos,
do lucro e da manutenção do sistema.
O que está acontecendo? As empresas, como
estão garroteadas, só têm uma saída: deixar de investir
naquilo que é o mais importante – a prevenção do risco
do apagão. São sistemas de proteção que envolvem
dinheiro. Energia elétrica é geração, distribuição e correção dos riscos – proteção aos sistemas. A geração
está ocorrendo até por geradoras que já existem há
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anos e anos. A distribuição, idem; com mais lucro, com
menos lucro, com prejuízo, com menos prejuízo, está
havendo. Agora, o investimento na proteção do risco,
do reparo das linhas, das proteções especiais, aí não.
E por que não está havendo? Porque a compressão
aconteceu sem a consequente tomada de providência
para proteger o sistema é que este é o sexto blecaute.
Sexto; um, dois, três, quatro, cinco, seis, de setembro
para cá, conforme, lamentavelmente, eu disse que poderia vir a acontecer, e está acontecendo.
O que é um blecaute? Está havendo blecaute em
Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió,
Aracaju e Salvador. Na minha capital, está um caos
uma hora dessas. Os sinais de trânsito em pane, os
shoppings com as lojas fechadas, o transporte coletivo
travado pelo trânsito caótico, as geladeiras desligadas,
a energia das fábricas cancelada. Uma balbúrdia completa. Faltou energia elétrica numa casa, todo mundo
sabe: vela na mão e aflição na cabeça.
É o que está ocorrendo por incúria de um governo que, incrivelmente, é exercido pela ex-Ministra das
Minas e Energia, que se diz uma grande gestora, e que
tomou essa iniciativa em cima de um sistema que ela
administrou até pouco tempo e que está gerando esses
prejuízos todos ao bem-estar da população.
Porque eu não estou falando, Senador Wilder, de
um blecaute; estou falando do sexto blecaute. Vai aparecer um raio, o responsável vai ser um raio. Vão inventar
um raio de novo ou vão inventar um fato qualquer que
tenha justificado o blecaute que penalizou a população dessas capitais todas, de Teresina até Salvador.
Estou fazendo, Senador Flexa Ribeiro, essa manifestação, porque há um mundo de coisa errada neste
governo, um mundo. Agora, são coisas anunciadas que
a gente vem à tribuna, anuncia, denuncia, adverte e
nenhuma providência é tomada. Não houve nenhuma
providência.
Não sei se V. Exª sabe, deve saber, gastou-se
neste ano, de subsídio de recurso do Tesouro com as
concessionárias, R$17 bilhões. Isso é manteiga em
venta de gato. Bota e derrete na hora, porque o volume de recurso envolvido é monstruoso.
O sistema subsiste com tarifa, tarifa conveniente
e R$17 bilhões é muito dinheiro, mas para a manutenção do sistema é nada. E o Governo está com queda
de receita. Cada mês que passa, a receita, porque a
economia está em queda, será menor e vão ser cada
vez maiores as dificuldades do Governo em manter
aquilo que ele fez, o abaixamento não sustentado de
uma tarifa de energia elétrica, que está levando à aflição, o que anunciei.
Gostaria, com essas palavras, de alertar para
que o Governo tome algum tipo de providência, pelo
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amor de Deus, porque a gente morre de falar aqui e a
inação do Governo é completa. Parece que aquilo que
a oposição fala – e fala em tom moderado como eu
falo – não é motivo de advertência para os órgãos do
Governo que existem para servir o cidadão brasileiro.
Ouço, com muito prazer, o Senador Wilder Morais, que é cidadão, é consumidor, é empresário e é
empregador.
O Sr. Wilder Morais (Bloco Minoria/DEM – GO)
– Senador, apenas no mesmo raciocínio, em Goiás,
fizemos também uma federalização da Celg e com
compromisso de investimento. Isso em 2012. De lá
para cá, ao invés de as coisas acontecerem, está no
limite, porque hoje precisamos de um investimento
da ordem de R$1,2 bilhão, há dois anos, e não houve
esse investimento. O Estado de Goiás cresce acima
da média nacional, as indústrias hoje estão no limite.
A cada dia, está sendo cobrada uma solução de nós,
Senadores, para a Centrais Elétricas de Goiás. Por
esse motivo, a falta de investimento no setor tem impedido e está no limite. A qualquer minuto nós vamos
ter essa mesma notícia que você está me dando do
seu Estado, no Norte e Nordeste. Quer dizer, o sistema
inteiro está no limite. Então eu concordo com V. Exª e
venho aqui dizer que o Governo precisa, se a gente
pensa em crescimento, investir em infraestrutura e no
setor elétrico. O que foi feito em 150 anos deve ser feito em dez anos, e não tem projeto, não tem licença e
acontece o que está acontecendo hoje, a população
pagando isso em sua casa.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Obrigado, Senador Wilder. V. Exª fala sobre o
sistema autônomo do seu Estado, que é abastecido
pela Celg, Centrais Elétricas de Goiás, e eu estou falando dos apagões do Nordeste que são abastecidos
fundamentalmente pelo sistema Chesf, que é todo estatal e que já deveria estar todo amortizado. É Paulo
Afonso e pouco mais ou nada num sistema integrado.
E é o modelo estatal, é o modelo sobre o qual o
Estado tem o maior alcance e a maior responsabilidade, porque as ações da Chesf pertencem ao Estado
brasileiro, ele tem a obrigação direta de fazer a manutenção, de proteger, de diminuir o risco de apagão
e é por aí que estão ocorrendo os maiores apagões.
É a falência anunciada do Estado pela má gestão que
passa pela distribuição de energia elétrica remunerada
por uma tarifa demagogicamente rebaixada.
O que eu estou querendo é anunciar que eu vou
esperar que o Governo da República anuncie as razões do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e
sexto apagões, porque vai ocorrer o sétimo, o oitavo e
o nono, se algumas providências não forem tomadas.
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E eu quero dizer a V. Exªs que esse assunto,
Senador Blairo Maggi, é tão grave, incomoda a tanta
gente, que é obrigação nossa, se o Governo não vier
com informações e explicações convincentes e com
medidas anunciadas para corrigir as razões dos apagões, nós não teremos outro caminho senão instalar
uma Comissão Parlamentar de Inquérito seriíssima
para provocar o assunto, identificar as razões e obrigar o Governo a tomar as providências que são do
seu dever tomar.
Não teremos outro caminho. Esse assunto é seriíssimo e envolverá, se o Governo não tomar providências, anunciar as razões reais e providências para
corrigir as razões dos apagões, eu tomarei a iniciativa
de propor uma Comissão Parlamentar de Inquérito
para investigar as causas do apagão, a necessidade
de providências e a identificação da responsabilidade
de quem deve fazer o quê.
Ouço com muito prazer o Senador Wellington
Dias, Líder do PT nesta Casa.
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Senador Agripino primeiro agradeço pela
oportunidade. É claro que uma situação dessa de falta
de energia causa transtornos às pessoas. O Ministro
das Minas e Energia acaba de conceder uma entrevista coletiva em que ele informa que a causa do apagão foi um incêndio na região da Fazenda Santa Clara, no Estado do Piauí, no Município de Canto Buriti.
Esse incêndio de grandes proporções teria atingido a
rede e em razão disso teria gerado essa situação de
falta contínua na rede. É uma rede da Chesf. Eu, por
coincidência, na última sexta-feira, estive em Canto
Buriti e lá tive reuniões no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, estivemos inaugurando uma estrada para
um assentamento e passei ali na Santa Clara onde
inclusive os trabalhadores da Santa Clara, que é um
assentamento, me pediram uma solução para a regularização da situação. É um assentamento grande,
quase uma cidade, para que tivesse as condições de
um atendimento. Portanto, é um projeto, na verdade,
nessa região. O que eu quero aqui chamar a atenção:
nessa região, há muitos incêndios. É uma rodovia federal, a BR-135; as pessoas jogam cigarro. É uma
região do semiárido, onde a mata seca facilmente se
incendeia. Aliás, uma das coisas que colocavam ali
era a necessidade de haver um plantão permanente
dos bombeiros por conta disso. Eu queria apenas colocar essa informação para o conhecimento de V. Exª.
E certamente – agora a notícia positiva – voltou a ser
energizado a partir das capitais e o que se espera é
o restabelecimento.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Eu agradeço a delicadeza da iniciativa do Se-
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nador Wellington Dias, com quem eu conversava até
agora há pouco. Ele concordava inteiramente sobre o
incômodo, a aflição dos teresinenses, dos natalenses
com o apagão.
Agora, veja, Senador Wellington, veja o que está
ocorrendo: eu vi na televisão, ontem ou anteontem,
um incêndio de proporções catastróficas nos Estados
Unidos ameaçando as sequoias gigantes, e as providências do estado americano em proteger as árvores.
Ninguém nem falava em proteger as linhas de alta tensão ou de baixa tensão dos Estados Unidos.
No Brasil, os incêndios, como V. Exª coloca, nessa região são frequentes, e incêndios ocorridos no Estado do Piauí colapsam a energia elétrica; no Piauí,
no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em
Pernambuco, em Sergipe, em Alagoas e na Bahia.
Cabe na cabeça de alguém insanidade dessa natureza? Incêndios presumíveis, previsíveis numa região
do Piauí provocam o colapso da energia elétrica em
todo o Nordeste, e não se toma a providência da prevenção ao risco, que é claro ter esse colapso que está
infernizando a vida de milhares de brasileiros, milhões
de brasileiros! É contra isso que eu me insurjo. É na
proteção desses brasileiros que estou aqui me manifestando. Porque são coisas previsíveis.
O que está faltando é capital para a empresa privada que existe para prestar um serviço remunerado
e que foi garroteada por uma tarifa de energia elétrica
que foi rebaixada para o aplauso do Brasil, mas que
se deseja que seja sustentado.
É isso que estou falando, é exatamente isso
que estou falando. Uma cosia que é previsível está
produzindo uma coisa que é inadmissível. O que é
previsível está produzindo o inadmissível. E contra o
inadmissível é que me manifesto, manifestando mais
uma vez a intenção.
O.K. Foi o incêndio. O incêndio está dado como
justificativa; agora, a justificativa não apaga o ressentimento nem a revolta dos brasileiros que estão, neste
momento, com a vida infernizada, do Piauí até o Estado da Bahia.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. José Agripino, o Sr.
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Flexa
Ribeiro, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Senador Agripino Maia, quero
parabenizá-lo pelo pronunciamento de V. Exª.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Maioria/PP –
PI) – Sr. Presidente.
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Maioria/PP –
PI) – Para registrar, na votação anterior, Ciro Nogueira vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Será registrado, Senador Ciro
Nogueira.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu estive em agenda administrativa, cuidando de interesses do meu Estado, por isso não votei na indicação
do Dr. Waldyr Barroso. Quero justificar o meu voto. Eu
votaria favoravelmente, por ser um quadro de carreira
e, nesse caso, seguramente fez justiça a tão necessária meritocracia nos quadros de Estado.
Portanto, desejo justificar o meu voto e, se aqui
estivesse, eu o faria favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – A Ata registrará o voto de V. Exª,
Senador Ricardo.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO) –
Sr. Presidente, eu também só queria confirmar que,
na votação anterior, nominal, meu voto foi favorável.
Eu não estava presente porque tinha compromisso
fora da Casa.
Portanto, gostaria que registrasse meu voto favorável na votação anterior.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – A Ata fará o registro do voto de V.
Exª, Senador Ivo Cassol.
Concedo a palavra, pela ordem dos inscritos, ao
Senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que
terá 20 minutos. (Pausa.)
V. Exª está permutando, pela Liderança, com o
Senador Wellington Dias.
Então, o Senador Wellington Dias falará pela inscrição, e V. Exª falará pela Liderança do PT.
Com a palavra, o Senador Wellington Dias, por
permuta com o Senador Paulo Paim, na ordem de
inscrição.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, saudando V. Exª
e todos os meus colegas Senadores, quero dizer que
já registrei aqui e dou como lido um pronunciamento
que fiz, resgatando a história da Central Única dos
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Trabalhadores, que, exatamente neste 28 de agosto,
faz 30 anos. Foi fundada em 1983, na cidade de São
Bernardo do Campo, em São Paulo, durante o primeiro congresso nacional da classe trabalhadora, com a
participação de mais de cinco mil homens e mulheres
vindos de todo o País, que lotaram o galpão da extinta
Companhia Cinematográfica Vera Cruz, participando
de uma parte importante da história do nosso País.
Como quem foi líder do movimento sindical pelo
Sindicato dos Bancários, com muito orgulho, queria
fazer aqui neste texto o registro e pedir que seja considerado como lido e conste nos Anais desta Casa.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Senador Wellington Dias, permita-me só uma
frase sobre esse tema.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Com prazer.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS)
– Eu só quero cumprimentar V. Exª pela lembrança e
dizer que eu estava lá, com muito orgulho. Ali fundamos
a CUT, tendo o Meneguelli como presidente; o Avelino,
como vice; e eu, como secretário-geral. Então, quando
V. Exª lembra uma data tão importante para nossas vidas, eu só tenho que cumprimentá-lo e lembrar aquele momento tão importante, sendo que a composição
final foi coordenada, principalmente, pela capacidade
de articulação do Presidente Lula e de Olívio Dutra.
Parabéns a V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Então, permitam-me aqui homenagear
V. Exª por esse momento histórico que viveu com nosso querido Jair Meneguelli, com o Presidente Lula e
tantos outros. Lá no meu Estado, Evaldo Ciríaco foi o
nosso primeiro presidente, o presidente do Sindicato
dos Comerciários. Hoje trabalha no Tribunal Regional
do Trabalho do Piauí, mas eu queria fazer aqui este
registro importante.
Passaram por ali vários líderes: Regina Sousa,
que inclusive é a minha suplente; hoje é o Manuel Rodrigues o presidente da Central Única dos Trabalhadores; o Mourinha, o Moura também esteve lá presidindo.
Queria comemorar o dia dos bancários hoje, este
28 de agosto, e também fazer outro registro importante: quero registrar aqui a brilhante campanha da nossa
judoca Sarah Menezes, no Mundial de Judô de 2013,
que está sendo realizado no Rio de Janeiro até o próximo domingo, até o dia 1º de setembro. A piauiense
conquistou medalha de bronze ontem, numa disputa
muito emocionante. É a primeira brasileira a conquistar um ouro olímpico no judô, em Londres, e líder no
ranking mundial, na categoria ligeiro, até 48kg. Essa é
a terceira medalha de bronze da judoca em mundiais.
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Eu também faço aqui um registro: estiveram ontem
conosco, aqui presentes, os pais de Sarah Menezes,
e eu tive o privilégio de recebê-los. A Sâmia Menezes,
que é uma colega de equipe, trabalha aqui conosco,
é sua irmã. Ontem recebemos aqui a visita da sua
mãe, a D. Dina Menezes, e do seu pai, o Sr. Rogério,
que aqui compareceram, visitando o Senado Federal.
Queria também, Sr. Presidente, tratar de um tema
que muito me orgulha: a educação. As escolas em tempo integral têm causado uma verdadeira revolução na
educação do Piauí. O jornal Meio Norte publicou uma
importante matéria esta semana, destacando: são
245 escolas da rede pública estadual que oferecem
o ensino com jornada ampliada através do Programa
Mais Educação, de tempo integral. Lembro que começou esse trabalho no meu governo, com 19 escolas, e
o Governador Wilson, com o Governo da Presidenta
Dilma, fez um trabalho de reconhecimento da importância da escola de tempo integral e fez ampliações
no nosso Estado.
O Centro de Ensino Fundamental de Tempo Integral Raldir Cavalcante, em Teresina, foi a primeira escola
de tempo integral do Estado, transformada ainda em
2009. O Raldir Cavalcante hoje se destaca pelo ótimo
desempenho dos alunos. Os alunos passam nove horas na escola, onde, além das aulas da grade regular,
têm aulas de balé, xadrez, judô, violão, violino, flauta
doce, jornal e rádio. A escola é referência em índices
elevados de qualidade educacional,
Campeã do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o Ideb, de 2009 e 2011, a escola subiu
de um índice de 3,7 para 6,2, em 2009; e de 6,2 para
6,9, em 2011, atendendo 336 alunos do 4º ao 7º ano.
Os números mostram que o modelo de ensino integral
quase dobrou o índice da escola Raldir Cavalcante no
Ideb – mais do que dobrou, na verdade.
Atualmente existem três modalidades de ensino
em tempo integral no Piauí.
Na primeira, os estudantes passam sete horas
por dia na escola, em atividades educacionais e lúdicas. Na segunda, a jornada diária é de nove horas por
dia – defendo que possamos, sempre que possível, ter
essas nove horas –, atendendo a todos os alunos – no
fim do meu governo, eram 18, mais uma que deixamos
implantada, e agora são 40 dessas de nove horas. No
terceiro modelo, os alunos moram na escola; estudam
durante o dia todo durante 15 dias e, nos outros 15
dias, retornam para o meio rural, onde vivem, no interior
do Estado. Essa modalidade é instalada nas escolas
agrícolas sob a direção do Governo do Estado. É o
modelo da Escola Família Agrícola, e destaco aqui o
trabalho do Padre Humberto e do Padre João, um em
Teresina, o outro em Oeiras, entre muitos parceiros.
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Sr. Presidente, o Piauí tem alcançado resultados
tão expressivos na área educacional porque, desde
2003, temos investido fortemente na estruturação das
escolas e na estruturação de seu corpo docente.
Além do ensino em tempo integral, senhoras e
senhores, também estamos investindo em educação
com mediação tecnológica. No Piauí, o número de
Municípios atendidos pelo Programa Mais Saber já é
de 167. Hoje são aproximadamente 11 mil estudantes
beneficiados com as aulas em todo Estado – e parabenizo aqui o Secretário Átila Lyra pelo importante
trabalho que faz com toda a sua equipe. A metodologia de atuação do Programa Mais Saber consiste
em aulas transmitidas pela televisão em tempo real,
no formato de videoconferência, ministradas por professores habilitados e capacitados, a partir do estúdio
instalado na TV Educativa do Estado, em Teresina. Os
alunos assistem às aulas nos ambientes escolares
de segunda a sexta nos horários estabelecidos para
a transmissão das aulas e, nos fins de semana, têm
atividades complementares.
Na área de ensino profissionalizante, temos o
Centro Estadual de Educação Profissional em Saúde
Monsenhor José Luis Barbosa Cortez, o Premen Sul,
que é considerado uma das melhores escolas profissionais do Estado, referência na área técnica da saúde
– foi visitado esses dias pelo governador.
O investimento feito no Premen Sul faz parte da
consolidação e do aprimoramento das escolas técnicas profissionais do Estado. São bases presenciais
e, a partir delas, se faz esse misto de curso à distância e presencial. Todas as 20 salas de aula da escola
estão climatizadas; a quadra poliesportiva, coberta e
com vestuário; o refeitório, pronto; e o laboratório de
enfermagem, completamente montado. Aqui, ainda no
meu governo, nós iniciamos um centro de formação na
área de saúde, formando agentes de saúde, auxiliares
de enfermagem, enfermeiros, técnicos.
O Centro Monsenhor José Luis Barbosa Cortez –
Premen Sul tem capacidade para atender 2.600 alunos
com cursos de análise clínica, enfermagem, radiologia,
nutrição, saúde bucal, endemias e vigilância sanitária.
Sr. Presidente, só com educação é possível superar a pobreza, um dos mais graves problemas do
Piauí e do Brasil. É a educação ou a falta dela que
faz a diferença, assim como não ter mão de obra com
qualificação de curta e média duração, com qualidade,
leva ao rebaixamento. É exatamente o contrário: é a
qualificação voltada para todos que faz a condição de
alguém sair, de forma definitiva, da miséria, da pobreza para um status mais elevado.
Priorizando a educação como forma de crescimento profissional, com certeza, a situação econô-

223

Agosto de 2013

mica, social e cultural do nosso povo melhora. Nessa
perspectiva, todos saem ganhando.
Eu queria homenagear aqui, também pela educação, a presença do nosso querido Deputado Paulo
Mourão, do Tocantins, apaixonado por educação, que
nos honra hoje aqui, com sua presença. E esteve conosco hoje aqui o Dr. Nicolau. Ele agora, além de ajudar o Tocantins, ajuda outros Estados, como o meu
Piauí, levando para lá a presença de ensino superior,
especialmente Medicina, para a região da nossa querida Parnaíba. Nós nos sentimos honrados com a sua
presença.
Agradecendo ao Senador Paim e a V. Exª, dou
aqui por lidos os outros textos do meu pronunciamento.
Muito obrigado.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT
– SP) – V. Exª me permite, Senador Wellington Dias?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Eu gostaria, como o Senador Paulo Paim,
de também me solidarizar com o cumprimento que V.
Exª faz à Central Única dos Trabalhadores. Inclusive,
quero justificar minha ausência ao Presidente Vagner,
que convidou a mim e acho que a V. Exª também para
uma homenagem, em comemoração hoje em São Paulo. Em função do nosso trabalho, eu não posso estar
lá. Quero cumprimentar a todos, inclusive Luiz Inácio
Lula da Silva, Jair Meneguelli, Vicentinho, Paulo Paim
e todos os que fundaram a CUT há 30 anos, que se
constituiu em um esteio da defesa da voz dos trabalhadores, para que possam ter mais elevado grau de
cidadania, como hoje realmente acontece em relação
ao que acontecia há 30 anos. Vida longa para a CUT!
Parabéns a todos os seus filiados e sindicatos. Cumprimentos, Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Eu que agradeço ao Senador Suplicy.
Encerro o meu pronunciamento aqui, juntando-me a V. Exª e transmitindo o nosso abraço ao nosso
companheiro Vagner, presidente da Central Única dos
Trabalhadores, com toda a direção.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Vagner Freitas é o Presidente.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR WELLINGNTON DIAS
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI. Sem apanhamento taquigráfico.) –
28 DE AGOSTO: ANIVERSÁRIO DA CUT
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a Central Única dos Trabalhadores – CUT – fará

224

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

30 anos no próximo dia 28 de agosto. Foi fundada em
1983, na cidade de São Bernardo do Campo, em São
Paulo, durante o 1º Congresso Nacional da Classe
Trabalhadora, com a participação de mais de 5 mil homens e mulheres, vindos de todo o país, que lotaram
o galpão da extinta companhia cinematográfica Vera
Cruz participando de uma parte importante da história
do nosso país.
A CUT nasceu num Brasil de profundas transformações políticas, econômicas e culturais, protagonizadas essencialmente pelos movimentos sociais.
E foi essa retomada do processo de mobilização da
classe trabalhadora que deu origem à Central Única
dos Trabalhadores.
O nascimento da CUT como organização sindical
brasileira representa mais do que um instrumento de
luta e de representação real da classe trabalhadora.
É um verdadeiro desafio, pois a CUT é uma organização sindical brasileira de massas, em nível máximo,
de caráter classista, autônomo e democrático, cujo
compromisso é a defesa dos interesses imediatos e
históricos da classe trabalhadora.
Baseada em princípios de igualdade e solidariedade, seus objetivos são; organizar, representar sindicalmente e dirigir a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da cidade e do campo, do setor público e privado,
ativos e inativos, por melhores condições de vida e
de trabalho e por uma sociedade justa e democrática.
Presente em todos os ramos de atividade econômica do país, a CUT se consolida como a maior central
sindical do Brasil, da América Latina e a 5a maior do
mundo, com quase 3 mil e quinhentas entidades filiadas, mais de 7 milhões de trabalhadoras e trabalhadores associados, além de 22 milhões de trabalhadoras
e trabalhadores na base.
Desde sua fundação, a CUT tem atuação fundamental no cenário político, econômico e social ao longo
da história brasileira, latino-americana e mundial. Os
avanços obtidos na proposta de um Sistema Democrático de Relações de Trabalho e a eleição de um operário à presidência da República em 2002 são fortes
exemplos dessas mudanças e resultados diretos das
ações da CUT em sua luta incansável pela garantia e
ampliação de direitos da classe trabalhadora.
A CUT defende a liberdade e autonomia sindical
com o compromisso e o entendimento de que os trabalhadores têm o direito de decidir livremente sobre
suas formas de organização, filiação e sustentação
financeira, com total independência frente ao Estado,
governos, patronato, partidos e agrupamentos políticos, credos e instituições religiosas e a quaisquer
organismos de caráter programático ou institucional.
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Para a Central, as lutas da classe trabalhadora
são sustentadas pela unidade a partir da vontade e da
consciência política dos trabalhadores.
A CUT se organiza em dois níveis: além da estrutura nacional, a CUT está presente em todos os 26
estados e no Distrito Federal. Verticalmente, a CUT
está organizada em organizações sindicais de base e
entidades sindicais por ramo de atividade econômica:
sindicatos, federações e confederações.
A Central também conta com organismos para o
desenvolvimento de políticas específicas e assessoria:
Agência de Desenvolvimento Solidário (ADS), Instituto
Observatório Social (IOS), Instituto Nacional de Saúde
no Trabalho (INST), além de sete Escolas Sindicais e
uma Escola de Turismo e Hotelaria.
Parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras que fazem parte dessa história.
Minha homenagem especial aos companheiros
da CUT Piauí, ao presidente Paulo de Oliveira Bezerra, aos ex-dirigentes Lourenço da CUT, Regina Souza,
Manoel Rodrigues e Evaldo Ciríaco, um dos ftindadores
da CUT Piauí e seu primeiro presidente. Também quero
destacar a importante articulação do ex-deputado federal Antônio José Medeiros, que participou inclusive
da fundação da CUT Nacional.
Sr. Presidente, quero lembrar que, no próximo
dia 30, a CUT vai encabeçar uma grande manifestação, em todo o país. O objetivo é mobilizar cerca de
um milhão de trabalhadores, em conjunto com outras
Centrais Sindicais. Diversos setores já confirmaram paralisação. São eles: bancários, indústria de alimentos,
químico e serviço público. Os setores que não terão
paralisação integral, estão organizando atos públicos.
Em Brasília, será montado um acampamento no gramado do Congresso Nacional, que permanecerá até
o dia 5/9. Em São Paulo, os trabalhadores prometem
ocupar a Avenida Paulista. As Centrais Sindicais reivindicam carga horária de 40 horas semanais, fim do
fator previdenciário e rejeição do projeto de lei que
trata da terceirização.
Era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI. Sem apanhamento taquigráfico.) –
SARAH MENEZES NO MUNDIAL DO RIO
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
quero registrar a brilhante campanha da nossa judoca
Sarah Menezes no Mundial de Judô 2013, que está
sendo realizado no Rio de Janeiro até o próximo domingo, 01 de setembro. A piauiense conquistou medalha
de bronze ontem, numa disputa muito emocionante.
Primeira brasileira a conquistar um ouro olímpico no judô, em Londres, e líder do ranking mundial na
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categoria ligeiro (até 48kg), essa é a terceira medalha
de bronze da judoca em Mundiais.
Nesta temporada rumo às Olimpíadas de 2016,
Sarah Menezes conquistou medalha de prata no Mundial Masters, o ouro no Grand Slam de Moscou, prata
no Mundial Militar e o bronze no Grand Slam de Paris.
Os melhores judocas do mundo estarão reunidos no Rio de Janeiro para o Campeonato Mundial de
Judô. Ao todo, são 783 lutadores (477 homens e 306
mulheres) de 124 países. A competição é a mais importante da modalidade depois dos Jogos Olímpicos.
Além de Sarah, o Brasil tem mais 22 judocas
participando da competição. Dezoito deles, incluindo
Sarah Menezes, são frutos do programa do Governo
Federal de incentivo ao esporte, o Bolsa Atleta.
Outros quatro judocas brasileiros também lideram
o ranking de suas categorias: a meio-pesado Mayra
Aguiar(78kg), o meio-médio Victor Penalber, (81kg) e
os pesados Maria Suelen Altheman (+78kg) e Rafael
Silva (+100kg). Fiquemos na torcida!
Era o que tinha a dizer. Obrigado!
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pela ordem, Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria pedir a V. Exª que mandasse constar
em ata o meu voto favorável ao Dr. Waldyr Martins, na
votação nominal que houve há pouco, na Ordem do
Dia. Eu estava ausente, tendo em vista uma audiência
de que participei. Mas eu gostaria de registrar o meu
voto, para que constasse o voto “sim.”
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – A solicitação de V. Exª será registrada
em ata, Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Em votação o Requerimento nº
965, de 2013, do Senador Roberto Requião, que requer licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa,
no período de 9 a 11 de setembro de 2013, a fim de
participar, na qualidade de membro da representação
brasileira no Parlamento do Mercosul, de “Reunión de
Mesa Directiva” do referido Parlamento, a realizar-se
em Montevidéu, na República Oriental do Uruguai.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO
Nº 965, DE 2013
Nos termos dos artigos 13 e 40, § 1º, I, do Regimento Interno do Senado Federal, c/c o art. 14, § 2º
da Resolução nº 1, de 2011-CN, e tendo em vista que
fui convidado pelo Presidente do Parlamento do Mer-
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cosul, requeiro licença dos trabalhos da Casa, de 9 a
11 de setembro de 2013, com o fim de participar, na
qualidade de membro da Representação Brasileira no
Parlamento do Mercosul, de “Reunión de Mesa Directiva” do referido Parlamento, a realizar-se em 9 e 10
próximo, em Montevidéu, República Oriental do Uruguai.
Comunico, ainda, nos termos do art. 39, I, do
RISF, que estarei ausente entre os dias 8 a 11 de
agosto de 2013.
Sala das Sessões, 28 de agosto de 2013. _ Senador Roberto Requião, PMDB/PR.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – As Srªs e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Em votação o Requerimento nº
966, de 2013, do Senador Cícero Lucena, que solicita,
com fundamento no art. 40 do Regimento Interno do
Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa no dia
30 de agosto de 2013, a fim de participar de diligência
externa destinada a discutir o andamento das obras
de transposição do Rio São Francisco, bem como as
obras de segurança hídrica, tal como da Adutora do
Agreste, na cidade de Serra Talhada, Pernambuco.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO
Nº 966, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 40, § 1º, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro autorização para
participar em diligência externa para acompanhar o
andamento das obras de Transposição do Rio São
Francisco, bem como as obras de segurança hídrica,
tal como a Adutora do Agrestre, como membro da Comissão Externa para acompanhar os Programas de
Transposição e Revitalização do Rio São Francisco,
que será realizado na Câmara de Vereadores de Serra
Talhada, Pernambuco, dia 30 de agosto do corrente
ano, conforme convite anexo.
Sala das Sessões, 28 de agosto de 2013. _ Senador Cícero Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – As Srªs e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Em votação o Requerimento nº 967,
de 2013, do Senador Cyro Miranda, que solicita, com
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fundamento no art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa no dia 9 de
setembro de 2013, a fim de participar, na qualidade de
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, do Congresso Internacional ABED de Educação
à Distância, a ser realizado na cidade de Salvador, nos
termos do Requerimento nº 48/2013, da Comissão de
Educação, aprovado em 27 de agosto de 2013.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO
Nº 967, DE 2013
(REQUERIMENTO Nº 48, DE 2013-CE)
Requeiro, nos termos do art. 40, § 1º, I, do Regimento Interno do Senado Federal, autorização para
ausenta-me desta Casa, no dia 9 de setembro, quando participarei, na qualidade de Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, do “Congresso
Internacional ABED de Educação a Distância”, a ser
realizado na cidade de Salvador-Bahia.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 2013. – Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – As Srªs e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Em votação o Requerimento nº
968, de 2013, do Senador Humberto Costa.
Solicita, com fundamento no art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos
na Casa nos dias 29 e 30 de agosto de 2013, a fim
de participar de missão destinada a realizar visitas e
oitivas na Câmara de Vereadores de Serra Talhada,
Pernambuco, conforme plano de trabalho aprovado
pela Comissão Externa para acompanhar as obras
de transposição e revitalização do Rio São Francisco.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO
Nº 968, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 13, combinado
com o artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa, nos dias 29 e
30 de agosto do corrente, para desempenho de missa
destinada a realizar visita e oitivas na Câmara de Vereadores de Serra Talhada-PE, conforme Requerimento
aprovado em 12 de junho último pela Comissão Exter-
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na para acompanhar os Programas de Transposição e
Revitalização do rio São Francisco.
Sala das sessões, de agosto de 2013. – Senador Humberto Costa.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – As Srªs e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Com a palavra...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pela ordem, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, encaminho à Mesa três requerimentos
de pesar, para apresentação de condolências às suas
respectivas famílias, de três extraordinários campeões
mundiais de futebol, que faleceram nesses últimos dias.
Gylmar dos Santos Neves, bicampeão mundial
nas seleções de 1958 e 1962, que faleceu no último
domingo, foi considerado um dos maiores goleiros da
história do futebol brasileiro, jogou no Corinthians, no
Santos Futebol Clube e no Jabaquara; Djalma Santos,
que foi da Portuguesa de Esportes e do Palmeiras,
bicampeão mundial, faleceu dia 23 de julho último; e
também De Sordi, que faleceu no dia 24, aos 82 anos,
foi um extraordinário jogador do São Paulo e também
campeão mundial de futebol em 1958.
Três craques excepcionais que honraram tanto
o Brasil.
Solicito que sejam considerados, Sr. Presidente,
e encaminhados às respectivas famílias os requerimentos de pesar.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Os requerimentos se encontram sobre
a mesa e serão encaminhados conforme solicita V. Exª.
Com a palavra, por inscrição pela Liderança do
PT, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Senador
Flexa Ribeiro, eu tenho me posicionado aqui, inúmeras
vezes, acompanhando os médicos e seus respectivos
sindicatos, mas nesta questão, Sr. Presidente, como
os médicos vêm se posicionando em relação principalmente aos médicos cubanos, eu não posso me calar
como se não estivesse vendo.
Por isso, Sr. Presidente, além de concordar na
íntegra com o discurso do Senador Humberto Costa,
faço questão de ler da tribuna o que escreveu o jor-
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nalista Gilberto Dimenstein. Título: “Debate sobre os
médicos me dá vergonha por Gilberto Dimenstein”.
Diz ele:
O perfil dos médicos cubanos é o seguinte:
em geral, eles têm mais de uma década de
formados, passaram por missões em outros
países, fizeram residência, parte deles (20%)
cursaram mestrado e 40% obtiveram mais que
uma especialização.
Aí ele pergunta: “Para quem está preocupado com
o cidadão e não apenas com a corporação, a pergunta
essencial é: essa formação é suficiente?”. Ou não é?
Aí, ele diz: “Aproveito essa pergunta para apontar o que vejo como uma absurda incoerência – uma
incoerência pouco conhecida da população”.
Aí, ele diz que ouviu inclusive: “Um dos dirigentes, aliás, disse publicamente que um médico brasileiro
não deveria prestar socorro (veja só) se um paciente
for vítima de um médico estrangeiro. Deixa morrer.
Bela ética”.
Enfim, Sr. Presidente, quero resumir aqui o que
diz este documento escrito pelo jornalista. E ele diz:
Por que essas mesmas associações, tão furiosas em atacar médicos estrangeiros [boto
aqui, de minha parte: principalmente cubanos],
não fazem barulho para denunciar alunos comprovadamente despreparados? [Aqui no Brasil,
também já estão clinicando?].
A resposta encontra-se na moléstia do corporativismo.
Se os brasileiros querem tanto essas vagas
por que não se candidataram? [Palavras de
Gilberto Dimenstein]
Será que preferem que o pobre se dane apenas
para que um outro médico não possa trabalhar?
Sinceramente [palavras dele de novo, de Gilberto Dimenstein], sinto vergonha por médicos
que agem colocando a vida de um paciente
abaixo de seus interesses.
Gilberto Dimenstein ganhou os principais prêmios destinados a jornalistas e escritores. Integra uma incubadora de projetos de Harvard
(...). Desenvolve o Catraca Livre, eleito o melhor blog de cidadania em língua portuguesa
(...). É morador da Vila Madalena.
Sr. Presidente, sintetizei o que penso. Socorro-me do discurso do Senador Humberto Costa, que falou de forma muito tranquila e brilhante, como sempre,
do tema de saúde.
Senador Humberto Costa, muitas vezes até não
nos encontramos na mesma linha de debate, mas
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quero dizer que assino embaixo da sua posição com a
maior tranquilidade, pela consistência dos argumentos.
Tenho certeza, Senador Suplicy, de que a sociedade brasileira já tem lado nesse debate: é o lado do
povo brasileiro, que quer mais médicos.
Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Cumprimento V. Exª pela solidariedade,
que já expressei também ao Senador Humberto Costa, com respeito aos médicos cubanos. Que sejam
bem-vindos os médicos que estão chegando para o
Programa Mais Médicos. Cumprimento, também, V. Exª
por aqui colocar os argumentos de Gilberto Dimenstein, jornalista que escreveu muito apropriadamente a
respeito, chamando a atenção para o fato de que os
médicos brasileiros deveriam dar as boas-vindas aos
que de fora vêm colaborar, tendo em conta que a situação da assistência de saúde do povo brasileiro requer,
sim, que mais médicos estejam presentes. Que sejam
bem-vindos esses que vêm de Cuba, da Espanha, da
Argentina e de outros países.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – São nossos convidados.
Senadora Vanessa Grazziotin, permita-me. V. Exª
não me pediu um aparte, mas assisti também ao seu
pronunciamento. E quero aqui, de público, bater palmas para o seu pronunciamento. V. Exª foi muito feliz
quando demonstrou que alguns atos estão beirando
o racismo, o preconceito, de forma totalmente desprovida, descabida, incoerente. Vi quando V. Exª leu – eu
não tinha vista ainda – que chegaram a dizer que os
médicos cubanos são como empregadas domésticas.
Primeiro, V. Exª foi muito feliz ao dizer que é uma ofensa
às empregadas domésticas. Qual é o problema de ser
parecido com uma empregada doméstica? Eu posso
ser parecido com um empregado doméstico. E daí?
Com muito orgulho, sim, senhor. Qual é o conceito de
beleza? De boa aparência? Não estou inovando. Estou
apenas reforçando o belo pronunciamento de V. Exª. E
inclusive se referia a uma jornalista, que dizia qual é
a cara da boa aparência. Porque não há cara de boa
aparência, conforme aquela jornalista no seu blog... E
V. Exª vai tomar as providências. Eu quero me somar
ao seu pronunciamento. O Brasil não aceita mais esse
tipo de prática, seja de médico, seja de peão metalúrgico, seja de Deputado, seja de Senador.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Se V. Exª me permite um aparte,
Senador. Agora eu solicito a V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Faço questão.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – AM) – Em meu pronunciamento, também re-
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latei que, quando li a matéria que estava publicada num
blog, Senador Paim, eu imaginei que não fosse uma
pessoa real, que fosse um fake. Todos nós sabemos
que existem esses fakes, que são falsas pessoas, são
caricaturas inventadas. Até que não, que eu descobri
que, de fato, a pessoa existe, e é uma jornalista lá do
Estado do Rio Grande do Norte. Então, eu...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Eu fui olhar a foto dela, inclusive.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Pois é. Então, é inimaginável que
isso ocorra. Mas ocorreu. Depois ela retirou e pediu
desculpas. Não basta. Quero só aproveitar o aparte
que V. Exª concede para dizer que tanto eu, que estou
à frente da Procuradoria Especial da Mulher, como a
Deputada Elcione Barbalho, à frente da Procuradoria
da Mulher na Câmara dos Deputados, e a Deputada
Jô Moraes, coordenadora da Bancada Feminina, já estamos encaminhando ao Ministério Público, para que
o Ministério Público tome as providências que o caso
requer. Porque é como V. Exª diz: nós lutamos muito
para fazer um Brasil e um mundo diferente disso que a
jornalista escreveu, em que todos, independentemente
de raça, sexo e condição social, sejam iguais. Ora, médicos se impõem pela aparência? Qual é a aparência
de médico? Não é? Então, Senador...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – É conceito de competência.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – AM) – Eu me inspiro muito na luta de V. Exª,
que tem sido um ardoroso defensor da igualdade entre os povos, e o Brasil tem essa característica, é uma
sociedade multiétnica, não tem por que nós aceitarmos
esse tipo de manifestação. Isso envergonha a Nação
brasileira, a Nação brasileira, que é formada de brancos, de índios, de negros, de mulheres, de homens, de
homossexuais, de tudo, e nós convivemos em harmonia e com respeito. V. Exª me inspira muito, Senador. A
luta de V. Exª é para adotar ações de combate a esse
tipo de discriminação. Muito obrigada e cumprimento
V. Exª também.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Cumprimento V. Exª. A melhor forma de eu dizer
é que a luta de direitos humanos não tem fronteira, ela
é internacional. E por isso é um absurdo estarem hostilizando os nossos convidados, que vêm aqui atender
as pessoas que estão, infelizmente, em muitos casos,
doentes.
Mas, na mesma linha, o Senador Suplicy insistiu
muito, durante essas duas semanas, sobre Martin Luther King. E como eu não quero simplesmente ler aqui,
o que V. Exª e outros já fizeram, vou me socorrer, para
homenagear Martin Luther King, exatamente, Senador
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Suplicy, de algo que eu sei que V. Exª, se eu provocar,
vai cantar em inglês. V. Exª vai me deixar concluir e é
capaz de cantar em inglês. Eu vou aqui apenas ler a
letra da música que Nina Simone, em homenagem a
Martin Luther King, em 1968, apresentou, no ato da
sua morte.
Em inglês, no meu inglês – V. Exª pode corrigir
depois –, a letra diz, em português: “Por quê? O rei do
amor está morto”. Em inglês, “Why? The king of love
is dead”, mais ou menos isso.
E ela diz:
O que vai acontecer agora? Em todas as nossas cidades?
O meu povo está aumentando, eles estão vivendo, em mentiras.
Mesmo que eles tenham que morrer
Mesmo que eles tenham que morrer no momento em que descobrirem o que a vida é
Mesmo nesse único momento em que eles
descobrissem o que a vida é
Se você tiver que morrer, que está tudo bem
Porque você sabe o que é a vida
Você conhece o que é a liberdade e, por um
momento [você entendeu o sentido] de sua
vida.
Mas ele [sim, Martin Luther King] viu o topo
da montanha
E sabia que não podia parar
Sempre vivendo com a ameaça da morte à
sua frente
Gente, é melhor você parar e pensar
Todo mundo sabe que estamos à deriva
O que vai acontecer agora que o nosso rei
está morto?
Todos nós podemos derramar lágrimas; mas
não vai mudar nada
Enfim, ensine o seu povo: será que eles vão
aprender?
Vocês precisam sempre matar, queimando,
queimando com armas
E matar com armas e queimar – você não sabe
como temos que reagir?
Mas ele [ele sim, Martin Luther King] viu o topo
da montanha
E sabia que não podia parar
Sempre vivendo com a ameaça da morte à
frente
Gente, é melhor você parar e pensar.
Todo o mundo sabe que estamos à deriva.
O que vai acontecer [e ela termina dizendo]
agora que nosso rei está morto.
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Nina Simone, cantora e pianista, ativista na luta
contra o racismo, cantou, no enterro do pacifista Martin
Luther King, esta canção.
Sr. Presidente, peço a V. Exª que, além da canção, aceite o discurso, também pelo fato de V. Exª já
o ter lido na tribuna durante quase quinze dias. Eu o
observava, acompanhava e elogiava.
Mas V. Exª está com a palavra, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Eu queria fazer uma sugestão a V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Só não me peça para eu cantar em inglês, pois
eu seria obrigado a descer daqui.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Primeiro, ainda hoje, falei
em homenagem aos 50 anos desse discurso, um dos
mais belos da história da humanidade...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – “Eu tenho um sonho.”
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Governo/PT – SP) – ... que nós dois, como muitos, apreciamos tanto, e também sobre a vida de Martin Luther
King Jr., seus livros e tudo aquilo que desenvolveu já
desde moço, porque, muito jovem como pastor luterano,
ele abraçou a causa propugnada por outras pessoas,
como Henry David Thoreau, Mahatma Gandhi e Leon
Tolstoi, este uma das pessoas que contribuíram para
que o próprio Mahatma Gandhi abraçasse a causa da
luta pela não violência para atingir objetivos tais como
a Independência da Índia.
Ainda hoje, recordei que foi em 1908 que Leon
Tolstoi encaminhou uma carta aos indianos, propondo
que eles lutassem pelos meios da não violência para
obter a independência da Índia. E o jovem advogado,
que morava na África do Sul, teve essa carta nas mãos
e gostou muito, porque já havia, em 1894, lido um livro
de Tolstoi que o fez se converter para a luta pela não
violência. Então, ele já estava com o espírito preparado.
Leon Tolstoi, nesse livro, usou muito dos ensinamentos
do Sermão da Montanha, de Jesus Cristo. E abraçou
de tal maneira aquele método, o procedimento, e com
tal assertividade, que comoveu a Índia, os indianos,
os ingleses. E conseguiu, em 1947, por meio da não
violência, mas por vezes até propondo a desobediência civil e a greve de fome.
Thoreau, por exemplo, dizia que, se uma pessoa
realiza uma desobediência por causa de uma lei injusta, ela deve ser presa e mostrar aos poderosos da
forma injusta. E ele praticou isso.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – A rebeldia natural.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Pois bem, após a Segunda
Grande Guerra Mundial, quando se elevou a solicitação por direitos civis, sobretudo nos Estados Unidos
da América, e começou a haver aqueles atos como o
da Srª Rosa Parks, em 1955, em Alabama, que falou
“olha, eu vou me sentar na área só para os brancos”,
causando uma repercussão extraordinária, então aí
já Martin Luther King Jr. recomendava que se fizesse,
sim, a desobediência civil, mas através das marchas.
Com as suas palestras, a sua pregação nas igrejas e
em todos os lugares, começou a conquistar o povo e
inclusive a dialogar.
Daí a relevância, querido Senador Paulo Paim,
dessa sua reflexão, e da nossa, hoje, porque nós saudamos aqueles que fazem manifestações. Ainda ontem, no Rio de Janeiro, houve, e em Porto Alegre, em
São Paulo, em todas as cidades brasileiras. Mas há
alguns que, de rosto tapado, estão avaliando que vão
conseguir atingir objetivos se fizerem o quebra-quebra,
o incêndio, a destruição até de ônibus, queimando ônibus, quebrando os vidros de ônibus, prejudicando esse
instrumento de transporte da população mais carente.
Ora, possam essas pessoas, e eu gostaria até
que V. Exª pudesse ajudar...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Eu falarei. Tenho dois minutos ainda, mas falarei sobre isso.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Eu me disponho a...
Eu gostaria de dizer a essas pessoas: venham
dialogar conosco. Nós estamos dispostos a conversar, porque a vida de Luther King é uma lição. Vocês
podem atingir os seus objetivos com muita eficiência
até pela não violência.
Então, vamos prosseguir com esses exemplos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Seguindo a linha de Martin Luther King, Mandela, Gandhi, pela não violência.
Mais vale um gesto de paz do que mil discursos
e muito menos a violência.
Senador Suplicy, aproveito então para concluir.
Eu quero informar, Sr. Presidente, que, na tarde
desta terça-feira, aconteceu a primeira reunião entre
os representantes do Fundo Aerus e o Ministro Chefe
da Advocacia-Geral da União (AGU), o Ministro gaúcho Luís Inácio Adams.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Os técnicos lá se reuniram com os dirigentes do
Aerus para elaborar um modelo de acordo para esses
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homens e essas mulheres que estão na expectativa
de uma solução final.
O encontro ocorreu na sede da AGU, aqui em
Brasília, e teve como representante dos trabalhadores
o Presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil (Fentac/CUT), Celso Klafke, que
também é gaúcho; a porta-voz do movimento, Graziella
Baggio; o Diretor do Sindicato dos Aeronautas, Zoroastro Lima;, e o Presidente da Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas da Transbrasil,
Francisco José Tomaz, além do assessor jurídico da
Fentac, o advogado Lauro Thaddeu Gomes.
As informações que me ...
(Interrupção do som)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Eu concluo em dois minutos. (Fora do microfone.)
As informações que me passaram os dirigentes é
que o Governo demonstrou disposição para construir
uma solução rápida para o Aerus.
O Ministro Adams – e aqui reconheço todo o seu
empenho – e sua equipe ressaltaram a necessidade
de agilizar a construção dos moldes do acordo no menor prazo possível.
Para agilizar esse processo, foi acertado um novo
encontro entre os dirigentes e técnicos já para a próxima sexta-feira, dia 30, e assim iniciarem a primeira
minuta do acordo.
Segundo Graziella Baggio, a dirigente dos trabalhadores e trabalhadoras, no caso, hoje, aposentados
e pensionistas, a previsão é de que no máximo em
10, 12 dias saia uma solução definitiva para o acordo.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Eu quero, mais uma vez, cumprimentar a Presidenta Dilma, porque, na reunião que houve com dez
Senadores, com todo o grupo, ela assumiu conosco
três compromissos.
Disse que viria aqui ao evento para receber o documento final da CPI da Violência contra as Mulheres,
e aqui esteve ontem. Disse que abriria negociação para
construirmos uma alternativa ao fator previdenciário.
Já fez reunião com todas as centrais, e a outra reunião
tem prazo máximo de 60 dias. E ontem sua equipe se
reuniu com o Aerus e apontou 12 dias para haver uma
solução, num grande acordo.
Enfim, eu só posso cumprimentar o Congresso e
o Executivo. Estamos caminhando, e caminhando bem.
Um abraço, obrigado a todos.
Considere na íntegra, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) –
Registro sobre reunião dos representantes do
AERUS com o Governo Federal.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na tarde de
ontem, terça-feira, aconteceu a primeira reunião entre
os representantes do Fundo Aerus, o Ministro Chefe da
Advocacia-Geral da União (AGU), Luís Inácio Adams,
e técnicos para elaborar um modelo de acordo para
o caso do Aerus.
O encontro que ocorreu na sede da AGU, aqui em
Brasília, teve como representante dos trabalhadores o
Presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores
em Aviação Civil (Fentac/CUT), Celso Klafke, a porta voz do movimento, Graziefla Baggio, o Diretor do
Sindicato dos Aeronautas, Zoroastro Lima, e o Presidente da Associação dos Funcionários Aposentados
e Pensionistas da Transbrasíl, Francisco José Tomaz,
além do assessor jurídico da Fentac, o advogado Lauro Thaddeu Gomes.
As informações que me chagaram é a de que
o encontro foi muito positivo. O Governo demonstrou
disposição em construir uma solução rápida para o
problema do AERUS.
O ministro Adams e sua equipe ressaltaram a
necessidade de agilizar a construção dos moldes do
acordo no menor prazo possível.
Para agilizar esse processo, foi acertado um novo
encontro entre os técnicos já para a próxima sexta-feira,
dia 30, e assim iniciar os primeiros esboços do acordo.
Segundo Gabriela Baggio, há uma previsão para
que em 10, 12 dias saia uma solução definitiva.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e
§2º, do Regimento Interno.)
Matérias referidas:
– Eu tenho um sonho – Martin Luther King Jr.
“Eu estou contente em unir-me com vocês no
dia que entrará para a história como a maior
demonstração pela liberdade na história de
nossa nação.
Cem anos atrás, um grande americano, na
qual estamos sob sua simbólica sombra, assinou a Proclamação de Emancipação. Esse
importante decreto veio como um grande farol
de esperança para milhões de escravos negros
que tinham murchados nas chamas da injustiça. Ele veio como uma alvorada para terminar
a longa noite de seus cativeiros.
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Mas cem anos depois, o Negro ainda não é
livre.
Cem anos depois, a vida do Negro ainda é
tristemente inválida pelas algemas da segregação e as cadeias de discriminação.
Cem anos depois, o Negro vive em uma ilha
só de pobreza no meio de um vasto oceano
de prosperidade material. Cem anos depois, o
Negro ainda adoece nos cantos da sociedade
americana e se encontram exilados em sua
própria terra. Assim, nós viemos aqui hoje para
dramatizar sua vergonhosa condição.
De certo modo, nós viemos à capital de nossa nação para trocar um cheque. Quando os
arquitetos de nossa república escreveram as
magníficas palavras da Constituição e a Declaração da Independência, eles estavam assinando uma nota promissória para a qual
todo americano seria seu herdeiro. Esta nota
era uma promessa que todos os homens, sim,
os homens negros, como também os homens
brancos, teriam garantidos os direitos inalienáveis de vida, liberdade e a busca da felicidade.
Hoje é óbvio que aquela América não apresentou esta nota promissória. Em vez de honrar
esta obrigação sagrada, a América deu para o
povo negro um cheque sem fundo, um cheque
que voltou marcado com “fundos insuficientes”.
Mas nós nos recusamos a acreditar que o
banco da justiça é faiível. Nós nos recusamos
a acreditar que há capitais insuficientes de
oportunidade nesta nação. Assim nós viemos
trocar este cheque, um cheque que nos dará
o direito de reclamar as riquezas de liberdade
e a segurança da justiça.
Nós também viemos para recordar à América
dessa cruel urgência. Este não é o momento
para descansar no luxo refrescante ou tomar
o remédio tranqüilizante do gradualismo.
Agora é o tempo para transformar em realidade as promessas de democracia,
Agora é o tempo para subir do vale das trevas
da segregação ao caminho iluminado pelo sol
da justiça racial.
Agora é o tempo para erguer nossa nação das
areias movediças da injustiça racial para a pedra sólida da fraternidade. Agora é o tempo
para fazer da justiça uma realidade para todos
os filhos de Deus.
Seria fatal para a nação negligenciar a urgência desse momento. Este verão sufocante do
legítimo descontentamento dos Negros não
passará até termos um renovador outono de
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liberdade e igualdade, Este ano de 1963 não
é um fim, mas um começo. Esses que esperam que o Negro agora estará contente, terão
um violento despertar se a nação votar aos
negócios de sempre
Mas há algo que eu tenho que dizer ao meu
povo que se dirige ao portal que conduz ao
palácio da justiça. No processo de conquistar
nosso legítimo direito, nós não devemos ser
culpados de ações de injustiças. Não vamos
satisfazer nossa sede de liberdade bebendo
da xícara da amargura e do ódio. Nós sempre
temos que conduzir nossa luta num alto nível
de dignidade e disciplina. Nós não devemos
permitir que nosso criativo protesto se degenere em violência física. Novamente e novamente nós temos que subir às majestosas
alturas da reunião da força física com a força
de alma. Nossa nova e maravilhosa combatividade mostrou à comunidade negra que não
devemos ter uma desconfiança para com todas
as pessoas brancas, para muitos de nossos
irmãos brancos, como comprovamos pela presença deles aqui hoje, vieram entender que o
destino deles é amarrado ao nosso destino,
Eles vieram perceber que a liberdade deles
é ligada indissoluvelmente a nossa liberdade.
Nós não podemos caminhar só.
E como nós caminhamos, nós temos que fazer
a promessa que nós sempre marcharemos à
frente. Nós não podemos retroceder. Há esses
que estão perguntando para os devotos dos direitos civis, “Quando vocês estarão satisfeitos?”
Nós nunca estaremos satisfeitos enquanto o
Negro for vítima dos horrores indizíveis da brutalidade policial. Nós nunca estaremos satisfeitos enquanto nossos corpos, pesados com
a fadiga da viagem, não poderem ter hospedagem nos motéis das estradas e os hotéis
das cidades. Nós não estaremos satisfeitos
enquanto um Negro não puder votar no Mississipi e um Negro em Nova Iorque acreditar
que ele não tem motivo para votar. Não, não,
nós não estamos satisfeitos e nós não estaremos satisfeitos até que a justiça e a retidão
rolem abaixo como águas de uma poderosa
correnteza.
Eu não esqueci que alguns de você vieram até
aqui após grandes testes e sofrimentos, Alguns
de você vieram recentemente de celas estreitas
das prisões. Alguns de vocês vieram de áreas
onde sua busca pela liberdade lhe deixaram
marcas pelas tempestades das perseguições
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e pelos ventos de brutalidade policial. Você
são o veteranos do sofrimento. Continuem trabalhando com a fé que sofrimento imerecido
é redentor. Voltem para o Mississippi, voltem
para o Alabama, voltem para a Carolina do Sul,
voltem para a Geórgia, voltem para Louisiana,
voltem para as ruas sujas e guetos de nossas
cidades do norte, sabendo que de alguma maneira esta situação pode e será mudada, Não
se deixe caiar no vale de desespero.
Eu digo a você hoje, meus amigos, que embora nós enfrentemos as dificuldades de hoje e
amanhã. Eu ainda tenho um sonho. É um sonho
profundamente enraizado no sonho americano.
Eu tenho um sonho que um dia esta nação
se levantará e viverá o verdadeiro significado
de sua crença – nós celebraremos estas verdades e elas serão claras para todos, que os
homens são criados iguais.
Eu tenho um sonho que um dia nas colinas
vermelhas da Geórgia os filhos dos descendentes de escravos e os fíihos dos desdentes
dos donos de escravos poderão se sentar junto
à mesa da fraternidade.
Eu tenho um sonho que um dia, até mesmo no
estado de Mississippi, um estado que transpira
com o calor da injustiça, que transpira com o
calor de opressão, será transformado em um
oásis de liberdade e justiça.
Eu tenho um sonho que minhas quatro pequenas crianças vão um dia viver em uma nação
onde elas não serão julgadas pela cor da pele,
mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho
um sonho hoje!
Eu tenho um sonho que um dia, no Alabama,
com seus racistas malignos, com seu governador que tem os lábios gotejando palavras
de intervenção e negação; nesse justo dia no
Alabama meninos negros e meninas negras
poderão unir as mãos com meninos brancos
e meninas brancas como irmãs e irmãos. Eu
tenho um sonho hoje!
Eu tenho um sonho que uni dia todo vale será
exaltado, e todas as colinas e montanhas virão
abaixo, os lugares ásperos serão aplainados
e os lugares tortuosos serão endireitados e a
glória do Senhor será revelada e toda a carne
estará junta.
Esta é nossa esperança. Esta é a fé com que
regressarei para o Sul. Com esta fé nós poderemos cortar da montanha do desespero
uma pedra de esperança. Com esta fé nós
poderemos transformar as discórdias estri-
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dentes de nossa nação em uma bela sinfonia
de fraternidade. Com esta fé nós poderemos
trabalhar juntos, rezar juntos, lutar juntos, para
ir encarcerar juntos, defender liberdade juntos, e quem sabe nós seremos um dia livre.
Este será o dia, este será o dia quando todas
as crianças de Deus poderão cantar com um
novo significado.
“Meu país, doce terra de liberdade, eu te canto.Terra onde meus pais morreram, terra do
orgulho dos peregrinos, De qualquer lado da
montanha, ouço o sino da liberdade!”
E se a América é uma grande nação, isto tem
que se tornar verdadeiro.
E assim ouvirei o sino da liberdade no extraordinário topo da montanha de New Hampshire.
Ouvirei o sino da liberdade nas poderosas montanhas poderosas de Nova York. Ouvirei o sino
da liberdade nos engrandecidos Alleghenies
da Pennsylvania. Ouvirei o sino da liberdade
nas montanhas cobertas de neve Rockies do
Colorado. Ouvirei o sino da liberdade nas ladeiras curvas da Califórnia. Mas não é só isso.
Ouvirei o sino da liberdade na Montanha de
Pedra da Geórgia. Ouvirei o sino da liberdade na Montanha de Vigilância do Tennessee.
Ouvirei o sino da liberdade em todas as colinas
do Mississipi. Em todas as montanhas, ouviu
o sino da liberdade.
E quando isto acontecer, quando nós permitimos o sino da liberdade soar, quando nós
deixarmos ele soar em toda moradia e todo
vilarejo, em todo estado e em toda cidade, nós
poderemos acelerar aquele dia quando todas
as crianças de Deus, homens pretos e homens
brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão unir mãos e cantar nas palavras
do velho spiritual negro:
“Livre afinal, livre afinal.
Agradeço ao Deus todo-poderoso, nós somos
livres afinal.”
Nina Simone:
Why? (The King Of Love Is Dead) – 1968
uai de kingue ofelovi is déd – em homenagem
a Luther King
Tradução
Porque? O rei do amor está morto
Nina Simone.
O que vai acontecer agora? Em todas as nossas cidades?
O meu povo está aumentando, eles estão vivendo em mentiras
Mesmo que eles tenham que morrer
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Mesmo que eles tenham que morrer no momento em que descobrirem o que a vida é
Mesmo neste único momento em que eles
descobrissem o que a vida é
Se você tiver que morrer, que está tudo bem
Porque você sabe o que é vida
Você conhece o que é a liberdade, por um
momento de sua vida
Mas ele viu o topo da montanha
E sabia que não podia parar
Sempre vivendo com a ameaça da morte à
frente
Gente é melhor você parar e pensar
Todo mundo sabe que estamos a deriva
O que vai acontecer, agora que o nosso Rei
está morto?
Todos nós podemos derramar lágrimas, mas
não vai mudar nada
Ensine o seu povo: Será que eles vão aprender? Vocês precisam sempre matar, queimando, queimando, com armas
E matar com armas e queimar – você não sabe
como temos que reagir?
Mas ele viu o topo da montanha
E sabia que não podia parar
Sempre vivendo com a ameaça da morte à
frente
Gente é melhor você parar e pensar
Todo mundo sabe que estamos a deriva
O que vai acontecer, agora que o nosso Rei
está morto?
NINA SIMONE – Cantora e pianista, ativista
na luta contra o racismo, chegou a cantar no
enterro do pacifista Martin Luther King.
Ivanete Ferronatto
De: Pauto André Batista Louzada
Enviado em: quarta-feira, 28 de agosto de
2013 13:57
Assunto: Debate sobre os médicos me dá vergonha por Gilberto Dimenstein
Por Gilberto Dimenstein / Folha de SP.
Debate sobre os médicos me dá vergonha por
Gilberto Dimenstein
27/08/2013 – O perfil dos médicos cubanos é
o seguinte; em geral, eles têm mais de uma
década de formados, passaram por missões
em outros países, fizeram residência, parte
deles ( 20%) cursaram mestrado e 40% obtiveram mais que uma especialização,
Para quem está preocupado com o cidadão
e não apenas com a corporação, a pergunta
essencial é: essa formação é suficiente?

233

Agosto de 2013

Aproveito essa pergunta para apontar o que
vejo como uma absurda incoerência – uma
incoerência pouca conhecida da população
– de dirigentes de associações médicas. Um
dos dirigentes, aliás, disse publicamente que
um médico brasileiro não deveria prestar socorro (veja só) se um paciente for vítima de um
médico estrangeiro. Deixa morrer. Bela ética,
Provas têm demonstrado que uma boa parte
dos alunos formados nos cursos de medicina
no Brasil não está apta a exercer a profissão.
Não vou aqui discutir de quem é a culpa, se da
escola ou do aluno. Até porque para a eventual
vítima tanto faz.
Mesmo sendo reprovados nos testes, os estudantes ganham autorização para trabalhar.
Por que essas mesmas associações, tão furiosas em atacar médicos estrangeiros, não
fazem barulho para denunciar alunos comprovadamente despreparados?
A resposta encontra-se na moléstia do corporativismo.
Se os brasileiros querem tanto essas vagas
por que não se candidataram?
Será que preferem que o pobre se dane apenas
para que um outro médico não possa trabalhar?
Sinceramente, sinto vergonha por médicos que
agem colocando a vida de um paciente abaixo
de seus interesses.
Gilberto Dimenstein ganhou os principais prêmios destinados a jornalistas e escritores. Integra uma incubadora de projetos de Harvard
(Advanced Leadership Initiative). Desenvolve
o Catraca Livre, eleito o melhor blog de cidadania em língua portuguesa pela Deutsche
Welle. É morador da Vila Madalena.
Fonte: Folha de S. Paulo.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr.
Flexa Ribeiro, 1º Secretário, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio Souza.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr.
Sérgio Souza deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Quero cumprimentar V. Exª,
a Senadora Ana Amélia e todos que têm batalhado
pela boa solução, que respeite o direito de todos que
trabalhavam em companhias como a Varig, a Transbrasil, a Vasp e outras que são do Aerus.
Meus cumprimentos.
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Fora do microfone.) – Sr. Presidente,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Senador Walter Pinheiro,
pela ordem.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu quero, primeiro, parabenizar o Senador
Paulo Paim, porque eu estive nessa mesma reunião
que S. Exª citou e sou testemunha do esforço, de toda
a movimentação que o Senador Paulo Paim tem feito,
ao longo de toda sua trajetória nesses temas e, particularmente, no encaminhamento para a solução da
questão dos trabalhadores do nosso sistema de aviação, e do fator previdenciário, que é algo que já, de
certa maneira, entrou na ordem do dia.
O Senador Paulo Paim é um árduo batalhador, e
a nossa expectativa, Paulo Paim, é que isso seja solucionado. Portanto, acho que é importante o testemunho
aqui desse seu esforço. E acredito muito que, a partir
dessas reuniões estabelecidas e inclusive anunciadas
pela Presidenta Dilma, nós consigamos chegar a um
ponto de entendimento e aprovar essas matérias tão
desejadas.
Mas quero, Sr. Presidente, muito rapidamente,
primeiro, justificar o meu voto na escolha do membro
da ANP. Eu não estava aqui na hora – estive e saí, porque achei que não ia mais haver votação –, e, quando
retornei, o painel já estava fechado. Então não pude
participar; não há problema nenhum. Obviamente a
votação é secreta, mas nós até defendemos que ela
seja aberta. Esse é o tipo de votação que não há motivo nenhum para ser secreta. Se aqui estivesse, eu
acompanharia a orientação do meu partido.
O outro problema para o qual eu quero chamar
a atenção, Senador Suplicy, é que o Nordeste inteiro
conviveu, na tarde de hoje, com um apagão. Inclusive,
na hora do apagão, fui comunicado pela minha esposa,
que estava num hospital de Salvador, acompanhando
uma ultrassonografia da minha filha, a mais nova, que
está grávida. Na hora, ela me ligou desesperada dizendo que tinha tido um apagão no Nordeste.
Eu estou vindo aqui ao microfone para falar sobre
esse tema porque li, agora há pouco, e ouvi alguns comentários sobre a causa do apagão. Quero continuar,
Senador, aguardando uma resposta mais contundente em relação a isso. Se o motivo do apagão foi esse
que se anunciou, fiquei muito preocupado, Senador.
Eu trabalhei durante boa parte da minha vida em sistemas que têm sistema de proteção. Imagine, Senador
Suplicy, que uma queimada numa fazenda do Piauí,
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com o superaquecimento a partir da queimada, tivesse
provocado um apagão no Nordeste inteiro.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Nossa!
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – Eu aprendi que, em sistema de proteção,
a parte que ofende, a parte que tem problema é apartada do sistema para evitar que fique contaminado. É
assim que se monta um sistema de proteção.
Na realidade, estamos falando do sistema elétrico
brasileiro, que é um dos sistemas mais sólidos, mais
bem planejados do mundo. Portanto, uma explicação
simplória dessas me causa estranheza.
Eu estava falando com o Senador Armando Monteiro que a Bahia pode ter queimadas, inclusive, por
conta da longa estiagem. E aí? Nós estamos com o
sistema permanentemente vulnerável? Eu tenho muita
preocupação com relação essa situação porque não
acredito que tenha sido só isso. Não estou duvidando de ninguém, mas, se foi só isso, nós precisamos
rever urgentemente a forma de agir quando esse tipo
de problema adentra a rede de fornecimento de energia no País.
Recentemente, uma usina conhecida como Gonzagão por todos os nordestinos, apresentou um problema, e esse problema contaminou o Nordeste inteiro, como um efeito dominó. Está errado. Sistemas de
proteção foram feitos para isolar ofensores a sistemas
de alimentação, sistema de comunicação, sistema de
abastecimento de energia. Não é possível!
Sinceramente, Senador Suplicy, quero crer que
tenha sido algo que fugiu do controle. Acho que é importante que a Chesf, a nossa companhia, que tem um
quadro competentíssimo, venha a público dar explicações, até para nos dar a certeza e a garantia de que
não estamos vulneráveis o tempo inteiro. Um sujeito
resolve fazer uma queimada, e longa estiagem ou a
estiagem se prolonga por um período razoável. Nós
estamos vulneráveis?
Então, sinceramente, Senador Suplicy, não quero que esse apagão tome conta da minha mente com
essa explicação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – O voto de V. Exª será considerado para o representante da Aneel. Espero também que a Chesf atenda o apelo de V. Exª para bem
explicar o porquê da origem do apagão hoje no Nordeste brasileiro.
Tem a palavra, como orador inscrito, o Senador
Flexa Ribeiro, em permuta com o Senador Cyro Miranda.
Convido o Senador Randolfe Rodrigues para
presidir a sessão.
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O Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Randolfe
Rodrigues.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Randolfe Rodrigues, que preside a
sessão neste momento, Srªs e Srs. Senadores, quero,
antes de iniciar meu pronunciamento, registrar a presença de três jovens tucanos do meu Estado do Pará
que estão participando desta sessão de hoje na galeria
do Senado Federal: o Raimundo Rodrigues, o Victor
Picanço e o Jefferson Nascimento. Sejam bem-vindos
ao Senado Federal, vocês que estão participando,
aqui em Brasília, do Encontro Nacional de Gestores
de Juventude. É com enorme alegria que vejo vocês
participando da sessão de hoje do Senado Federal.
Como eu dizia, Senador Randolfe Rodrigues, hoje
venho falar de uma ação promovida pelo Governador
Simão Jatene. Diante da falta de vontade política do
Governo Federal em permitir que o Congresso Nacional
exerça sua principal função, que é legislar, o Governo do Pará tomou ontem uma atitude drástica, porém
responsável, em favor de todos os paraenses. Ontem
– e é bom que o Pará, que nos vê pela TV Senado, e
nos ouve pela Rádio Senado, tome conhecimento – o
Governador do Estado do Pará, Simão Jatene, esteve
em nossa companhia, do Senador Flexa Ribeiro; da
Deputada Estadual Ana Cunha, representando a Assembleia Legislativa do Estado do Pará; o Procurador
Geral do Estado, Dr. Caio de Azevedo Trindade; o Sr.
Antonio Carlos Melo, da CUT (Central Única dos Trabalhadores), representando os trabalhadores do Estado do Pará; o Sr. Fernando Yamada, representando
o empresariado paraense; todos os representantes da
sociedade do nosso Estado, governo, parlamento, trabalhadores e empresários, todos capitaneados, como
disse, pelo Governador Simão Jatene, estivemos em
audiência com o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Joaquim Barbosa. Estivemos lá para
a entrega, pelo Governador Simão Jatene, da Ação
Direta de Inconstitucionalidade por omissão, que foi
registrada com o número 25, de 2013, no Supremo
Tribunal Federal, que terá como Ministro Relator o Ministro Gilmar Mendes.
Essa ação, Senador Randolfe, basicamente pede
que o Poder Judiciário determine que o Congresso Nacional regulamente a chamada Lei Kandir, a famigerada Lei Kandir, que desonera os produtos exportados
primários e semielaborados.
Sr. Presidente, já abordei esse tema por diversas
oportunidades. Inúmeras vezes estive aqui assumindo
a tribuna do Senado para falar do prejuízo que a Lei
Kandir traz para o Pará, em especial para a maioria,
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21 Estados da Federação brasileira. Essa é uma luta
de todos, absolutamente todos os paraenses.
Para se ter uma noção, estima-se que o Pará teve
perdas de arrecadação de cerca de R$20 bilhões desde a aplicação da Lei Kandir. Sabemos que o momento econômico vivido pelo Brasil, em 1996, quando foi
instituída a Lei Kandir, era outro. Era e ainda é preciso
estimular a nossa economia e nossas exportações.
Porém, desde a sua concepção, a lei previa compensação aos Estados exportadores.
É interessante contar um pouco da história. Originalmente, a Lei Kandir previu, em seu art. 31, uma
compensação aos Estados exportadores no valor de
R$3,6 bilhões, em 1996 e 1997. Estamos falando de
quase 20 anos passados. Para o ano de 1998 e os
anos posteriores, foi definida uma compensação ainda maior de R$4,4 bilhões. Em 2002, a lei foi alterada,
determinando uma compensação de até R$3,9 bilhões
para 2003, deixando em aberto os valores daí para
adiante, de 2004 a 2006, citando apenas “os valores
consignados nas suas respectivas LOAS”.
Desde 2003, dez anos se faz, o princípio da desoneração de tributos e da compensação aos Estados
exportadores foi incluído na própria Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional 42, de 2003.
Porém, como argumentou o Governador Simão Jatene
ao Ministro Joaquim Barbosa, enquanto a desoneração passou a vigorar imediatamente, a compensação
ficou sujeita à aprovação pelo Congresso Nacional de
uma lei complementar, Senador Armando Monteiro. V.
Exª, que tão bem presidiu a CNI, sabe muito bem das
dificuldades de todos os Estados exportadores com
a Lei Kandir.
A determinação foi de que, enquanto a citada
lei complementar não fosse editada, vigoraria a regra
anterior. Só que essa regra, como já disse, trata da
compensação até o ano de 2006. De lá para cá, estamos no limbo e defendemos, ano após ano, que pelo
menos o mínimo previsto no Orçamento seja garantido.
Senador Randolfe, a cada exercício, a cada ano,
quando o Executivo encaminha ao Congresso Nacional
o projeto de Orçamento, ele vem com a rubrica zero
para a Lei Kandir, sem nenhum real sequer na rubrica. E aqui no Congresso Nacional, os Parlamentares,
os Senadores e os Deputados Federais, têm que lutar
na Comissão Mista de Orçamento para incluir, e isso
vem sendo feito, ano após ano, esses R$3,9 bilhões,
que hoje já não compensam sequer 15% das perdas
dos Estados exportadores.
Em outras palavras, nós aqui no Congresso Nacional deveríamos analisar e votar uma lei complementar para disciplinar as regras sobre como se daria
a compensação.
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E isso, já disse, dez anos depois, não foi feito, por
falta de vontade política do Governo Federal, uma vez
que infelizmente não temos o pleno equilíbrio entre os
poderes no nosso sistema representativo. E sabemos
que o Legislativo muitas vezes se curva perante as
vontades do Poder Executivo.
Com essa ação junto ao Supremo Tribunal Federal, queremos que o Poder Judiciário interfira e determine que o Congresso Nacional regulamente a Lei
Kandir, assim como foi feito com as novas regras do
Fundo de Participação dos Estados. É lamentável que
o Pará tenha que usar desse expediente para exigir
que a autonomia entre os poderes seja realizada na
prática e não apenas na Constituição.
E esse caso é urgente por diversos fatores. O Pará
possui baixíssimos indicadores sociais, como recentemente, lamentavelmente, vimos o baixo desempenho
no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), divulgado
pelo Pnud. Temos o pior índice de desenvolvimento em
Município, o pior Índice de Desenvolvimento Humano
no Brasil, que é do Município de Melgaço, no arquipélago do Marajó. Entre os 50 piores índices do IDH,
temos 16 Municípios do Estado do Pará. E isso por
quê? Porque o Governador do Estado tem que gerir o
Estado tributando apenas 60% da sua economia, porque cerca de 40% da nossa economia é desonerada,
já disse isso aqui diversas vezes na tribuna do Senado.
Como é que podemos atender? O governador
pode dar aos paraenses, aos sete milhões e quinhentos mil paraenses, atendimento na área da saúde, da
educação, da segurança, da infraestrtutura, tributando apenas 60% da economia. Daí o Pará ter uma das
piores rendas per capita do Brasil, gerando algo em
torno de R$150,00 por habitante. E como que um Estado pode fazer a sua administração com R$150,00
por habitante para atender em todas essas áreas que
há pouco falei aqui.
E esse baixo orçamento que dá essa renda per
capita que é uma das piores do Brasil se deve por quê?
Pela parte desonerada da nossa economia. Que parte é essa? Principalmente a exportação dos minérios,
dando às empresas mineradoras resultados – como
a Vale tem demonstrado aí – superiores, como teve
em 2011, a R$40 bilhões e transferindo para os cofres
do Estado, de CFEM (Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Minerais), algo em torno de
R$120 milhões. Ela teve um lucro de R$40 bilhões e
transferiu R$120 milhões para o governador do Estado
atender às necessidades da população.
É por esse motivo que, definitivamente, o Congresso Nacional tem que cumprir o que determina a
Constituição, que é regulamentar a Lei Kandir por uma
lei complementar.
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E foi sobre isso, então, que o Governador Simão
Jatene tomou essa atitude corajosa – corajosa –, como
o líder de todos os paraenses, de dar entrada, no dia
de ontem, a uma ação direta de inconstitucionalidade
por omissão, no Supremo Tribunal Federal. Se nós tivéssemos feito isso há mais tempo, porque nós sabemos que a tramitação do processo no STF é uma tramitação demorada... Mas, pelo menos, o Governador
Simão Jatene teve a coragem de dar o primeiro passo
de uma grande caminhada, que nós iremos acompanhar a partir de agora, que é a tramitação dessa ADI
por omissão, no Supremo Tribunal Federal.
Senador, para encerrar, eu quero dizer que não
é só o Pará que tem essas perdas, não. Como eu já
disse, são 21 Estados da Federação brasileira que
são penalizados pela Lei Kandir. E o Amapá de V. Exª,
Senador Randolfe, é um deles. Hoje, a mineração talvez não tenha grande importância na economia do
Estado do Amapá, mas a tendência é que ela venha
crescendo e, com isso, vai penalizar ainda mais o seu
Estado, que é um Estado que necessita também de
recursos, como ocorre com o Estado do Pará, que tem
sua economia que veio do extrativismo da borracha,
passou para o extrativismo florestal e, agora, está no
extrativismo mineral.
Então, é preciso que o Governo Federal entenda,
de uma vez por todas, que essa compensação, que
está na Constituição, que deve ser feita pelas perdas
do ICMS que seria cobrado pelos Estados exportadores, seja feita efetivamente pelo Governo Federal.
Como o Governo Federal não permite que essa
matéria tramite no Plenário do Congresso Nacional, pela
sua maioria, foi necessário que houvesse essa medida
corajosa do Governador Simão Jatene, em defesa do
povo paraense, de dar entrada da ADI por omissão.
Em 2012, as exportações brasileiras atingiram
US$242,5 bilhões, gerando um saldo de US$19,4 bilhões na balança comercial brasileira.
Desse saldo, em 2012, da balança comercial brasileira de US$19,4 bilhões, só o Pará contribuiu com
US$13,4 bilhões ou seja, quase 70% do saldo da balança comercial do Brasil, em 2012, foi contribuição do
Estado do Pará para a Federação brasileira.
Por isso, Sr. Presidente, louvo a determinação
da iniciativa do Governador Simão Jatene. Nosso Governador reconheceu o esforço da Bancada paraense em defender a regulamentação da Lei Kandir, mas
sabe que, infelizmente, como eu já disse, o Congresso
Nacional, as demais Bancadas só votam se houver
vontade política.
Então, espero que agora possamos acompanhar
no STF a tramitação dessa Adin por omissão, para
que o Pará tenha justiça na compensação pelas per-
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das resultantes da não tributação das exportações, de
todas elas, dos semielaborados, mas principalmente
de seus minérios
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Agradeço a V. Exª
e o cumprimento pelo pronunciamento e, ao mesmo
tempo, Senador Flexa, como sou o próximo orador,
convido V. Exª para presidir. Prometo e garanto a V.
Exª que serei breve.
Quero cumprimentar V. Exª pelo importante pronunciamento em relação à Lei Kandir e cumprimentar
o Governador do Estado do Pará pela iniciativa tão
importante para a Federação.
O Sr. Randolfe Rodrigues deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio
Governo/PCdoB – CE) – Concedo a palavra ao Senador Randolfe Rodrigues.
Depois do apoio que V. Exª teve do Senador Flexa
Ribeiro, evidentemente, nessa Comissão.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) – Devidamente apoiado, Sr.
Presidente. Eu lhe agradeço, Senador Inácio Arruda.
Sr. Presidente, senhores que nos assistem pela
TV Senado e que nos ouvem pela Rádio Senado, tivemos na última segunda-feira, na Comissão de Direitos
humanos do Senado, uma importante audiência publica,
de nossa iniciativa, e a primeira audiência pública da
Subcomissão da Verdade, da Memória e da Justiça no
âmbito da Comissão de Direitos Humanos do Senado
Federal, que é presidida pelo Senador João Capiberibe. A ideia dessa audiência pública era fazermos um
encontro com membros da Comissão Nacional da Verdade e membros da nossa Subcomissão da Verdade
e da Justiça, que foi montada no âmbito da Comissão
de Direitos Humanos.
Coincide que, na data de hoje, na Câmara dos
Deputados, está sendo realizado um seminário sobre
o 34º aniversário da aprovação, pelo Congresso Nacional, da Lei da Anistia. Trinta e quatro anos após a
aprovação da Lei da Anistia, me parece que é necessário o debate, Sr. Presidente, sobre a sua revisão.
A Lei 6.683, de 1979, tem sido objeto de um conjunto de questionamentos logo após a sua aprovação,
um ano após, ou melhor, Sr. Presidente, a Lei 6.683/79
foi aprovada em agosto de 1979 e questionada cinco
meses depois pela comunidade jurídica. Talvez porque,
ao contrário de leis de anistia em países que passaram
por procedimentos, que atravessaram períodos traumáticos, Estados de exceção, como o nosso, a nossa
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Lei da Anistia não foi o resultado de um processo de
conciliação nacional, não foi um resultado de um momento de reconciliação. Não, Sr. Presidente. No caso
brasileiro, a Lei da Anistia foi claramente o resultado
de uma imposição do mais forte, naquele caso do regime colocado, sobre as oposições e sobre as minorias.
O projeto aprovado pelo Congresso Nacional não
foi o projeto que era do interesse, não foi o projeto que
era um consenso, que era o resultado da conciliação
nacional. Tanto é que o projeto aprovado, na época, foi
aprovado com o voto de 207 Parlamentares da Arena
contra 201 Parlamentares do MDB, ou seja, a pequena diferença para aprovação do projeto mostra claramente que houve a imposição de uma matéria, houve
a imposição para a aprovação da matéria de iniciativa,
naquela época, do Governo.
Essa matéria, logo em seguida, foi objeto de
questionamento. No início de 1980, advogados e juristas já questionavam a legitimidade e a legalidade,
bem como os erros jurídicos de interpretação da Lei
nº 6.683, de 1979. O texto da lei, que obviamente era
pouco claro, determinava a anistia aos crimes políticos
ou conexos a estes – dizia o §1º do art. 1º –, ou seja,
os crimes de qualquer natureza relacionados àqueles
praticados por motivação política, os crimes previstos
na Lei de Segurança Nacional. O crime conexo – e a
intenção do regime era essa – seria o assalto a banco
ou o roubo de carro realizado por militantes políticos
com apoio da luta armada.
Ademais, Sr. Presidente, como a lei não anistiou
aqueles que foram condenados pela prática de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal, como estabelecia o §2º do art. 1º da lei, vários presos políticos
foram libertados devido à redução das penas estabelecidas pela Lei de Segurança Nacional, reformuladas
em 1978. Ou seja, a lei, em relação a muitos presos
políticos condenados pelo regime, pela ditadura, foi
concretamente inócua, não cumpriu efeito nenhum.
Muitos, na verdade, não foram anistiados, tiveram decurso de prazo do cumprimento da pena, tiveram, na
prática, fim de pena, ou seja, não teve nenhum efeito
de anistia. Não houve absolvição, não houve anistia,
saíram das prisões em liberdade condicional.
A anistia, obviamente, Sr. Presidente, não foi uma
anistia de mão dupla. O que o regime de então estabeleceu foi que os dispositivos da Lei nº 6.683 eram
claramente consignados para anistiar quem torturou,
quem oprimiu, quem matou nos cárceres da ditadura.
O Prof. Nilo Batista, criminalista e professor de
Direito, deteve-se na definição do que se chamou de
crime político e conexo, a fim de demonstrar que a tortura estava claramente fora da classificação de crime
conexo ou de crime político. O crime político havia sido
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bastante discutido durante os debates em torno da votação da lei. Diz o Prof. Nilo Batista que era evidente
que a anistia tinha o sentido de corrigir uma estapafúrdia lei que estava sendo condenada pela comunidade
jurídica, que era o Decreto-Lei nº 898, de 29 de setembro de 1969, a famigerada Lei de Segurança Nacional,
que não tinha mais condição de existir.
É óbvio que o que se segue é um questionamento
à Lei nº 6.683 pela seguinte lógica: o crime de tortura
não poderia existir nem sob a ordem constitucional do
Estado de exceção. Veja, Sr. Presidente, que, mesmo
a ordem constitucional do Estado de exceção, da ditadura, mesmo a ordem da Constituição de 1967 e
da Emenda Constitucional nº 1 ou da Constituição de
1969, não previa que o Estado brasileiro praticasse
terrorismo ou tortura contra seus cidadãos, como, de
fato, praticou, como está comprovado que praticou e
como as apurações, inclusive por parte da Comissão
Nacional da Verdade, confirmam que praticou.
Esse tema, Sr. Presidente, foi enfrentado em
2010 pela Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153 da Ordem dos Advogados do Brasil.
O julgamento dessa Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, proposta pela OAB, ainda não está
concluso, porque os embargos de declaração dessa
ADPF da OAB ainda se encontram em sede de julgamento – partes da ADPF.
Existem duas iniciativas legislativas no Congresso
Nacional: o projeto de lei da Deputada Luiza Erundina, que está na Câmara dos Deputados, na Comissão
de Constituição e Justiça, com parecer contrário; e o
Projeto de Lei do Senado nº 237, de 2013, de minha
iniciativa, que se encontra na Comissão de Constituição e Justiça.
Eu quero, Sr. Presidente, abrir aqui, a partir dessa
audiência e com a importante contribuição que tivemos
nesta audiência pública que tivemos na última segunda-feira, com a presença de parentes de desaparecidos
políticos e do ex-Presidente da Comissão Nacional
da Verdade, o Dr. Fonteles, ex-Procurador-Geral da
República, que trouxe uma contribuição prodigiosa sobre esse tema de reabrir aqui o debate sobre a Lei da
Anistia e sobre a necessidade de apreciação do PLS nº
237, aqui do Senado, a partir da seguinte perspectiva:
não há necessidade de temor nenhum, em especial
por parte das classes armadas brasileiras, em relação
à revisão da Lei da Anistia.
A atual geração das Forças Armadas brasileiras – Exército, Marinha e Aeronáutica – não tem responsabilidade nenhuma com os crimes cometidos no
passado. Aliás, o que aconteceu no passado não é
de responsabilidade da atual geração e não pode ser
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de responsabilidade da tradição política das Forças
Armadas nacionais.
Eu diria mais: as Forças Armadas brasileiras – o
Exército, a Marinha e a Aeronáutica – podem dar uma
importante contribuição ao Brasil, à reconstrução de
sua tradição democrática, contribuindo com a consciência nacional, contribuindo com a história brasileira,
ajudando o Brasil a realizar a sua verdadeira conciliação nacional. Ou melhor, contribuindo com que o nosso
País consolide a sua verdadeira transição democrática.
Nenhum país, Sr. Presidente, teve uma transição
democrática tão longa quanto a nossa. Todas as ditaduras que duraram no continente Latino-americano,
seja no Chile, seja na Argentina, seja no Uruguai, tiveram, com a instalação das suas comissões nacionais
da verdade, na apuração dos crimes cometidos nos
seus processos, durante os seus períodos de arbítrio,
a consolidação da transição para o estabelecimento
de Estados democráticos de direito.
No nosso País, Sr. Presidente, nós tivemos a
transição de um governo de exceção, de um Estado
de exceção. É uma enorme injustiça responsabilizar
somente as classes militares brasileiras pelo Estado
de exceção que se instaurou aqui, de 1964 até 1985.
É bom que se diga, em nome da História, que o
golpe de Estado que ocorreu em 1º de abril de 1964
foi um golpe de Estado civil-militar. Depois, ocorreu, de
fato, a tutela militar, mas foi um golpe de Estado civil-militar promovido sob os auspícios da elite brasileira.
Então, portanto, é injusto atribuir somente a um setor
o que ocorreu, a responsabilidade para o ocorrido entre 1964 e 1985.
Portanto, nós temos, com a apreciação do Projeto
de Lei nº 237 do Senado de revisão da Lei da Anistia
ou, se preferirem, com a apreciação da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental da Ordem dos
Advogados do Brasil, que ainda se encontra em sede
de embargos no Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de revisão da Lei da Anistia.
Eu acredito, Sr. Presidente, que a Comissão Nacional da Verdade está em vias de conclusão de seus
trabalhos. Eu estou convencido de que não pode ser
a conclusão dos trabalhos da Comissão Nacional da
Verdade apenas a remissão da memória histórica brasileira. É mais que isso.
Nós tivemos depoimentos, segunda-feira, de parentes de desaparecidos políticos onde eles dizem o
seguinte: dor pior do que perder alguém é não ter um
corpo para velar, é não ter um local onde encontrar um
corpo sepultado e poder fazer tributo nesse local. Este é
o drama dos familiares de desaparecidos políticos. Em
nome destes brasileiros, é necessário respostas, e foi
por isso que o Congresso Nacional aprovou a criação
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da Comissão Nacional da Verdade. Esta é uma das
respostas que a Comissão Nacional da Verdade tem
de dar. E a segunda resposta que a Comissão Nacional da Verdade tem de dar é a necessidade que temos
de rever a Lei da Anistia, por várias razões, entre elas,
por uma razão histórica.
Não pode prevalecer no ordenamento jurídico
brasileiro, em especial para as gerações que virão, uma
Lei que anistiou quem torturou, matou, quem mandou
para a cadeia, para o exílio e para o cemitério patriotas
e que, por outro lado, inocentou aqueles que torturaram.
Não pode prevalecer no ordenamento jurídico a
Lei nº 6.683, de 1979. Se não valer para outra coisa a
revisão da Lei da Anistia, que, para mim, deve, no mínimo, valer, para encontrar corpos de parentes, corpos
de desaparecidos políticos, deve valer para que seja
feita justiça, mas, no mínimo, tem que valer para não
termos mais no nosso ordenamento jurídico uma lei
que significa, na prática, que o nosso País admite que
quem torturou e matou pode ser inocente dos crimes
que cometeu em nome do Estado brasileiro.
Repito, Sr. Presidente – e falo isso para concluir
–, não há nenhuma responsabilidade das atuais gerações de militares de nosso País. Não há nenhuma
responsabilidade da parte da Marinha, do Exército, da
Aeronáutica de nosso País. Não há responsabilidade
por parte das atuais gerações de militares do nosso
País. Estes, convido a uma reflexão e a uma contribuição: ajudar o País, ajudar a memória nacional, dialogar
com a memória nacional a superar essa página triste
e infeliz que atormenta a história brasileira; ajudar a
memória nacional, ajudar a consciência cívica brasileira a afugentar esse fantasma que, a todo o momento,
atormenta a consciência nacional, o fantasma da tortura, o fantasma dos corpos de desaparecidos políticos
que não são encontrados, o fantasma da injustiça. O
fantasma de uma transição política não consolidada
atormenta a memória nacional, em especial, as classes armadas brasileiras têm uma oportunidade, uma
oportunidade de contribuir com o resgate, inclusive,
da tradição democrática que têm as classes militares
brasileiras, que têm e que foi lamentavelmente rompida com o episódio de 1º de abril de 1964.
Diz a velha máxima de uma poesia que dizem
que é um trecho, Senador Inácio, de Chico Xavier: “Se
não deu para mudar o começo, dá para mudar o final”.
Acho que é essa a reflexão a ser feita. As atuais
gerações de militares do País têm a condição de fazer
isso: se não deu para mudar o começar têm a condição de, contribuindo com essa matéria, mudar o final;
têm a condição de contribuir com o Brasil apoiando a
revisão da Lei da Anistia, apoiando a aprovação do
PLS nº 237.
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Agradeço a V. Exª, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio
Governo/PCdoB – CE) – Cumprimento o Senador Randolfe Rodrigues pelo pronunciamento em defesa da
revisão da Lei de Anistia. Compreendi que o trabalho
da Comissão instalada, que está por encerrar, ainda
é longo. Ainda temos muito que fazer e a Comissão,
digamos assim, está espremida pelo tempo. Considero que a Comissão, também, deve ter um prazo maior
para examinar os milhares de casos não resolvidos em
relação à anistia. Sobretudo, que a verdade seja bem
dita e que fique bem clara para todos nós.
Cumprimento o Senador Rondolfe pelo belíssimo
pronunciamento.
Concedo a palavra ao Senador Delcídio do Amaral, como orador inscrito, para o seu pronunciamento,
nesta noite de quarta-feira, 28 de agosto de 2013.
Lembro também, da tribuna, a passagem do Dia
do Psicólogo, que foi ontem, dia 27. São profissionais
muito importantes para a área de saúde, fazem parte,
também, do Sistema Único de Saúde brasileiro.
Senador Delcídio do Amaral, V. Exª tem a palavra.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, meu caro Senador
Inácio Arruda, Senadores e Senadoras, aproveito esta
oportunidade para vir à tribuna, depois das votações
de ontem e de hoje, depois de uma audiência pública
excepcional, realizada na Comissão de Infraestrutura – e V. Exª estava presente – , onde ouvimos a Drª
Magda Chambriard, Diretora da Agência Nacional de
Petróleo. Lá tratamos do pré-sal, dos desafios que o
Brasil tem pela frente na área de hidrocarbonetos e
de logística. Foi uma excelente oportunidade para tratarmos de temas importantíssimos para a economia
brasileira, para o nosso desenvolvimento, pela capacidade que a indústria do petróleo tem para alavancar
empregos, agregar tecnologia, garantindo com isso um
futuro melhor para a nossa gente, para o nosso País,
nesse desafio intenso no sentido de garantir a energia
necessária para o nosso desenvolvimento econômico
e social. Quero cumprimentar também o sabatinado de
hoje, o Waldyr, cujo nome foi aprovado também aqui
no plenário, na votação que fizemos na sessão de hoje
do Senado Federal.
O que me traz aqui, Sr. Presidente, é um tema
que já vem se arrastando há algum tempo e que me
preocupa muito – V. Exª, também é membro da Comissão de Assuntos Econômicos – a discussão do ICMS.
Nós promovemos, ao longo de mais de dois anos,
audiências públicas, discutimos com secretários de
Fazenda, com governadores, conversamos com empresários, conversamos com autoridades do Governo
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e assim foi sendo construída uma proposta, lançada
pelo Governo Federal no final do ano passado, tratando, especificamente, da unificação das alíquotas em
4% em todo o Brasil, evidentemente num período de
transição longo, com a criação de um fundo de compensação para eliminar as perdas dos Estados, uma
vez que nós teríamos um decréscimo dessas alíquotas gradativo, 1% ao ano; a criação de um Fundo de
Desenvolvimento Regional, com participação do Orçamento Geral da União e também com operações de
financiamento aos Estados. E por que esse Fundo de
Desenvolvimento Regional? Porque todo esse esforço
de unificação da alíquota interestadual para 4% buscava, acima de tudo, acabar com a guerra fiscal, essa
guerra que virou uma verdadeira assombração, que
virou um pesadelo e que não vai terminar bem no País.
Já existem várias ações, créditos nos Estados,
não honrados por vários Estados, e um clima de absoluta beligerância. Tudo isso, meu caro Senador Inácio
Arruda, porque, especialmente São Paulo, usava a
unanimidade do Confaz para não permitir que incentivos fossem dados pelos Estados. Os Estados, evidentemente, se armaram, propuseram esses incentivos,
porque é um compromisso constitucional dos governadores de trabalhar pela diminuição das desigualdades regionais – isso está na Constituição, inclusive –
e, através das suas Assembleias Legislativas, esses
incentivos eram aprovados.
Lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal
julgou esses incentivos inconstitucionais. Por quê? Porque a Constituição determina que qualquer incentivo
venha a ser votado por unanimidade no Confaz, que
reúne todos os secretários de fazenda, Senadores e
Senadoras, e com acompanhamento permanente do
Governo, uma vez que o Secretário Executivo do Ministério da Fazenda é Presidente do Confaz.
Portanto, Sr. Presidente, montou-se um grande
arcabouço que levava à unificação das alíquotas no
Brasil em 4%, com algumas exceções, mas num cenário muito melhor, sob o ponto de vista empresarial, sob
o ponto de vista da economia brasileira. A economia,
naturalmente, passaria a girar muito mais agilmente e,
consequentemente, os resultados, que beneficiariam
todos os Estados da Federação.
O Fundo de Compensação, criado para impedir
que os Estados tivessem prejuízo, ou prejuízos, melhor dizendo, com a redução das alíquotas até 4% – e
nós estamos falando em unificação das alíquotas em
2028. E o Fundo de Desenvolvimento Regional, que
a partir do momento em que nenhum Estado viria a
se utilizar dessas diferenças de alíquotas para garantir incentivos, claro, seria um instrumento necessário
para que o País continuasse se desenvolvendo e novos
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projetos se instalassem nas unidades da Federação,
nas 27 unidades da Federação.
O importante, Sr. Presidente, Senador Inácio
Arruda, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, é que isso
seria uma condição sine qua non para que nós convalidássemos os incentivos dados pelos Estados, num
grande acordo envolvendo o Confaz e as 27 unidades
da Federação. Isso nos preocupa, como eu disse anteriormente.
O STF, tendo julgado inconstitucionais os incentivos, com ameaça de uma súmula vinculante – que aí
vale para o Brasil inteiro – imaginem os senhores e as
senhoras o caos. Quando o STF editasse essa súmula
vinculante, todos os investimentos seriam considerados
inconstitucionais, com perdas para os Estados, para
a população e para os empresários que investiram
nesses Estados.
É importante registrar que, junto também com
esse pacote, foi apresentada a renegociação da dívida
dos Estados. Hoje, os Estados precisam, mais do que
nunca, pelo menos, de mudar as condições em que o
serviço da dívida foi contratado.
É importante registrar, Sr. Presidente: Mato Grosso do Sul é um Estado que tinha R$2 bilhões de dívida, pagou R$5 bilhões e deve R$7 bilhões. Portanto,
é uma coisa totalmente absurda, surrealista! Portanto,
esse pacote incluía também uma ampla negociação
de renegociação das dívidas, a começar pelos indexadores dessa renegociação das dívidas.
Convém lembrar também, até para mitigar essa
operação ampla e importante, agregando recursos
para o tesouro dos Estados, a aprovação da PEC do
Comércio Eletrônico, aprovada aqui no Senado – tive
a honra de ser autor dessa PEC e de apresentá-la. Ela
redistribui os recursos do comércio eletrônico pelo Brasil inteiro, uma vez que dois ou três Estados recolhiam
imposto, o ICMS, do comércio eletrônico. O comércio
eletrônico, Sr. Presidente, já envolve operações de mais
de R$22 bilhões. Ele cresce 18% ao ano. Portanto, é
um filão importantíssimo para a economia dos Estados.
Resumindo, Sr. Presidente, uma proposta de unificação de alíquotas, o Fundo de Compensação para
Eliminar as Perdas dos Estados, estendendo essa unificação até 2028. O Fundo de Desenvolvimento Regional, que seria criado em função do fim da guerra fiscal,
esse verdadeiro pesadelo que assola as unidades da
Federação brasileira. Junto com isso, a convalidação
dos incentivos em um grande acordo nacional para trazer tranquilidade a quem investiu e aos Estados que se
beneficiam desses grandes investimentos realizados.
O serviço da dívida, a mudança do indexador e
também o comércio eletrônico, que representa mais
recursos para os Estados. Mato Grosso do Sul, só o
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meu Estado, arrecadaria mais R$100 milhões com a
aprovação dessa PEC. Hoje, Sr. Presidente, nós nos
defrontamos com uma situação sem solução, sem saída próxima ou pelo menos aparente.
Nós estivemos à beira de um acordo, mas, em
função até de divergências de caráter político num
Estado da Federação, em função da unanimidade do
Confaz, nós não conseguimos produzir um documento
que servisse de base para que nós, aqui no Senado,
e também os Deputados, na Câmara, aprovássemos
esse pacote de medidas, que é essencial. Os empresários hoje estão com a espada de Dâmocles na cabeça, porque os seus investimentos estão sub judice.
A posição do STF é que esses incentivos que não
passaram pelo Confaz são inconstitucionais. Alguns
deles inclusive já estão provisionando essas perdas
com multas de vários Estados. E com risco de, se na
Justiça perderem, terem que explicar aos seus acionistas perdas de mais de R$1 bilhão.
Portanto, Sr. Presidente, eu acho que nós estamos diante de um quadro crítico, de um quadro que
preocupa. E nós, do Congresso, precisamos tomar
uma decisão nesse sentido.
Hoje, conversando com o meu companheiro de
bancada Senador Walter Pinheiro, nós chegamos à
conclusão de que precisamos fazer alguma coisa.
Primeiro, com relação à convalidação dos incentivos,
essencial para trazer tranquilidade aos investidores e
a toda a população dos Estados que receberam esses
investimentos. A renegociação da dívida dos Estados,
porque a dívida está tomando dimensões absolutamente insuportáveis. E o comércio eletrônico, que representa mais recursos para os Estados. E volto a dizer:
só para o meu Estado, Mato Grosso do Sul, mais de
R$100 milhões.
Esses são temas importantíssimos. Temas que
nós precisamos tratar ao longo das próximas semanas, fazendo, evidentemente, um esforço no sentido
de garantir a aprovação de um projeto como um todo,
insistindo na unificação das alíquotas do ICMS. Até
porque a reforma do ICMS representa, meu caro Presidente, Senador Inácio Arruda, 70% de uma reforma
tributária que todos nós desejamos.
O Brasil tem que simplificar a sua matriz tributária.
Várias empresas que operam em diferentes Estados
da Federação têm que contratar equipes, porque cada
Estado tem um regime fiscal diferente. Portanto, é uma
verdadeira torre de babel. E acho que o Congresso
avançaria muito nesse sentido se nós fizéssemos um
esforço via Ministério da Fazenda, via governadores
e secretários de Fazenda, no sentido de buscar uma
solução definitiva para essa proposta.
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Aparentemente, nós não sentimos do Governo
Federal o interesse necessário para que esse projeto
caminhe. Nós estamos perdendo uma grande oportunidade de transformar o Brasil, uma grande oportunidade
de iniciar uma reforma tributária importante, uma reforma tributária que mais adiante vai levar à unificação de
vários impostos, à simplificação da contabilidade das
empresas e, acima de tudo, à garantia de um trabalho,
cada vez mais intenso e amplo, de formalização de
empresas, de pequenas empresas, de microempresas, daqueles que, muitas vezes, em função da carga
tributária, estão à margem da economia formal.
Mas não há ninguém no Brasil que não queira
pagar imposto, desde que seja imposto justo, um imposto bem aplicado e um imposto que, efetivamente,
não inviabilize os seus negócios.
Portanto, eu volto a insistir aqui, eu que junto com
outros Senadores e Senadoras debatemos tanto isso
na Comissão de Assuntos Econômicos, um assunto
que já consumiu muitas horas nossas, não só aqui no
Senado Federal, mas também no Ministério da Fazenda, no Governo Federal.
E quero usar esta minha fala aqui, na tribuna,
como um alerta. Parece, meu caro Senador Inácio
Arruda, que estão esperando um cadáver. Muito possivelmente, nós vamos ter várias empresas nessa situação. E aí nós vamos correr atrás do prejuízo. Nós
não vamos nos antecipar, no momento certo, por uma
das reformas mais legítimas e importantes para o País!
Nós não podemos deixar que isso aconteça.
Na próxima semana, até em função de conversas
que tive com outros companheiros, especialmente com
o Senador Walter Pinheiro, nós vamos começar, nós
vamos retomar, senão todos os assuntos, mas, pelo
menos, parte desses assuntos que preocupam toda a
sociedade brasileira, os Estados, as populações beneficiadas por esse investimento e os governadores. O
Governo Federal precisa compreender a importância
que um projeto como esse tem para o futuro da nossa
gente, para o futuro do nosso povo.
Eu não tenho medo de errar, Sr. Presidente: esse
projeto talvez seja a reforma mais importante do Governo da Presidenta Dilma e talvez uma das reformas
mais importantes de governos do nosso País. Nós não
podemos perder a oportunidade, mesmo reconhecendo
as dificuldades, que não são fáceis, para que ultrapassemos esses obstáculos.
Algumas medidas urgem uma decisão do Congresso. E, no momento como esse que o Brasil vive,
o Congresso tem que mostrar o seu valor, discutindo
temas que efetivamente vão fazer parte de uma pauta
que vai trazer mais cidadania, vai simplificar a vida de
brasileiros e brasileiras e vai contribuir para um Brasil
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melhor, um Brasil mais digno, um Brasil com menos
desigualdade e um Brasil que efetivamente representa
boas perspectivas para as próximas gerações.
Eu, Sr. Presidente, voltarei a esse assunto nos
próximos dias, até porque nós não podemos perder
essa oportunidade. Se não pudermos aprovar o projeto por completo, temos que, pelo menos, discriminar
alguns desses tópicos que eu aqui listei, para que fechemos este ano e caminhemos em 2014 com absoluta tranquilidade.
Volto a insistir que o fundamental, para nós, é
tentar um grande acordo, envolvendo a unificação de
alíquotas, o fundo de compensação, o fundo de desenvolvimento regional, a PEC do comércio eletrônico, a
renegociação da dívida dos Estados, e, importantíssimo, a convalidação dos incentivos. Isso é de extrema
importância e urgência.
Os problemas relativos aos incentivos vão começar a pipocar, e não vai demorar muito. E eu espero que
todos nós nos mobilizemos, Sr. Presidente, que nós
venhamos a correr atrás, porque o prejuízo vai ser forte.
E, no momento em que o Brasil tem pela frente
grandes desafios com os leilões de rodovias, com os
leilões de ferrovias, com o momento que todos nós buscamos para garantir segurança jurídica e atratividade
para o nosso País, se isso vier a acontecer, nós, sem
dúvida, vamos estar diante de um quadro de extrema
dificuldade para garantir um cenário otimista, um cenário positivo para o nosso País, não só em 2013, em
2014, mas nos próximos anos também.
Portanto, Sr. Presidente, era essa a mensagem
que eu gostaria de deixar aqui nesta noite, para V. Exª,
para os Senadores, para as Senadoras, e dizer que, a
partir da semana que vem, mãos à obra, porque nós
não vamos deixar que temas absolutamente pertinentes e importantes para o nosso País fiquem para trás,
infelizmente, talvez pelo não entendimento de alguns
com relação à legitimidade e os reflexos positivos que
alguns desses projetos ou todo esse pacote de projetos,
sem dúvida nenhuma, trarão para o desenvolvimento
econômico e social e para a cidadania brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio
Governo/PCdoB – CE) – Agradeço V. Exª, Senador
Delcídio, e o convido para ocupar a presidência dos
trabalhos, enquanto faço aqui uma defesa da legalidade internacional.
O Sr. Inácio Arruda deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Delcídio do Amaral.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – Com a palavra, o Sena-
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dor Inácio Arruda, do Ceará, do nosso PCdoB, grande
companheiro.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Delcídio
do Amaral, espero que marchemos unidos para o bem
do Pantanal e do Brasil, brevemente.
Quero registrar que o tema que V. Exª acabou de
tratar é um tema que considero, de fato, muito importante, embora também bastante controverso. Temos de
sempre agir com essa tranquilidade com que V. Exª se
pronuncia. Com conhecimento, com firmeza, mas com
tranquilidade, porque é o Brasil inteiro, são as nossas
várias Regiões, são as nossas diferenças gigantescas.
Eu mesmo, às vezes, brinco com uma realidade
dura que a gente vive no Ceará. Eu falo que a gente
tem 80% do território num cristalino, e às vezes a gente
tem estiagens que chegam a três anos. Algumas regiões do Brasil conhecem estiagens de três meses e
ficam superaflitas. Estiagens de três anos são muito
duras, e em cima do cristalino, que é não um cristal
de prateleira, é uma pedra dura, que dobra qualquer
peça, qualquer ferramenta que a gente utiliza para a
agricultura. Então, são realidades do Brasil.
Considero que, com essa tranquilidade, com
essa paciência de V. Exª, nós podemos chegar, quem
sabe, a um bom acordo. É uma matéria bastante controversa, e talvez a gente esteja caminhando para
um amadurecimento, mas vamos sempre ponderar,
com muita insistência, na realidade de cada Região,
dos instrumentos que a gente pode oferecer, e, quem
sabe, o Governo Federal possa oferecer ao conjunto
das Regiões, para que elas incrementem o desenvolvimento do seu espaço regional.
Eu sempre considero o Nordeste uma espécie de
China do Brasil. Se nós atentarmos e pudermos ter a
capacidade de deslocar parte do que investimos, às
vezes, em uma região, ou parte do que investimos, às
vezes, em um Estado, poderíamos dar instrumentos
fortíssimos para o conjunto das regiões. Isso vale para
o nosso Nordeste, mas também vale para o Centro-Oeste e para o Norte do País, que são as regiões que
mais precisam de suporte do Governo Federal, para
avançarmos no crescimento econômico do País como
um todo. É uma matéria que vamos tratar com tranquilidade, assim como fez V. Exª levantou.
Quero fazer dois registros que também considero importantes.
Do último final de semana até hoje, tivemos, primeiro, a realização do Congresso da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, um congresso
muito importante da CTB, firma uma central sindical
com características classistas. Isso tem um viés muito
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importante no movimento sindical brasileiro, é inovador,
porque coloca ali interesses mais largos dos setores
mais populares do Brasil.
Ao mesmo tempo, os 30 anos da Central Única
dos Trabalhadores, central que os comunistas ajudaram
a construir, participaram do seu processo de construção, desde a 1ª Conclat, em 1981, quando firmamos
uma espécie de pacto de todo o movimento sindical.
Não foi possível manter essa unidade que se deu na
Conclat. Criaram-se várias centrais sindicais, mas há
um espírito convergente em determinados temas, inclusive no tema nacional. Isto é algo que podemos
considerar como conquista do movimento social brasileiro: o movimento sindical passar a ter compreensão
das batalhas econômicas, não apenas no seu interesse particular, mas pensar também um pouco mais o
nosso País. É também algo distinto da batalha política
para o movimento sindical da atualidade.
Eu também queria registrar a visita que fiz hoje
ao Ministro Fernando Bezerra, com o Prefeito de Crateús, cidade do interior do Estado do Ceará, que precisa muito do suporte daquele Ministério, porque passa pelo drama de ser um dos Municípios do Nordeste
setentrional, estar naquele perímetro do Semiárido que
tem estiagens prolongadas e precisa acumular água.
Confirmamos ali a licitação, o processo licitatório para
a construção de uma barragem de 500 milhões de
metros cúbicos de água no Município de Crateús. Vai
barrar o Rio Poti, vai começar barrando ali no Ceará,
mas também teremos uma barragem no Rio Poti, no
Estado do Piauí, o que vai, ao mesmo tempo, garantir
água para aquela população de Crateús e Nova Russas, todo o entorno dos Municípios de Crateús e Nova
Russas e Municípios vizinhos. E também com a barragem de Castelo, no Município de Castelo do Piauí,
vamos resolver o problema das enchentes no Município
de Teresina. Existem essas estiagens de três anos, e,
quando chove no Ceará a água corre toda para Teresina, inundando Teresina e deixando o Ceará seco.
Agora vamos acumular essa água, uma parte no Município de Crateús e outra parte no Município vizinho,
na fronteira, que é o Município de Castelo do Piauí.
Então, quero cumprimentar o Prefeito Carlos
Felipe, que levou essa demanda e já quer que, simultaneamente, se faça todo o sistema de adução para
aqueles Municípios, assim como o projeto de irrigação,
para que possamos produzir riqueza naquela região do
Semiárido brasileiro, no Município de Crateús.
Mas, Sr. Presidente, eu disse a V. Exª que trataria
aqui dessa questão da legalidade internacional. Depois
de tratar do meu Estado, que é a minha obrigação primeira, do Brasil, temos que olhar o que acontece neste
mundo. Podemos estar sendo levados, mais uma vez,
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à invasão de um país por um bloco de países sustentado numa versão a que já assistimos outras vezes,
como foi o caso do Iraque, em que os Estados Unidos
inventaram armas de destruição em massa, inventaram
uma mentira, levaram a mentira para o Conselho de
Segurança das Nações Unidas e insistiram para que
o Conselho de Segurança admitisse aquela mentira.
O Conselho não admitiu, inclusive com forte oposição do governo conservador da França. Imagine, o
governo conservador da França se opôs àquela falsidade, àquela armação, àquela mentira insólita, que foi
tentada pelos Estados Unidos especialmente, mas já
com o apoio de outros países, especialmente da Inglaterra, que levou o seu Primeiro Ministro até hoje a responder no parlamento inglês pela mentira que praticou.
Depois, o Primeiro Ministro da Inglaterra chegou
ao desplante de dizer que era mentira mesmo, que
eles tinham que mentir para poder cometer as atrocidades e as barbaridades que cometeram no Iraque,
destruindo um país inteiro, dividindo o país, destruindo a infraestrutrura, matando milhares e milhares de
pessoas. Mais de cem mil mortes eles praticaram criminosamente no Iraque e deixaram o país arrasado,
completamente arrasado.
Agora colocam como alvo a Síria, que já vem
sendo alvo. Quer dizer, toda a guerra civil na Síria é
praticada a partir dessa ação, especialmente dos Estados Unidos, com apoio da Inglaterra especialmente,
mas estranhamente com o apoio da França, com o governo dito socialista da França, o que é uma loucura.
O governo conservador e de direita da França
se opôs à invasão do Iraque. Aí me vem agora um
governo dito socialista, que apoia a invasão da Síria,
com o argumento de que existem armas químicas, de
uso de arma química. A única arma química que vi ser
usada abertamente foi usada pelos Estados Unidos no
Vietnã, está certo?
Foram eles que usaram armas químicas, porque
são eles que têm o maior arsenal de armas químicas
do mundo, de todos os tipos de arma eles possuem,
e buscam achacar as nações, desmontar governos,
destruir governos.
Também foram os principais responsáveis pelas
ditaduras na nossa região. Isso, abertamente. Hoje
está aí escancarado para todo mundo que lê e faz a
história ter conhecimento.
Agora estão exatamente armando uma nova invasão, um novo ataque a uma nação que já enfrenta
uma guerra civil. Mas as potências coloniais, as velhas
potências coloniais, Estados Unidos, agora associados
à Inglaterra e também à França, usando da brutalidade,
vão com aquela ideia de que são a polícia do mundo,
eles que são a civilização. Eles que mataram, assas-
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sinaram, crucificaram, em nome da tal civilização, vão
mais uma vez usar o Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou tentar usar o Conselho de Segurança, e eu espero que o Conselho não se vergue a esse
tipo de atitude que querem praticar com o Conselho.
Já ouvi, ou li, praticamente a primeira declaração
do Ministro das Relações Exteriores do Brasil de que
o Brasil não vai aceitar que nenhum país seja atacado
sem o aval e sem o apoio das Nações Unidas.
Que as Nações Unidas – é a nossa expectativa
– não se curvem, de forma nenhuma, a uma agressão
insólita ao Estado Sírio, que já enfrenta uma guerra civil.
Uma coisa de louco! Já enfrentam uma guerra dentro
do País. E agora os Estados Unidos adotam um lado,
como aconteceu na Líbia, um lado também de gente
feroz, e chegaram também destruindo tudo.
É bom que todos se lembrem que quem criou,
financiou, pagou a al-Qaeda, do chamado Bin Laden,
foi exatamente o Serviço Secreto dos Estados Unidos
da América. Foram eles que organizaram, criaram,
montaram e usaram aquela força mercenária internacional para atacar o Afeganistão, levaram o Afeganistão a mais uma guerra civil e, em seguida, houve a
ocupação do próprio país.
Isso leva a uma região do mundo inteiro, uma
região rica em petróleo, rica em gás. Por ali, naquelas
regiões, passam dutos de gás que vêm da Rússia, que
abastecem a China, que vão para a Índia, que circulam
naquele pedaço do mundo.
Então, não é uma coisa simples que está se preparando. Na própria Síria há uma base ali uma Russa
que se mantém até hoje, naquele pedaço que sobrou
do espaço do mar da Síria. Ali também tem uma presença militar da Rússia.
Então, vejam o que está se armando no mundo,
que tipo de coisa está se armando no mundo, patrocinada pelos EUA da América, com o apoio da Inglaterra
e da França, buscando associar as intrigas regionais
para servir aos interesses desses países que ainda
atuam como verdadeiras colônias no mundo de hoje.
Não aceitam que essas nações tenham a sua autodeterminação, que organizem os seus governos, que
estruturem o seu Estado. Desmontam a infraestrutura
do Estado.
E ali também está como alvo o próprio Irã. O Irã
que é conduzido por um grupo religioso. Nós defendemos um estado laico, mas também defendemos a
autodeterminação dos povos. Se aquele povo decidiu
que aquele é o seu estado, que aquele é o seu governo, que tem ido às eleições, de que participa tranquilamente toda a população do seu país. Agora acabaram
de escolher o seu novo dirigente.
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Pois o Irã também é alvo dessa loucura internacional, dessa tentativa imperialista de atropelar todas
as nações, em que todos têm que se dobrar aos seus
ditames.
E nós não podemos, o meu Partido... Considero
que os democratas, as forças populares não podem
aceitar que os Estados Unidos da América, juntamente com a França e a Inglaterra, queiram impor mais
um ataque, armando uma mentira internacional, que
passa a ser repetida milhões de vezes, pelo o que se
chama de mídia ocidental, como verdade; e, depois,
cinicamente, passados um ano, dois, três anos, depois de destruir uma nação inteira, cheguem e digam
que não tinha nada, não tinha arma de destruição em
massa, não tinha arma química, não tinha nada. Mas,
agora, eles já destruíram a nação, já destruíram o país,
já cometeram os maiores crimes e as maiores barbaridades, de forma brutal, como aconteceu no Iraque.
Basta ver as imagens, os crimes de tortura, as humilhações, fotografadas pelos americanos. E, depois, as
imagens são usadas com o achincalhamento do povo.
É isso o que se quer cometer, novamente, agora.
É isso que se está armando na Síria. E querem calar
todos e querem considerar que ninguém pode se opor.
Eu lembro que foi muito importante essa declaração do nosso Ministro das Relações Exteriores. Mas
lembro da coragem do Presidente Lula quando realizou
no Brasil um encontro dos países árabes. A própria mídia brasileira atacou o Presidente Lula, dizendo que era
um absurdo. Como o Lula queria reunir aqui? Quem
é esse Lula para reunir, no Brasil, os países árabes?
Reuniu aqui, para mostrar que nós tínhamos independência para determinar a nossa política de relações externas. E dizer, naquela época, que nós não
aceitávamos a invasão do Iraque, que era um crime
que estava sendo cometido pelos Estados Unidos. E,
de fato, foi.
Mas esse povo não se emenda, e vão cometer
outra barbaridade internacional, invadindo uma nova
nação, como tem feito seguidamente. E querem calar todos, para que todos fiquem assombrados, com
medo de falar, porque você pode ser colocado do lado
do mal; porque eles já decidiram que apoiar a Síria é
mal, é ruim, é péssimo, e que você vai ficar também
no canto da parede. Porque todos têm que ficar com
medo, porque todos têm que ficar com receio e que ninguém pode levantar a sua voz. Nós queremos levantar
a nossa, porque nós conhecemos esse tipo de ação,
conhecemos já há um bom tempo na história da humanidade como isso se dá e os resultados de tudo isso.
Por isso, nós queremos deixar registrada a posição nossa, do meu Partido, do PCdoB, que é contrária,
absolutamente, a esse tipo de intervenção, que é de
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respeito à autodeterminação das nações e que nenhuma outra nação pode se arrogar como polícia do mundo
e querer determinar a todos como cada um deve se
comportar. Isso é inaceitável, porque seria o caso de
perguntar: aceitarão alguma interferência nossa nas
suas determinações internas, se nós considerarmos
que erros são cometidos naquela nação? Com certeza, não. Então, é bom que comecemos a respeitar os
outros, especialmente outras nações.
Então, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer esse
registro, deixar clara a nossa opinião, para que não
haja também tergiversação sobre o posicionamento
das forças políticas no nosso País em relação a esse
episódio.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – Muito obrigado, meu caro
Senador Inácio Arruda. V. Exª traz um tema extremamente importante de uma região do mundo absolutamente conflagrada e mal-interpretada. Muitas vezes
querem entender o Oriente Médio na ótica ocidental.
O Oriente Médio é muito mais complexo do que essa
leitura ocidentalizada imagina.
Eu gostaria de lembrar aqui, Senador Inácio Arruda, que recentemente li um livro sobre o Líbano, escrito por um jornalista inglês, chamado Pobre Nação.
Esse jornalista foi correspondente em Beirute e vive lá
até hoje lá. Chama-se Robert Fisk. Ele acompanhou o
drama que tomou conta do Líbano, especialmente na
invasão israelense em 1982. Acompanhou tudo aquilo
que aconteceu no Líbano nas últimas décadas, como o
nascimento do hezbollah; conversou com os principais
líderes árabes e com os líderes israelenses também.
Andou pela Síria, andou pelo Egito. Esteve no Iraque.
Foi um dos poucos jornalistas que conversou com Bin
Laden no Afeganistão. Conheceu Bin Laden quando ele
era um empreiteiro e construía autoestradas no Sudão.
Esse livro é um verdadeiro retrato do Oriente
Médio e do que as nações ditas civilizadas, ou europeias, fizeram ao dividir o Oriente Médio, misturando
culturas, misturando tribos, misturando religiões, sem
nenhum entendimento da complexidade que o Oriente
Médio traz consigo, com sua história e com tudo aquilo
que o Oriente Médio proporcionou até a nossa vida,
como as religiões.
Meu caro Senador Inácio Arruda, o posicionamento de V. Exª e esse discurso...
Hoje a Síria enfrenta essas dificuldades. A Síria
também é um país complexo. Esses últimos acontecimentos levaram...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Há um livro chamado Sete Pilares da
Sabedoria...
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O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – Eu também tive a oportunidade de lê-lo.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – ... também escrito por um inglês, Sir
Edward Lawrence, o famoso Lawrence das Arábias.
O grande objetivo daquele levante era chegar ao
coração de uma das cidades mais importante da Arábia,
na época, que era exatamente a cidade de Damasco.
Hoje, esses imperialistas modernos querem chegar,
mais uma vez, a Damasco.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – E só para resumir, meu caro
Senador Inácio Arruda, também recomendo um outro
livro De Beirute a Jerusalém. Esse livro foi escrito por
um jornalista chamado Thomas Friedman e ganhou
Pulitzer, por ser um verdadeiro tratado de política e de
jornalismo. É um livro absolutamente imperdível para
se entender um pouquinho o que o Oriente Médio é.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – Parabéns, meu caro Senador Inácio Arruda.
E eu quero devolver a Presidência para o meu
Senador Inácio Arruda e dar a palavra agora para a
Senadora Ana Rita. Aliás, o Senador Sérgio Souza é
o primeiro? (Pausa.)
Senadora Ana Rita, com a palavra.
O Sr. Delcídio do Amaral deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Inácio Arruda.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
ouvintes da Rádio Senado e telespectadores da TV
Senado, primeiramente eu quero aqui agradecer ao Senador Sérgio Souza por ter cedido o seu lugar para eu
falar neste momento. Muito obrigada. E quero também
agradecer pelo pronunciamento que V. Exª fez na tarde
de ontem, relatando aqui, manifestando a sua opinião
a respeito do relatório da CPMI que investigou a violência contra as mulheres. Muito obrigada pelas suas
palavras, pelo seu pronunciamento. Muito obrigada!
Na verdade, Sr. Presidente, eu quero aqui começar também reafirmando a minha alegria pelo dia de
ontem. Ontem foi um dia muito importante para o enfrentamento à violência contra as mulheres no Brasil. A
Presidenta Dilma Rousseff veio a esta Casa receber o
relatório final da CPMI da Violência contra as Mulheres
e, com isto, reafirma o seu compromisso com o fim da
violência contra as mulheres.
Desde a apresentação do relatório final, em julho,
tenho reiteradamente destacado as lacunas ainda existentes para que possamos superar a violência contra
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as mulheres e implementar, efetivamente, a Lei Maria
da Penha. Sabemos que ainda resta muito a ser feito e
que este é um dos principais desafios colocados para
o Estado brasileiro atualmente.
No entanto, é digno de registro que a CPMI, além
de ter produzido o diagnóstico mais completo e detalhado já realizado sobre este tema, também já tem provocado avanços nas políticas de enfrentamento à violência contra a mulher em todos os Estados brasileiros.
Neste momento estamos na fase de apresentação
dos resultados dos trabalhos da comissão às diversas
autoridades federais, estaduais e municipais, num amplo movimento de sensibilização e união de esforços
em todo o País para enfrentar as violações gravíssimas e inaceitáveis dos direitos humanos das mulheres.
O Senado Federal já encaminhou para as autoridades de todos os Poderes, o Executivo, o Legislativo
e todo o sistema de Justiça, cópia do relatório final e,
até o presente momento, realizamos a entrega pessoalmente ao Presidente do Supremo Tribunal Federal,
Ministro Joaquim Barbosa, à Presidenta Dilma Rousseff e a autoridades dos Estados do Espírito Santo e
do Rio Grande do Sul. E os trabalhos não param por
aí, já estamos com agenda marcada com o Presidente
do STJ e visitas a serem agendadas em outros Estados da Federação.
Em nosso relatório final apontamos para a necessidade de as políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres serem efetivamente assumidas
pelos Poderes Públicos constituídos.
Para tanto, propomos mecanismos políticos autônomos e bem-estruturados de empoderamento das
mulheres, a exemplo de secretarias estaduais e municipais de mulheres, o reforço do orçamento específico para o desenvolvimento de políticas públicas
integradas e multissetoriais e o fortalecimento da Lei
Maria da Penha, com a criação de juizados especializados, promotorias e defensorias especializadas de
violência doméstica e familiar contra a mulher, além
do julgamento célere dos agressores e homicidas, do
enfrentamento das elevadas taxas de feminicídios e
da superação de preconceitos e estereótipos profundamente arraigados em nossa sociedade.
Quero aqui, Sr. Presidente, ressaltar que a passagem da CPMI por diversos Estados brasileiros, onde
foram realizadas dezenas de audiências públicas e
diligências, desencadeou diversas iniciativas de efetivação desse compromisso, produzindo efeitos muito
positivos sobre as políticas públicas.
Nesse ciclo de visitas que estamos realizando
para apresentação dos resultados dos trabalhos do
Colegiado, temos percebido que houve significativas
mudanças por parte dos Poderes Públicos no enfren-
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tamento à violência contra a mulher, demonstrando a
importância do trabalho realizado.
O primeiro Estado a receber o relatório final foi
o meu Estado, o Espírito Santo, pelo fato de ocupar a
liderança no ranking dos Estados mais violentos contras
as mulheres no Brasil. Dentre as iniciativas positivas
diagnosticadas pela CPMI no Estado, destacam-se a
instituição do Portal Lei Maria da Penha e a experiência-piloto de adoção do botão do pânico, ainda em
teste pelo Tribunal de Justiça do Estado, que consiste
na distribuição de dispositivos equipados com GPS a
cem mulheres em risco de morte. A ideia é a de que,
no caso da aproximação do agressor, a mulher possa
acionar o botão e, em tempo real, informar sua localização à Guarda Municipal de Vitória. O sistema, uma
vez acionado, também grava o áudio ambiente.
No Rio Grande do Sul, percebemos que o Estado assumiu compromisso de enfrentar a violência
doméstica a partir da adoção de políticas integradas
entre as mais diversas secretarias com a coordenação
da Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres.
Também foi instituída, em outubro de 2012, a Patrulha
Maria da Penha, para monitorar os casos de violência
doméstica e o cumprimento das medidas protetivas,
A Patrulha é uma ação integrada entre as Secretarias
de Segurança Pública e de Políticas para as Mulheres,
com o apoio do Tribunal de Justiça do Estado.
Também foram verificadas iniciativas positivas
em outros Estados, como a criação de mais uma Vara
de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher em
Minas Gerais, no Paraná, em Pernambuco e no Mato
Grosso do Sul, bem como a criação da Câmara Técnica
em Pernambuco, a criação do Núcleo da Promotoria
da Mulher no Rio de Janeiro e a criação da Secretaria
da Mulher no Amazonas.
Em âmbito nacional, a existência da CPMI também parece ter sido capaz de estimular a ampliação do
orçamento da Secretaria de Políticas para as Mulheres
(SPM), destinado ao enfretamento da violência, e a recente criação da Casa da Mulher Brasileira, programa
federal que prevê a instituição de centros integrados
para vítimas de violência, instituído pela Presidência
da República para ser executado pela SPM.
No entanto, a Casa da Mulher Brasileira está
sendo implantada apenas nas capitais brasileiras, e é
no interior do País, no campo e na floresta, que as mulheres enfrentam as maiores dificuldades para romper
com o ciclo de violência, dada a dificuldade de acessar
a Lei Maria da Penha e seus mecanismos de proteção,
tendo em vista a ausência de delegacias especializadas, juizados e varas especializadas de atendimento
às vítimas de violência.
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Para enfrentar essa realidade, a Presidência,
através da SPM, decretou tolerância zero à violência
contras as mulheres e está determinada a levar a Lei
Maria da Penha para as áreas rurais do Brasil – campo,
floresta, pequenos povoados, quilombos, assentamentos e rincões – e iniciou a doação, no início deste mês,
de 54 ônibus equipados a 24 Estados da federação.
A expectativa é de que, até o final do ano todos, os
veículos já tenham sido entregues.
Os ônibus, com valor unitário de R$550 mil cada,
estão equipados com duas salas de atendimento, netbooks com roteador e pontos de Internet, impressoras
multifuncionais, geradores de energia, ar-condicionado,
projetos externos para telão, toldo, 50 cadeiras, copa
e banheiros adaptados para a acessibilidade de pessoas com deficiência. Ao todo, o investimento nos 54
veículos é de 30 milhões.
As unidades móveis fazem parte do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e se somam ao Programa Mulher, Viver sem
Violência, para a integração de serviços na aplicação
da Lei Maria da Penha.
Importante destacar que essa é mais uma grande
conquista das mulheres brasileiras e do movimento de
mulheres, em especial, da Marcha das Margaridas, que
em 2011 reuniu mais de 100 mil mulheres do campo
e da floresta em Brasília, reivindicando mecanismos
eficientes de combate à violência contra a mulher no
campo e mais políticas públicas para as mulheres.
Diante do exposto, não tenho dúvidas de que a
CPMI produziu uma grande contribuição ao Brasil no
enfrentamento à violência e à diminuição dos vergonhosos índices de feminicídios praticados no País.
Aproveito, Sr. Presidente, a ocasião para conclamar as colegas Parlamentares e os colegas Parlamentares para a necessidade de aprovarmos os 13 projetos
de lei propostos pela CPMI que estão tramitando aqui,
no Congresso Nacional, com vistas a aprimorar pontualmente a Lei Maria da Penha e aumentar a proteção
das mulheres vítimas de violência. Devemos aprovar,
também, o projeto de resolução que cria a Comissão
Mista Permanente de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, para que possa acompanhar e monitorar
os desdobramentos das recomendações da CPMI da
Violência contra a Mulher.
Finalizando, quero aqui externar desta tribuna
que nestes 18 meses da CPMI com presença em tantos Estados nos deparamos com a mais pura e dura
realidade da grande maioria das mulheres brasileiras.
Constatamos os mais variados e inaceitáveis crimes
contra a mulher que nos chocaram profundamente. Crimes em grande medida praticados no dia a dia, como
humilhações, torturas físicas e psicológicas que ferem
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os direitos humanos das mulheres. Esta CPMI me deu
segurança dos avanços que estamos conquistando,
mas também plena consciência dos imensos desafios
que ainda temos pela frente, do nível de empenho e
determinação que necessitaremos para superar essa
chaga presente em nossa sociedade.
Contudo, confesso, também, que estou profundamente feliz pelo trabalho que realizamos. O nosso
relatório é um documento denso, consistente, um belo
instrumento a serviço de políticas públicas ao Estado
brasileiro, aliás, ele já produziu desdobramentos positivos como aqui já foram listados.
A decisão da Presidenta Dilma de se deslocar
do Palácio do Planalto até esta Casa para receber de
nossas mãos o relatório é um forte gesto de reconhecimento do nosso trabalho e de compromisso com esta
luta. E isso não é pouca coisa!
Mas, sinceramente, não me surpreendeu, pois
não tenho dúvida de que a Presidenta Dilma, tanto
quanto nós, acredita que a sociedade que sonhamos
e pela qual lutamos não consentirá a permanência da
cultura machista e patrimonialista que produz todo tipo
de violência e sofrimento contra a mulher.
Sr. Presidente, quero finalizar esta minha fala fazendo, mais uma vez, um agradecimento a todas as
Parlamentares e a todos os Parlamentares do Congresso Nacional, Senadoras e Senadores, Deputadas e
Deputados. Juntos, conseguimos construir um trabalho
que não foi fácil, exigindo de nossa parte um esforço
muito grande no sentido de dar conta das tarefas que
fomos assumindo nos Estados e da elaboração e da
conclusão deste relatório.
Também quero agradecer todo o empenho desta
Casa – com toda a sua estrutura – e da Câmara dos
Deputados. As Casas se colocaram inteiramente à disposição para que pudéssemos realizar esse trabalho.
Então, Sr. Presidente, todo esse trabalho foi fruto da
participação de muitas pessoas, da construção coletiva
de muitas mãos. Quero aqui fazer este agradecimento
e dizer que estamos muito felizes com o resultado que
conseguimos alcançar.
Era o que tinha a dizer no momento.
Agradeço a atenção de todos.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio
Governo/PCdoB – CE) – Convido V. Exª para assumir
os trabalhos. Não sei se o Senador Sérgio Souza ainda
vai desejar fazer uso da palavra. Senão, vamos concluir.
Convido a Senadora Ana Rita para acompanhar
os trabalhos, na Presidência, enquanto o nosso Senador Sérgio Souza utiliza a tribuna.
O Sr. Inácio Arruda deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Rita.
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O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Imagine, Senador Inácio Arruda, já são
21h5min, que estaríamos aqui para, além de ouvir os
pronunciamentos, usar a tribuna e fazer reflexões sobre os nossos trabalhos, as nossas ações.
Senadora Ana Rita, antes de iniciar o meu pronunciamento, gostaria de registrar aqui a presença do
Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal
da 4ª Região, Néfi Cordeiro, meu amigo. Esteve hoje
na posse dos Ministros do STJ, onde não pudemos
comparecer porque estávamos aqui votando, no Senado Federal, medidas importantes a favor do Brasil.
Mas rogo sucesso a todos aqueles três novos Ministros
que foram empossados hoje no STJ.
Srª Presidente, senhoras e senhores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
venho à tribuna na noite de hoje para falar um pouco
sobre a questão da saúde no Brasil.
Há cerca de dois meses e meio, o Brasil inteiro
assistiu ao início de uma série de protestos que duram até os dias atuais – ainda ontem, vi na cidade do
Rio de Janeiro – e parece-me que permaneceram nas
ruas os vândalos. A impressão que eu tenho é que é
isso: aqueles que querem quebrar; aqueles que, parece, têm uma motivação muito mais do que reivindicar.
Parece que o cidadão de bem, o cidadão que tinha,
realmente, na sua motivação buscar um Brasil mais
justo, um Brasil mais transparente, lutar pelas causas
desse País, esse cidadão parece-me que está monitorando as ações do Poder Executivo, do Legislativo,
está aguardando uma resposta. E nós estamos tentando fazer aqui, no Congresso Nacional, com uma
agenda positiva, colocada pelo Presidente do Senado,
o Senador Renan Calheiros, acordado por todos os Líderes, no Governo Federal, fazendo as suas reflexões,
também as medidas, adotando medidas através de
medidas provisórias, sugerindo ao Congresso mudanças, por exemplo, como essa, do Mais Médicos, que é
um reflexo daquilo que aconteceu há dois meses, dois
meses e pouco, lá nas manifestações. Mas continuam
alguns fazendo arruaças aí pelas ruas do Brasil. E nós
todos repudiamos isso.
Voltando ao tema, conduzidas em seu princípio,
de forma pacífica, ordeira, pela maioria de seus participantes, as manifestações apresentavam demandas ao
Poder Público, que demonstravam, de forma inequívoca,
a insatisfação de parte da sociedade brasileira com a
qualidade de vida no País. Questionava-se a corrupção, a inflação, a falta de sintonia com o Congresso
Nacional, do Congresso com a população e, sobretudo,
a baixa qualidade na prestação dos serviços públicos
no Brasil. Dentre estes, apareciam corretamente, com
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maior destaque, as críticas ao sistema de saúde nacional e ao transporte coletivo urbano.
De lá para cá, muitas respostas foram dadas
tanto pelo Poder Legislativo quanto pelos gestores do
Poder Executivo envolvidos. No caso da mobilidade
urbana foram revistas, ou ouvidas, editadas inclusive,
elevações de tarifas, o que, obviamente, foi positivo,
porém seguramente insuficiente, com solução em médio prazo. Porque nós queremos muito mais do que
revisão de tarifas. Nós queremos um transporte coletivo de qualidade.
Mas, hoje, Srª Presidente, senhoras e senhores,
venho à tribuna tratar exatamente da saúde do Brasil.
Aliás, como democrata e entusiasta da participação
popular, de forma ordenada e pacífica, como grande
instrumento de legítima pressão, assisti com grande
satisfação às manifestações que exigiam melhora do
setor de saúde brasileiro. É inegável que temos grandes desafios para dotar a população de um sistema de
saúde que atenda, efetivamente, todas as demandas
com a qualidade e a agilidade necessária. Mas, senhoras e senhores, fato é que, a partir dos protestos,
mudanças já ocorreram. E, aparentemente, o tema da
saúde passou a ser tratado com a urgência devida.
No último dia 14, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que destina 75% dos royalties do
petróleo para a educação e 25% para a saúde. A proposta era 100% para a educação, e destinamos 25%
para a saúde. Além disso, metade do Fundo Social
também será usada para financiar essas duas áreas.
Resta apenas a sanção presidencial, que deve ocorrer em breve. Trata-se da vitória histórica do País, pois
divide a riqueza nacional, efetivamente, com todos os
brasileiros, na medida em que atende a educação e a
saúde, inclusive as futuras gerações.
Cada barril de petróleo que as empresas tiram
do Território nacional, entre 10% a 15% são divididos
entre os Governos Federal, dos Estados e os Municípios. Com a nova lei, os novos contratos, com comercialidade declarada a partir de 3 de dezembro passado,
será garantido que a parte dos royalties que cabe ao
Governo Federal seja gasta apenas com educação e
saúde. A parte dos royalties dos Municípios eles destinarão de acordo com a regra dos gastos públicos,
recursos vinculados e recursos livres.
Outro assunto de grande importância que tramita no Congresso Nacional e também pode ter papel
decisivo em área de saúde é a PEC que trata do orçamento impositivo, que deve chegar esta semana ainda
aqui, possivelmente hoje, talvez, no Senado Federal.
A matéria foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados, em segundo turno, e deve chegar ao Senado
Federal em breve.
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Pretende-se, com a PEC, que todas as emendas parlamentares sejam obrigatoriamente executadas pelo Poder Executivo, observando o limite de 1%
da receita corrente líquida da União do ano anterior.
Emendas parlamentares é uma prática comum. Todos
os Parlamentares oferecem, no Orçamento da União,
emendas todos os anos.
No que se refere à saúde, há um grande debate envolvendo o orçamento impositivo para que um
percentual mínimo das emendas parlamentares seja
destinado à saúde. Falou-se, inicialmente, em 30%; o
Governo sugeriu até 50%. Muito embora o texto, aprovado na Câmara dos Deputados, na noite passada,
não traga nenhum índice, foi noticiado entendimento
entre os Líderes Partidários daquela Casa em estipular que ao menos 40% do valor das emendas sejam
direcionados à saúde.
De qualquer maneira, Srª Presidente, Senadora
Ana Rita, caberá ao Senado Federal indicar quanto das
emendas parlamentares deverá ser destinado por cada
Congressista obrigatoriamente ao setor de saúde. Eu
defendo, inclusive, 50%.
Desde já, por entender que se trata de um tema
de urgência mais imediata para o povo brasileiro, declaro minha posição favorável no máximo possível
dos recursos à saúde. Ou seja: diante da necessidade
evidente de novas fontes de financiamento da saúde,
defendo que o Senado Federal possa dar uma contribuição determinativa, quando se delimitaria, nesse
caso, 50% dos recursos das emendas parlamentares
no novo orçamento (orçamento impositivo), que seja
de forma obrigatória, nesse caso, destinados ao setor
de saúde no Brasil.
Dessa forma, estaríamos criando condições para
ampliar a destinação dos recursos e, por consequência,
atuar em uma das áreas da saúde considerada das
mais carentes, qual seja, a falta de estrutura e equipamentos adequados para um atendimento satisfatório
aos pacientes. E muito mais do que isso: que possam
também essas emendas serem indicadas não somente
para investimentos, mas para custeio.
Ontem eu vi num programa de televisão, daqueles
que começam perto da meia-noite, situações que me
chocaram em hospitais brasileiros: corredores lotados
de macas; macas do lado de fora dos hospitais cheios
de pessoas; os atendentes, enfermeiros, médicos,
manipulando pacientes ensangüentados, sem luvas,
porque não tinham; condições extremamente precárias
em vários Estados brasileiros. E o que está faltando?
Não só mais médicos, estão faltando também mais
recursos para nós darmos um atendimento melhor ao
brasileiro, com uma infraestrutura hospitalar, uma in-
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fraestrutura nos postos de saúde, mas também com
equipamentos adequados e com custeio adequado.
É inegável, Srª Presidente, que precisamos melhorar muito a capacidade operacional de atender os
doentes brasileiros, em todas as regiões do País. Entretanto, também é absolutamente notória a carência
de médicos nas localidades mais afastadas dos grandes centros urbanos.
Recentemente, aqui no Senado Federal, numa
reunião na Liderança do PMDB, o meu Partido, esteve o Ministro Padilha, que nos entregou uma revista
demonstrando a quantidade de médicos por habitante
nas unidades federativas.
O meu Estado, o Paraná, tem menos do que a
média nacional, 1, 6. A média nacional é 1,8. O Estado do Maranhão, 0, 57 médico por mil habitantes. No
Estado do Rio de Janeiro, 3,5, mais do que a média
europeia. Aqui em Brasília, mais de três médicos para
cada mil habitantes.
Há uma realidade toda distorcida no Brasil. As
regiões mais distantes, mais pobres, são as mais carentes, até mesmo porque o médico para lá não quer
ir. E não quer ir por uma questão lógica. Onde você
prefere morar? No Rio de Janeiro ou no interior do
Maranhão, do Pará, do Amazonas, ou no interior do
Paraná? Alguém quer ser médico lá no Vale da Ribeira, no Paraná, na cidade do Dr. Ulysses, que não tem
nem asfalto para chegar? Dependendo do tamanho da
chuva, fica isolado. Alguém quer ser médico no interior
do Espírito Santo? Se você der a opção, nas mesmas
condições, o cidadão vai preferir Vila Velha. É fato isso.
Agora, não tenho dúvida de que nós precisamos aumentar o número de médicos. E esse aspecto
me traz a principal ação apresentada pela Presidente
Dilma ao País no que se refere à saúde, desde que
eclodiram os protestos em todo o Território nacional
o programa Mais Médicos – Mais Médicos, é esse o
nome do programa. É a obviedade.
Desde já, Srª Presidente, reconhecendo que não
se trata de solução para todos os problemas do setor e,
ainda, que talvez sejam necessários aprimoramentos
na proposição original, gostaria de saudar e render as
devidas homenagens à Presidente Dilma Rousseff e ao
Ministro Alexandre Padilha pela edição desta Medida
Provisória 621, que está aqui no Congresso Nacional,
que institui o programa Mais Médicos. Esta é uma Medida corajosa, como foi corajosa lá atrás a Medida dos
Portos, abrir os portos. É uma Medida corajosa.
A MP em questão representa inequivocamente
uma ação ousada, porém efetiva, de combate a uma
das principais agruras da saúde brasileira: a falta de
médicos nas regiões mais distantes e, geralmente, as
mais carentes do País.
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Eu sou de um Estado considerado por muitos
um Estado rico, o Paraná, no Sul, um Estado próspero
terras, clima, população, cultura. Conheço o interior do
meu Paraná inteiro, sei a realidade por que passam os
prefeitos para manter um médico no seu Município, os
salários que têm que pagar, a submissão a uma carga
horária inferior àquela que está no contrato. Se não
fizer assim, o médico vai embora. Por que ela vai embora? Porque o outro, do lado, está oferecendo mais.
Eu sei que só acontece isso porque faltam médicos. Agora, nós precisamos também dar condições a
esses médicos. Nós precisamos criar o plano de carreira desses médicos. É um projeto que tramita aqui,
no Senado Federal.
Srª Presidente, o programa, também no meu Estado, não tenho dúvidas de que terá sucesso. Muitos
prefeitos têm me testemunhado que pediram, se inscreveram, a maioria dos Municípios do meu Estado – e
refiro-me ao Estado do Paraná, não a um Estado do
interior do Nordeste ou um Estado do Norte, que têm
índices muito inferiores aos do Paraná.
Como já disse, o Programa pode e deve ser
aprimorado no Congresso Nacional, se for o caso. Eu
entendo que os dispositivos que tratam da formação
universitária dos futuros médicos poderiam ter sido
mais discutidos com o setor acadêmico, isto é, com
as universidades de Medicina do País.
Porém, grande parte do texto apresentado demonstra coerência e cuidado na busca da solução de
um dos principais problemas da Nação brasileira, que
é a saúde.
A Constituição Federal estabelece como obrigação do Estado brasileiro o atendimento universal à
saúde. Com efeito, temos o maior e provavelmente o
mais complexo sistema de saúde do mundo, que é o
Sistema Único de Saúde, o SUS, com as vantagens e
dificuldades que operação dessa magnitude traz, especialmente num País com dimensões continentais,
com população elevada e com disponibilidade orçamentária restrita.
Aqueles que viveram de maneira consciente a
década de 70, a de 80, se lembram muito bem. Não
havia saúde de graça para o povo brasileiro. Na minha
família, uma irmã de nove anos faleceu de diabete infantil em 1977, e meu pai gastou o que tinha e o que
não tinha para mantê-la viva um pouco mais. Mas não
havia nem mesmo hospitais adequados e medicação
adequada. Hoje não aconteceria isso.
Mesmo assim, Srª Presidente, com todas essas
dificuldades, é dever do Estado promover a saúde de
todos os brasileiros, incluindo os que habitam as grandes metrópoles e aqueles que vivem nos mais ermos,
distantes rincões deste País.
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A realidade atual, nas regiões mais carentes e
interioranas, é exatamente a ausência de médicos
suficientes para atender a demanda existente. Para
ilustrar a dramaticidade dessa situação, há mais de
700 Municípios no Brasil em que não existe nem um
médico sequer. Ou seja, mais de 10% dos Municípios
brasileiros não têm um médico sequer para atender
seus habitantes.
Isso, Srª Presidente, senhoras e senhores, além
de inaceitável, está evidentemente muito longe do
atendimento universal de saúde preconizado na Constituição brasileira.
Como tudo na vida, há críticos e opositores ferrenhos ao Programa Mais Médicos. E isso é próprio
da democracia brasileira. Isso é próprio da democracia brasileira e, muitas vezes, pode redundar em aprimoramentos na ideia original. Porém, algumas manifestações e ações contrárias têm me parecido pouco
razoáveis e até preocupantes.
Temos presenciado, Srª. Presidente, lamentavelmente, algumas demonstrações de xenofobia, num país
que tradicionalmente recebe muito bem os estrangeiros. E, o pior, numa sistemática que somente permite
a presença de médicos internacionais quando os profissionais brasileiros se negam ou não se interessam
em preencher determinadas vagas, sempre no meio
rural ou nas periferias das grandes cidades. Razão clara, não tem médico suficiente, é mercado. Eu prefiro
morar no Entorno de Brasília ou aqui no Plano Piloto,
se a opção for minha? É lógico! Ora, 3,5 cinco por mil
habitantes é o número de médicos no Rio de Janeiro.
As pessoas querem morar no Rio; 0,57 é o número
do Maranhão. É lógico, é natural isso! Mas por quê?
Porque faltam médicos.
Srª Presidente, nós ouvimos também acusações
de trabalho escravo, o que me parece não corresponder à verdade dos fatos. Afinal, estamos falando de
profissionais que perceberam remuneração através de
bolsas, com jornada de trabalho definida, de 40 horas
semanais, e que gozarão de todos os direitos básicos
para o exercício da atividade médica no local definido.
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Ainda sobre as condições de trabalho, entendo
que os dispositivos constantes da Medida Provisória
621, que, repito, podem ser aprimorados, procuram
assegurar a promoção da assistência médica básica
em locais cuja presença de profissionais está claramente aquém do necessário, com as devidas garantias de que esses não tomem o lugar dos brasileiros
no mercado privado doméstico. Por isso, sua presença
está limitada a três anos, com avaliação de capacida-

AGOSTO DE 2013

57852 Quinta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de profissional feita pelas universidades federais de
Medicina, sem que seja atingido o atestado Revalida
justamente para que esses profissionais não representem perigo para os médicos nacionais no seu mercado
de trabalho privado.
Enfim, Srª Presidente, senhoras e senhores, minha análise é altamente positiva do programa Mais
Médicos. É evidente que, sozinho, não solucionará
todos os problemas da saúde brasileira, até porque as
deficiências de estrutura e equipamento vão continuar.
Mas tenho a convicção de que sem os médicos não
se faz saúde, mesmo com todos os mais modernos
equipamentos à disposição da população. É, talvez,
a presença de mais médicos que poderá gerar ainda
mais pressão a favor da melhoria das condições de
trabalho nesses locais carentes.
O Brasil não está inovando. A prática de importar médicos existe em países dispostos em todos os
continentes, ricos e pobres. A presença de médicos
formados no estrangeiro é comum em várias nações.
Segundo palavras do Ministro Alexandre Padilha,
em entrevista recente, na Inglaterra, 37% dos médicos
em atuação são formados no exterior; nos Estados
Unidos, esse número equivale a 25%; na Austrália,
22%; e no Canadá, 17%. Sendo que, no caso canadense, justamente naquelas províncias mais distantes
dos grandes centros, esse índice atinge o patamar de
65% de médicos estrangeiros trabalhando no interior.
Srª Presidente, concluo reafirmando minha enorme satisfação em constatar que as manifestações recentes produziram uma agenda positiva para o País. No
caso da saúde, são absolutamente inegáveis os avanços que temos conseguido em poucos meses. Temos,
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ainda, um grande caminho a percorrer no desafio de
transformar nosso sistema universal de saúde em algo
exemplar, que atenda a contento todos os brasileiros.
A aprovação do programa Mais Médicos certamente
representa um importante passo nesta direção.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente, agradecendo a todos pela atenção e desejando a todos uma
boa-noite.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Quero aqui, Senador Sérgio Souza,
parabenizá-lo pelo discurso de hoje e dizer, também,
que eu tenho plena concordância com esta opinião
que V. Exª manifesta hoje.
O Programa Mais Médicos realmente vem atender
uma necessidade urgente que o País enfrenta, que a
nossa população precisa. Também se reconhece que
a infraestrutura, a estrutura física, as condições de trabalho precisam com certeza melhorar na maioria dos
Estados brasileiros, mas quem está doente não pode
esperar isso acontecer, precisa da assistência imediata.
Então, a vinda desses profissionais é muito importante e o Brasil precisa recebê-los muito bem, porque quem sai do seu próprio país para vir aqui está
prestando, com certeza, um grande serviço ao nosso
País, ao Brasil.
Quero aqui dizer que todos sejam bem-vindos e
que a população possa ser, com certeza, muito bem
atendida por esses profissionais.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Então, Senador, parabéns pelo seu
pronunciamento, pelas suas posições.
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REQUERIMENTO
Nº 970, DE 2013

REQUERIMENTO
Nº 972, DE 2013

Requeiro, nos termos do artigo 218 do Regimento
Interno do Senado Federal, que sejam encaminhados
Votos de Pesar à família do diretor e um dos controladores da fabricante de carrocerias Marcopolo, Valter
Gomes Pinto, falecido no último dia 27 de agosto, aos
81 anos, em Caxias do Sul (RS). O executivo estava
internado desde o dia 16 de agosto devido a problemas respiratórios.
Nascido em Passo Fundo, no dia 27 de janeiro de
1932, Valter estava na Marcopolo desde 1964, convidado
por Paulo Bellini, fundador da empresa. Em 1969, assumiu
a área comercial e também as atividades de exportações
levando a empresa a participar de exposições em países da América do Sul e de diferentes partes do mundo.
Figura importante do empresariado e da sociedade caxiense, o executivo participava do Conselho
Superior da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços
(CIC) de Caxias no período de abril de 2009 a abril de
2013 (atualmente exercia o cargo de vice-presidente).
Valter Gomes Pinto deixa esposa, a filha Viviane
e os netos Vicenzo e Gianluca Pinto Bado. A homenagem deverá ser encaminhada à viúva do homenageado Therezinha Lourdes Comerlato Pinto, no seguinte
endereço: Rua Santos Dumont, 1.162 Ap 701 – CEP:
95084-390 Caxias do Sul – RS.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia,
(PP-RS)

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, e 216 do Requerimento Interno do Senado Federal, requeiro ao
Ministro da Justiça, Dr. José Eduardo Cardozo, dados
referentes à Polícia Rodoviária Federal (PRF), com as
seguintes informações.

REQUERIMENTO
Nº 971, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
Voto De Pesar pelo falecimento, no dia 27 de agosto
de 2013, do Sr. Valter Gomes Pinto, pelo falecimento
do homem público que sempre esteve comprometido
com o desenvolvimento do Brasil, com profícua folha
de serviços prestados à nação.
Sala das Sessões, 28 de agosto de 2013. – Senador Clésio Andrade.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Sobre a mesa, requerimentos que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco Apoio
Governo/PT – ES) – A Presidência encaminhará os
votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:

• quantitativo de policiais rodoviários federais
em exercício em cada estado, anualmente a
partir de 2009;
• número de postos de fiscalização ativos, em
cada estado, anualmente, a partir de 2009.
Justificação
As informações solicitadas são necessárias para
verificarmos informações preocupantes sobre a carência de policiais rodoviários federais em alguns estados
e sobre o fechamento de postos de fiscalização.
Sala das Sessões , – Senador Flexa Ribeiro.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco Apoio Governo/PT – ES) – O requerimento que acaba de ser
lido será despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTRO
Nº 973, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 255, inciso II, alínea
“c”, item 12, do Regimento Interno, que o Projeto de
Lei do Senado (PLS) nº 220 de 2013, que “Acrescenta
dispositivos ao Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro
de 1966 (Dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros
Privados, regula as operações de seguros e resseguros
e dá outras providências), para estabelecer a necessidade de existência e divulgação de regras objetivas para
aferição do valor do prêmio e possibilidade de recusa de
propostas no âmbito dos seguros privados”, seja apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça – CCJ,
além das comissões constantes do despacho inicial.
Sala das Sessões, de agosto de 2013. – Senador
Romero Jucá, PMDB-RR.
REQUERIMENTO
Nº 974, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nº 156, de 2007 – Complementar,
nº 11, de 2012 – Complementar, nº 162, de 2012 – Complementar, e Projeto de Lei da Câmara nº 89, de 2007
– Complementar, por versarem sobre a mesma matéria.
Sala das Sessões, de agosto de 2013. – Senador
Humberto Costa.
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REQUERIMENTO
Nº 976, DE 2013
Requeiro, com fundamento no art. 255, inciso II,
letra “c”, nº 12, e no art. 279, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei da
Câmara nº 32, de 2007 – que altera dispositivos da Lei
nº 8.666/1993, que regulamenta o inciso XXI do art. 37
da Constituição Federal e institui normas para licitações
e contratos da Administração Pública – seja remetido
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para exame da Comissão Temporária de Modernização
da Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/1993).
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Suplicy
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco Apoio
Governo/PT – ES) – Os requerimentos que acabam
de ser lidos serão incluídos em Ordem do Dia do Dia
oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco Apoio
Governo/PT – ES) – A Presidência encaminhará os
votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Nada mais havendo tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e
aos Srs. Senadores que será realizada sessão temática
amanhã às 11 horas e sessão deliberativa ordinária às
14 horas, com Ordem do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 20, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória nº 613, de
2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 20, de 2013, na forma do texto
aprovado na Câmara dos Deputados, que institui
crédito presumido da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Cofins na venda de álcool, inclusive
para fins carburantes; altera as Leis nºs 9.718,
de 27 de novembro 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 nº 2.199-14, de 24 de agosto
de 2001, dispondo sobre incidência das referidas
contribuições na importação e sobre a receita
decorrente da venda no mercado interno de
insumos da indústria química nacional que especifica; e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória nº 613, de 2013).
Parecer sob nº 29, de 2013, da Comissão
Mista, Relator: Senador Walter Pinheiro (PT/
BA); e Relator Revisor: Deputado Vanderlei
Siraque (PT/SP), favorável à Medida Provisória, às Emendas nºs 76 e 77, integralmente,
e às Emendas nºs 22 e 82, parcialmente, nos
termos de Projeto de Lei de Conversão, que
oferece; e pela rejeição das demais emendas.
(Lido no Senado Federal no dia 27.08.2013)
(Sobrestando pauta a partir de 22.06.2013)
Prazo final prorrogado: 04.09.2013
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Walter
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da
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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 respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio Souza, que cria Tribunal Regional Federal. (Paraná)
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador José Sarney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular
a duração dos benefícios fiscais concedidos
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona
Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 32, de 2010, tendo como primeiro
signatário o Senador Valter Pereira, que altera
os arts. 92 e 111-A da Constituição Federal,
para explicitar o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, alterar
os requisitos para o provimento dos cargos
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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 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 primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional
Federal da 6º Região, com sede em Belém e
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento 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 primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Eunício Oliveira, que
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 45, DE 2009
(Calendário Especial – Requerimento nº 875, de
2013)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
45, de 2009, tendo como primeiro signatário o
Senador Renato Casagrande, que acrescenta
o inciso XXIII ao art. 37 da Constituição Fede-
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ral, dispondo sobre as atividades do sistema
de controle interno.
Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, de redação, que apresenta.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 18, DE 2013
(Calendário Especial – Requerimento nº 953, de
2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 18, de 2013, tendo como primeiro signatário
o Senador Jarbas Vasconcelos, que altera o
art. 55 da Constituição Federal para tornar automática a perda do mandato de parlamentar
nas hipóteses de improbidade administrativa
ou de condenação por crime contra a Administração Pública.
Parecer nº 920, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Braga, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
10
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 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.
11
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 292, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 292, de
2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher no
Brasil), que altera o Código Penal, para inserir
o feminicídio como circunstância qualificadora
do crime de homicídio.
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12
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 293, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 293, de
2013, (da CPMI de Violência Contra a Mulher
no Brasil), que altera o art. 1º da Lei nº 9.455,
de 7 de abril de 1997, para incluir a discriminação de gênero e reconhecer como tortura a
submissão de alguém à situação de violência
doméstica e familiar, com emprego de violência
ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico
ou mental como forma de exercer domínio.
13
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 294, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 294,
de 2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher no Brasil), que altera o art. 20 da Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006, para estabelecer que o encaminhamento da ofendida ao
abrigamento deverá ser comunicado em 24
(vinte e quatro) horas ao juiz e ao Ministério
Público para análise imediata dos requisitos
da prisão preventiva do agressor.
14
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 295, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 295, de
2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher
no Brasil), que altera o art. 7º da Lei nº 8.080,
de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes
e dá outras providências, para inserir entre os
princípios e diretrizes do Sistema Único de
Saúde (SUS) a atribuição de organizar serviços públicos específicos e especializados para
atendimento de mulheres vítimas de violência
doméstica em geral.
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15
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 296, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 296, de
2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher
no Brasil), que altera a Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social, e a Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006, para instituir
o auxílio-transitório decorrente de risco social
provocado por situação de violência doméstica
e familiar contra a mulher.
16
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 297, DE 2013 – COMPLEMENTAR
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 297,
de 2013 – Complementar (da CPMI de Violência Contra a Mulher no Brasil), que altera
a Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de
1994, que cria Fundo Penitenciário Nacional,
para determinar que recursos arrecadados
com multas decorrentes exclusivamente de
sentenças condenatórias em processos criminais que envolvam violência doméstica e
familiar devem ser aplicados na manutenção
de casas de abrigo destinadas a acolher vítimas de violência doméstica e prioritariamente no reembolso de benefícios ou prestações
assistenciais ou previdenciárias, pagas com
recursos da seguridade social.
17
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 298, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 298,
de 2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher no Brasil), que dispõe sobre a criação do
Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência
Contra as Mulheres, e dá outras providências.
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18
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 22, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 22, de 2013, do Senador Antonio
Carlos Rodrigues, que altera a Resolução do
Senado Federal n° 40, de 1995, para disciplinar
o funcionamento da Procuradoria Parlamentar.
Pareceres sob nºs 830 e 831, de 2013, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Antonio Carlos Valadares, favorável
com a Emenda nº 1-CCJ; e
– Diretora, Relator: Senador Ciro Nogueira,
favorável ao Projeto e à Emenda nº 1-CCJ.
19
REQUERIMENTO
Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimentos
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 (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
20
REQUERIMENTO
Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 836,
de 2013, do Senador Wilder Morais, 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 (utilização do FGTS para
pagamento de serviços educacionais).
21
REQUERIMENTO
Nº 902, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
902, de 2013, do Senador José Agripino, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei
do Senado nº 300, de 2005; com o de nº 565, de
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2007 (já apensado aos Projetos de Lei do Senado nºs 276, 345 e 641, de 2007), por regularem
matéria correlata (empréstimos consignados).
22
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 despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(cancelamento de CNPJ no caso de utilização
de mão-de-obra escrava).
23
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 Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (cancelamento de CNPJ no
caso de utilização de mão-de-obra escrava).
24
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 Senado nºs 710, de 2011; e 287, de
2013, por regularem matéria correlata (greve
no serviço público).
25
REQUERIMENTO
Nº 925, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
925, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do
Projeto de Lei do Senado nº 211, de 2009, de
sua autoria.
26
REQUERIMENTO
Nº 934, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
934, de 2013, do Senador Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 229, de 2013, além da Comissão
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constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (cobertura de planos de saúde).
27
REQUERIMENTO
Nº 937, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, so-
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licitando o desapensamento dos Projetos de
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim
de que tenham tramitação autônoma (destinação dos recursos do Fundo Social).
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 30 minutos.)
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Ata da 142ª Sessão, de Debates Temáticos,
em 29 de agosto de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Renan Calheiros

(Inicia-se a sessão às 11 horas e 45 minutos
e encerra-se às 14 horas e 12 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Há número regimental. Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Srªs e Srs. Senadores, representantes dos partidos políticos, esta é a 1ª Sessão Temática do Senado
Federal. Como todos sabem, nós fizemos uma alteração
no Regimento Interno do Senado Federal para aprovarmos as sessões temáticas. É que o Regimento da
Casa fraciona e dificulta o aprofundamento das grandes discussões e, como a reforma política continua a
reforma mais defendida pela sociedade, outra sessão
não poderia ser a primeira sessão temática senão a
sessão para debater a reforma política.
Nesta 1ª Sessão Temática, nós contamos com a
honrosa presença da Ministra Cármen Lúcia, Exmª Srª
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que já tomou
assento à Mesa. Contamos também com a presença
do Senador Romero Jucá.
Tenho a satisfação de convidar, para compor a
Mesa, o Senador José Agripino, Presidente e Líder do
DEM, nesta Casa do Congresso Nacional.
V. Exª está convidado para compor a Mesa.
Convido também, para compor a Mesa, o Presidente em exercício do Partido Trabalhista Brasileiro,
Benito Gama. (Pausa.)
Convido também, para compor a Mesa, o Senador Alfredo Nascimento, Presidente do PR. (Pausa.)
Srªs e Srs. Senadores, senhores convidados,
mesmo com uma elevada produção legislativa, o Congresso Nacional, diariamente, é instado pela sociedade
organizada a votar, deliberar esta ou aquela matéria.
Todos aqui sabem a quantidade de pedidos que recebemos, em reuniões ou mesmo nos corredores do
Congresso Nacional, para votar esta ou aquela proposição. É, como todos sabem, uma pressão legítima e
democrática, desde que esteja ao alcance de todos e
não, evidentemente, restrita a privilegiados.

No final do primeiro semestre deste ano, rompemos, Presidente Cármen Lúcia, a burocracia enervante do processo legislativo e conseguimos aprovar
perto de quarenta propostas que continham demandas procedentes da sociedade brasileira. Foram, como
todos lembram, sessões históricas, pela agilidade e
objetividade.
As novas tecnologias, a rede de computadores,
as coberturas on-line impuseram às instituições um
novo ritmo. A sociedade cobra respostas ágeis e instantâneas.
Em razão de obstruções políticas, pautas trancadas e outras artimanhas, infelizmente, nem sempre
o Parlamento do Brasil – e mesmo os parlamentos do
mundo – alcança a rapidez desejada. Entretanto, todos
nós temos muito claro que o Parlamento não pode se
comportar como uma linha de produção legislativa. Até
porque “parlamento”, por sua essência e até pela etimologia, é o ambiente da palavra, é o ambiente do debate, da discussão e do exercício excessivo da antítese.
Por esse motivo, logo após a posse da nova Mesa
Diretora do Senado Federal, propusemos a criação
de sessões temáticas, onde temas de relevo nacional
e internacional pudessem ser adensados, debatidos
com profundidade por especialistas e pelos Senadores,
sem as amarras regimentais que, reconheço e já disse aqui, em muitas oportunidades, atrofiam o debate.
Por essas razões e com muita alegria, realizamos
hoje a 1ª Sessão Temática com a presença ilustre da
Ministra Cármen Lúcia, cuja biografia competência e
conhecimento da matéria dispensam maiores comentários. A Ministra Cármen Lúcia, ex-Procuradora em
Minas Gerais, mestre e professora em Direito Constitucional, é uma autoridade inquestionável em matéria
eleitoral. Sua presença aqui, como já disse e repito,
engrandece e qualifica muito bem nosso debate e o
Senado Federal.
O tema, o mais premente do momento, é a inadiável, imperiosa e indispensável reforma política. Já fizemos, como todos acompanham, correções pontuais.
Eliminamos, em 2009, showmícios, brindes e outras

268

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

alegorias. Isso porque, Tourinho, Presidente do PTC,
eles não guardam nenhuma relação com o debate
eleitoral. As mudanças, como todos viram, foram importantes, mas insuficientes.
Não foi, obviamente, a assepsia político-eleitoral
necessária, mas um pequeno curativo em uma ferida
aberta, que tão somente pretendeu debelar uma contaminação antes de se tornar uma septicemia. Foi uma
intervenção acertada, mas a reforma para estancar a
hemorragia, eliminar o peso do poder econômico, tornar
a disputa mais isonômica, fortalecer os partidos e não
fraudar a vontade do eleitor, ainda estamos devendo
à sociedade brasileira. Sem ela, estaremos assinando
a promissória da incerteza e a certeza de Comissões
Parlamentares de Inquérito pré-datadas.
Agora mesmo, o Senado Federal está se empenhando em mudanças eleitorais tópicas, que objetivam diminuir o custo das campanhas eleitorais, um
dos mais altos do Planeta. Mas é apenas um passo e
não o passo definitivo. A reforma política, como todos
sabem, é a mais resistente de nossas unanimidades
estáticas, um gênero tipicamente brasileiro.
Todos são favoráveis, todos advogam, mas ela não
avança um milímetro sequer. Isso, claro, porque todos
têm o seu modelo, e muitas deliberações dependem
de quórum qualificado, o que dificulta, nos parlamentos – e não apenas neste Parlamento –, a formação
da maioria. Na Câmara, algumas matérias dependem
de um mínimo de 308 votos “sim”; e, no Senado, dependem de um mínimo de 49 votos “sim”.
O Instituto DataSenado acaba de concluir, Ministra
Cármen Lúcia, uma pesquisa nacional em que foram
ouvidas 1.229 pessoas. A principal conclusão da sondagem é que 84,1% dos entrevistados pelo DataSenado querem a reforma política. Na questão do voto, por
exemplo, 68,9% são contrários à obrigatoriedade, mas
79% votariam mesmo sendo um modelo facultativo.
De outro lado, diz ainda o DataSenado, 74%
aprovam o mandato de quatro anos, e o instituto da
reeleição ainda divide opiniões, Entre os entrevistados, 78% são contrários ao sistema de lista fechada
e 58,6% concordariam com o voto distrital.
A principal questão, o financiamento, também
divide: 48% querem o financiamento privado, outros
32% aprovaram o financiamento público e 12% concordariam com o sistema misto.
A pesquisa mostra, mais uma vez, que devemos
ouvir diretamente a população. Estou pessoalmente
convencido de que a Presidente Dilma Rousseff estava coberta de razão ao defender a consulta popular.
Ouvir a sociedade em pesquisas é, como sempre defendi, sondagem salutar. Mas é hora também
de ouvir o que a sociedade tem a dizer, objetiva e for-
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malmente, sobre o seu futuro. Sem o empurrão, sem
o tranco da sociedade, essa reforma continuará a ser
estática, embora unânime.
A sociedade, como vimos recentemente, está
atenta e exigindo ser ouvida e atendida com mais frequência. Ela cobra uma nova agenda e ela passa pela
reforma política. Se a sociedade muda, as leis também
precisam mudar.
Eu agradeço, desde já, portanto, a presença de
todos, especialmente da Ministra Cármen Lúcia, que
se dispôs, na primeira hora, a comparecer a este primeiro e significativo debate.
Vamos a ele!
Eu tenho a satisfação de registrar a presença do
Sr. Daniel Tourinho, Presidente do PTC; do Senador
Valdir Raupp, Presidente do PMDB; bem como de Srs.
Líderes partidários.
Nós estamos tendo, simultaneamente, a sabatina do indicado a Procurador-Geral da República, um
outro mineiro na Casa, o Dr. Rodrigo Janot.
Portanto, vamos ao trabalho.
Eu concedo, com muita satisfação, a palavra à
Ministra Cármen Lúcia.
V. Exª fique à vontade: pode falar daí onde se
encontra ou, se desejar, poderá usar a tribuna. Fique
inteiramente à vontade.
A SRª CÁRMEN LÚCIA – Sr. Presidente deste
Senado Federal, Senador Renan Calheiros, Srs. Senadores que compõem a Mesa, Srs. Senadores que
me honram com a sua presença nesta ocasião, que as
minhas primeiras palavras sejam de agradecimento a
este Senado Federal por esta oportunidade que oferece à Justiça Eleitoral, que eu, aqui, nesta ocasião,
represento, por estarmos presentes e juntos para falarmos sobre um assunto, que, como acaba de dizer o
Senador Renan Calheiros, é candente e urgente para a
sociedade brasileira, sem nenhuma sombra de dúvida,
como a própria sociedade se encarregou de dizer de
forma tão urgente e tão frequente, especialmente nas
praças e ruas do Brasil nos últimos meses.
Eu agradeço – e este agradecimento não é retórico e não é formal. A história vem mostrando que o
princípio da separação dos Poderes, como eu tenho
dito, é um princípio que contém, desde a Constituição,
não apenas a independência, que é obrigação mesmo,
para que se tenha um Estado de direito, mas, principalmente, compete a cada um de nós, agentes públicos
que compomos Poderes independentes, a harmonia
entre eles. E é dessa harmonia que se vai ter, então, a
soma que pode gerar consensos em benefício da sociedade brasileira. Daí o meu agradecimento, porque,
como juíza eleitoral, eu não apenas cumpro as leis, especialmente nessa área eleitoral, mas, de forma mais
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específica, sou encarregada de administrar eleições,
e essa parte administrativa se compõe rigorosamente com o que é ditado por este Congresso Nacional.
Daí o meu agradecimento a que pudesse estar, hoje,
conversando com os senhores a respeito desse tema,
dessa significação.
Eu queria, Sr. Presidente, neste momento, também fazer um registro. Eu li, nos últimos meses, que
a presença dos cidadãos nas ruas, especialmente, as
manifestações, as cobranças sobre mudanças políticas
e essa denominada, como slogan até, “reforma política”, de alguma forma, era a demonstração de que o
povo brasileiro já não acolhia a política, ou não estava
atento, ou estava desgostoso com a política. A leitura
que faço é um pouco diferente. Eu acho que a política
é não importante; eu tenho a convicção de que ela é
imprescindível, porque é a política ou a guerra. Conviver com os outros é conviver de forma igual com os
diferentes, e isso impõe exatamente uma vida política,
uma vida na polis, formada de maneira consensual
e, principalmente, fazendo com que haja conciliação
das diferenças.
Por isso, eu acho que – e tenho dito isto para os
mais jovens, quando tenho oportunidade de falar e em
sala de aula –, quando as coisas estiverem andando no
nosso espaço público de maneira com que a pessoa se
sinta descontente, ela não deve nunca fugir ou negar
a política. Ela deve estar na política com presença tal
que ela possa dizer o que quer, como quer e contribuir
para que aquele que pensa diferente também possa
oferecer as suas sugestões até se chegar ao que é
melhor para todos.
Então, eu acho que houve uma valorização da
política, uma valorização na qual houve demonstração
maior da necessidade da política e da política democrática, ou seja, da política que se forma e que se faz
de maneira coerente com o que a sociedade espera
de todos nós, agentes públicos.
Por isso, eu digo, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que respeito a política. Eu a tenho, como digo, necessária. Não apenas importante. Acho essa atividade,
como diziam os antigos, desde Sócrates, na fala de
Platão, uma atividade nobre. Cito aqui uma passagem
de Cícero, que fiz questão de trazer. Ele afirmava,
abro aspas: “O homem veemente prefere, embora seja
chamado de louco, e a necessidade não o obrigue,
arrostar as tempestades públicas entre suas ondas,
até sucumbir decrépito, a viver no ócio prazenteiro e
na tranquilidade.”
Isso me faz lembrar uma fala dita neste Congresso Nacional, há um quarto de século, na tarde em que
houve a promulgação da Constituição do Brasil, em que,
fazendo referência às tempestades da vida pública,
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Ulysses Guimarães dizia, aspas: “Político, fui um caçador de nuvens. Fui caçado e enfrentei tempestades.”
Então, sei que a política é muito difícil e, como não
sou uma profissional da política, não sei fazer política.
Sei que os senhores, quando se prestam a viver a vida
política, fazem a opção a que se referia Cícero: não a
uma vida de ócio e de tranquilidade, mas a de enfrentamentos que nem sempre são bem-compreendidos.
Daí o meu empenho, hoje, principalmente com
os jovens, para que não se passe que essa seja uma
atividade desimportante ou fácil. Eu digo que, numa
sala de professores, às vezes, nós somos 20 ou 30, e
é extremamente difícil se chegar ao consenso sobre
uma situação ao final de uma reunião. Eu imagino o
que seja uma Casa com 513 Deputados e 81 Senadores. Eu reconheço que não deve ser tarefa fácil. Por
isso mesmo, não deve ser uma tarefa tranquila e, como
disse, nem sempre é bem-compreendida.
Por outro lado, o Presidente acaba de dizer que
a reforma política, que tem sido uma constante... E,
há poucos dias, eu lia um discurso de Juscelino Kubitscheck, portanto da década de 50, em que ele dizia
que “reforma política é um tema sempre posto, mas
dificilmente se chega ao final”, porque cada um tem o
seu modelo e, portanto, o consenso fica sempre mais
difícil. Da década de 50 até hoje, em todas as décadas
brasileiras, falou-se de reforma política.
Se a pesquisa científica for feita um pouco além,
nós vamos ver que, desde a implantação da República,
em todas as décadas, em todas as passagens, falou-se
em reforma política. Promulgava-se uma Constituição
e, de pronto, veio, por exemplo, aquele que talvez seja
o meu maior guru, o Senador e grande jurista Rui Barbosa, nesta Casa, que dizia, menos de 10 anos depois
da promulgação da primeira Constituição republicana,
que era necessário fazer uma reforma política. E por
ela ele lutou, na primeira década do século XX e na
segunda década do século, até 1923, quando morreu.
Ele lutou e foi à tribuna por reforma política e por reformas políticas.
Isso, só para se ter uma ideia de que a política
é uma dinâmica, e, como a sociedade muda, a vida
muda, o direito tem que mudar. Portanto, a política tem
que se refazer a cada instante, e as instituições também. Estamos em permanente processo de mudança,
sempre passando, no caso brasileiro, pela ideia de que
reformas são necessárias.
Quando digo que acho que a política é difícil – e,
como disse, não sou especialista –, digo isso porque
a política lida com gente e é feita para gente. E gente
é muito difícil.
Guimarães Rosa tem uma passagem em Grande
Sertão, em que diz:

270

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

[...] uma coisa é pôr ideias arranjadas, outra é
lidar com país de pessoas, de carne e sangue,
de mil-e-tantas misérias... Tanta gente – dá susto só de saber – e nenhum se sossega: todos
nascendo, crescendo, se casando, querendo
colocação, emprego, comida, saúde, riqueza,
ser importante, querendo chuva, querendo negócios bons [...]
Isso está em Grande Sertão como uma realidade
que não é uma realidade só do nosso Sertão, do meu
Sertão, das Minas, mas é uma realidade que leva a
um retrato do que é a política.
E, nessa dinâmica a que me referia, digo que
talvez aquelas tempestades a que se referia Cícero,
na antiguidade, e a que se referiu Ulysses Guimarães,
no ato da promulgação da Constituição, sejam mais
frequentes hoje do que foi em qualquer outro tempo,
porque, primeiro, nós vivemos um momento não de um
tempo de mudanças. Acho que vivemos uma mudança
de tempos. Até tenho pensado se não estamos vivendo num tempo de mudanças de humanidade. Basta
ver que, há pouco tempo, eu via na cidade onde mora
meu pai, no interior de Minas, uma senhora, numa
charrete, indo para a feira – só há feira nessa cidade
aos sábados. Ela ia numa charrete, o que é algo muito,
digamos, antigo, mas conversando ao telefone celular.
Enquanto temos uma realidade como essa, no
interior de Minas, temos um caso como São Paulo, em
que, às segundas-feiras, pela manhã, o espaço aéreo
já não comporta o número de helicópteros, porque há
pessoas que vão trabalhar com esse meio de transporte.
E os senhores têm que fazer as leis e, às vezes,
leis nacionais, aquelas que se aplicam como códigos,
enfim. Leis que são de competência só do Congresso
Nacional, e não de Estados e Municípios. E vou lembrar
mais uma vez, Senador Romero Jucá, a Manalaia e a
São Paulo. Se é difícil para qualquer Congresso, tenho
para mim que a dificuldade dos legisladores brasileiros
é muito maior e, talvez, nem às vezes os legisladores
se deem tanta conta disso, até para enfrentar isso
com mais tranquilidade. É que não vivemos no Brasil
uma só humanidade. Imagino que, para o legislador
eslavo ou para o legislador alemão, todos os alemães
estão vivendo no mesmo tempo. Nós, não. Vi isto nas
eleições do ano passado: tive que ir a certos lugares,
para fazer chegar a urna, em que nem com avião da
FAB se chega. Nem de carro se chega. Em compensação, às vezes há outras localidades em que a urna
chega em cinco minutos com a maior facilidade. Isso
obedece à mesma lei eleitoral.
Aprendi, no ano passado, que tudo pode ser
adiado. Até o início da vida pode ser adiado. O médico
pode mandar a mulher esperar mais uns dias, para o

AGOSTO DE58035
2013

Sexta-feira 30

feto estar mais amadurecido. A morte pode ser adiada,
às vezes, por causa de fios e tubos, que fazem com
que a pessoa possa permanecer durante algum tempo. O lançamento de um programa de governo pode
ser adiado. O lançamento de um novo modelo de carro pode ser adiado. Descobri, no ano passado, que a
única coisa que não podia ser adiada era o horário do
início e do final da eleição no Brasil e que eu era responsável por isso. Tivemos quase 500 mil candidatos,
registrados praticamente em um dia, no dia 5 de julho
do ano passado, que viviam realidades completamente
diferentes. A realidade em que uma mulher, às vezes,
segue em sua charrete, e a outra que pode ser levada
de helicóptero.
A legislação eleitoral é a mesma, a lei é a mesma
e a realidade é a mesma. Há alguém que pode fazer
a sua transmissão de dados pela Internet, e há o outro que não tem escola nem com quadro-negro, que
não teve acesso nem ao final do curso primário, mas
que tem que entender aquela legislação e aquela lei.
Então, vivemos tempos de mudanças a partir
de realidades distintas no Brasil, o que torna a tarefa
de uma reforma política, eu acho, muito mais difícil,
porque a lei que os senhores fazem é a partir de um
diagnóstico, e, no Brasil, nós temos diagnósticos diferenciados para realidades diferenciadas.
Por isso, o meu respeito pelos senhores e pela
política é maior, porque eu sei bem que, se enfrento
dificuldades para aplicar a lei – e é só isso que eu
faço: aplico a lei ao caso concreto, a partir de dados
que estejam no processo, e não acho a tarefa fácil –,
sei que a tarefa dos senhores é muito maior, e é ela,
aliás, que me vincula.
Além disso, estamos falando de mudança, e mudança exige coragem, até porque as mudanças são
mudanças que vão provocar outras mudanças. Mas,
aqui, lembro – e mais uma vez peço licença – o Presidente da Constituinte de 1987/1988, que, naquela
tarde, há um quarto de século, afirmou que a coragem
é a matéria-prima da civilização. Eu não tenho dúvida
de que estamos trabalhando por essa civilização que
se queira diferenciada do que se via até aqui.
O Presidente acaba de fazer referência, em sua
fala inicial, ao fato de que temos, por exemplo, desde
as últimas eleições, um aparato de telemática que faz
com que a campanha eleitoral seja completamente
diferente, que faz com que propaganda eleitoral seja
outro assunto que não era tratado até duas campanhas atrás, que temos que saber lidar com isso, e o
que isso representa, até porque uma grande parte
dela ainda não tem nem formas de controle, nem um
marco normativo para que o juiz eleitoral saiba como
atuar, como agir.
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Essas mudanças e o que é posto como reforma
política eu acentuo como um desafio maior neste ano
de 2013.
E eu me lembro, Sr. Presidente, que quando veio
a este Congresso, no início da República, o então Ministro da Justiça do governo provisório, Campos Sales,
que depois veio a ser presidente da República, afirmou,
então, sobre a reforma do Poder Judiciário, passando
do modelo do Império para o modelo de República: “Isto
não é uma reforma do Judiciário, porque o momento
não é de reforma. O momento é de transformação”. Eu
fico com a percepção de que o que os senhores farão
neste momento não é apenas mais uma reforma, mas
uma mudança transformadora que poderá gerar novas
transformações, porque o nosso tempo é um tempo
de transformação.
E eu digo isso não a partir da observação que
faço como juíza, mas a partir da minha realidade como
professora ou até dentro de casa. Eu tenho, às vezes,
dificuldade para lidar com um aparelho de telefone celular novo, e fico vendo que o meu sobrinho de cinco
anos de idade me olha como se eu fosse algo inexplicável. Ele diz: “Mas é óbvio, tia!”, e aperta uma coisa
qualquer com a maior sem-cerimônia, e muda de tela,
e muda de função, e muda de mais não sei o quê. Ele
nem raciocina como eu. É outra humanidade.
Eu ri, outro dia, porque o meu pai faz, na semana
que vem, 95 anos. Trabalha normalmente e, como eu
disse, mora no interior de Minas. Ele tem uma máquina
Olivetti de 1947. E, como ele é dono de um posto de
gasolina, faz as notas fiscais ainda na máquina. Ele
me contou, outro dia, que o neto dele, meu sobrinho,
de quatro anos, falou assim: “Vô, que bacana, o seu
computador já tem uma impressora que sai de dentro!”.
Porque ele roda, põe o papel e o que é impresso sai
ali. Ele nem imagina que possa ser algo que não seja
um computador, porque ele vive e nasceu vendo isso.
Ou seja, nós estamos lidando com várias gerações, com várias humanidades, com situações muito
diferentes. E a lei que os senhores fizerem terá de ser
uma lei para esse menino, para mim, que caminho
para os 60 anos, e para o meu pai, que vota desde os
18 e que, portanto, no ano que vem, votará, se Deus
quiser, com 96 anos, terá de ser uma lei só para todas
essas realidades. Então, essa chamada reforma e os
pontos que nela forem tocados falarão a um Brasil de
todas essas realidades. Por isso eu tenho a convicção
de que ela terá que ser transformadora, porque haverá
de atender a todas essas realidades.
Acho que a fala da reforma hoje e o reclamo
que foi para as ruas de maneira legítima, na maneira
em que foi pacífica, e no que foi pacífica, são de uma
transformação que já está maturada na sociedade,
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até porque o Direito nem anda na frente da sociedade; senão, não tem legitimidade, nem pode ficar atrás
do que a sociedade já tem como justo e benéfico para
ela, porque, se assim não acontecer... Eu escutei desde menina que ou andamos com o nosso tempo ou o
tempo anda sem nós. Porque as pessoas não esperam.
E, no caso do Direito, esse é um dado da realidade, ou
seja, se o Direito não acompanhar o que a sociedade
quer, a sociedade anda contra o Direito, além do Direito. E aí, no Estado democrático de direito, ou damos
as normas para serem seguidas nesse caminho ou o
povo vai andar sem que haja normas nesse caminho.
E a anomia, a ausência de normas, é sempre a pior
opção, a pior escolha, até porque não sabemos, então,
que rumo se tomará e a que ponto se chegará nessa
ausência de normas.
Por outro lado, eu queria dizer – e, quando agradeci, eu o disse – que a abertura dos debates para essa
chamada reforma política no Congresso Nacional me
parece extremamente alvissareira, porque responde à
demanda do cidadão que gritou, que falou, que pôs em
cartazes e em todas as formas de comunicação possíveis que era importante não apenas dar início. Por isso
fiz referência, há pouco, a esse discurso de Juscelino
Kubitschek, da década de 50, que também falava de
reforma política. Mas o reclamo da sociedade, agora,
me parece, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é para que
se dê um termo a uma reforma política; que ela venha
e, venha como vier, que venha de forma coerente com
o que a sociedade espera.
Sr. Presidente, apenas para deixar alguns pontos para a reflexão dos senhores, eu gostaria de dizer
duas coisas: primeiro, que qualquer reforma, mesmo
que seja por meio de consulta popular direta – e eu
me predispus a fazê-la... É claro que, como temos um
processo eletrônico, quando fui consultada pela Presidente da República, eu disse exatamente o período
mínimo de que precisávamos, porque há um processo,
um conjunto de atos encadeados, sem os quais não há
como a Justiça Eleitoral atuar, mas que a Justiça Eleitoral não falhará se e quando vier a demanda específica.
Primeiro, essa reforma precisa ser feita de maneira coerente com o que a sociedade reclama e, por
isso, é preciso saber exatamente qual é ponto que a
sociedade reclama. Em segundo lugar, me parece
também muito importante que haja uma inflexão no
modelo institucional. Não apenas os institutos têm de
mudar, mas as instituições. E falo, aqui, até da Justiça
eleitoral, pois, às vezes, por exemplo, há reclamações
em relação ao volume de serviço e por não julgar com
rapidez, embora seja o ramo da Justiça que tem julgado com maior rapidez.
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Apenas para citar um dado para os senhores,
julgamos 99% dos recursos das eleições referentes a
2012 que já chegaram ao Tribunal Superior Eleitoral.
Porém, se fizermos o levantamento global, veremos
que uma parte não chegou ainda ao Tribunal Superior
Eleitoral, quer porque houve demora nas bases, quer
porque não se deu conta de dar essa resposta. Mas,
de todo jeito, é preciso que essa reforma venha a ter
um termo, que seja uma reforma que responda ao reclamo da sociedade, porque a democracia tem, como
único ingrediente, a confiança do cidadão nas instituições e em seus agentes públicos. Sem confiança, não
existe democracia. Aí o povo realmente passa a não
respeitar as instituições nem os agentes públicos. E
a resposta a ser dada nessa transformadora reforma
que vier a se projetar, que vier a se implementar, haverá de ser exatamente para garantir a confiança das
instituições pelo povo.
Sou de uma geração que lutou muito por um
Parlamento livre, livre para representar o povo e livre
para que o povo soubesse que, com essa representação, temos a parte de democracia indireta – já que,
no Brasil, a democracia é semidireta –, pelo menos a
parte da representatividade seja rigorosamente cumprida. E, quando lutamos, acho que lutamos por um
Brasil que realmente, hoje, tem um Parlamento que
ajudou a mudar o País; e com essa reforma política
ajudará muito mais. Até porque tenho para mim que
o Brasil mudou, e mudou para melhor. Com todos os
percalços, com todas as dificuldades, sou de uma geração que fez prova de Direito Constitucional com uma
Constituição que nem se chamava Constituição, mas
Emenda, e que só se chamava Emenda nº 1 porque
depois veio a nº 2, que, na verdade, nem tinha emenda.
E hoje eu aplico uma prova de Direito Constitucional
em que o meu aluno fala o que quer, como quer, fala
contra mim... Portanto, mudamos para melhor. Mudamos porque adquirimos mais liberdade.
Por isso mesmo acho que o Parlamento brasileiro responde exatamente a esse que foi, no momento,
um sonho; depois, uma esperança; depois, a confirmação do que nós queríamos: um Estado democrático de direito.
A reforma política virá para o aperfeiçoamento
que é necessário, até porque uma sociedade não se
acaba, e a democracia é um regime em aberto, em que
a ideia de justiça está permanentemente aberta para
que o povo diga o que é justo para ele em determinado momento. E eu acho que a reforma virá para isso.
Mas eu digo que acredito no Brasil. Acredito que
o Brasil é capaz de se transformar para ter o que o
povo precisa e deseja, até porque o Brasil merece vi-
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ver o tempo que ele acha que tem e da forma que ele
acha que é justo.
Eu comecei citando Guimarães Rosa e peço licença para terminar, nessa primeira fala, citando o que
ele disse: “Sorte é isto. Merecer e ter.” Mas eu aprendi, como geraiseira, que a gente tem de fazer para ter.
Sorte é isto: a gente poder ter força para lutar e fazer
o que acha que merece ter.
Eu acho que o povo brasileiro merece que cada
um de nós, agentes públicos, contribua para que tenhamos este Brasil que, agora, na parte de legislação, pelo
menos, política eleitoral, está a demandar uma reforma.
Eu fui posta à disposição do Congresso Constituinte, em 1987/1988, como procuradora que era, continuo lutando pela Constituição, continuo lutando para
que ela prevaleça. Sei que é uma Constituição que mudou muitas vezes, e isso foi objeto de crítica até pelos
constitucionalistas. Entretanto, sei hoje, como cidadã
e como juíza, que é hora de promover uma reforma,
mesmo que ela tenha que se passar em normas constitucionais também. Não tomo, como os criadores dos
Estados Unidos, que criaram os Estados Unidos pela
sua Constituição, a Constituição como algo que não
possa ser mudado nunca. O que não pode ser mudado nunca é o empenho do agente público para fazer
com que as leis correspondam e respondam ao que
o povo quer em cada momento. E a ideia de justiça é
mutável, é mutante. Por isso mesmo acho que este é
o momento em que se impõe uma transformação dos
institutos e das instituições, exatamente em beneficio
de um Brasil que seja mais justo para todos.
Da minha parte, como juíza constitucional e, principalmente, hoje, aqui, como juíza eleitoral, eu acredito
que sejamos capazes de dar essa resposta ao povo.
Acredito no Parlamento brasileiro e tenho certeza de que a Justiça Eleitoral, enquanto eu lá estiver, e
tenho certeza de que, mesmo depois da minha saída,
estará sempre pronta a colaborar, quer para oferecer
dados que às vezes temos porque atuamos mais perto
do processo eleitoral, do eleitor, quer para saber exatamente em que pontos nós temos necessidade de mudanças, e estará aberta a todos os Srs. Parlamentares
– eu nem precisaria dizer isso, estou dizendo apenas
para enfatizar – para que os senhores conheçam até
fisicamente como é o processo eleitoral, que às vezes
é um pouco desconhecido.
Eu dizia há pouco ao Presidente que aprendi
que, às vezes, o eleitor brasileiro deve achar que a
urna eletrônica fica guardada numa prateleira, na escola estadual onde ele vota, e que, no dia da eleição,
o juiz eleitoral manda tirá-la e colocá-la sobre a mesa
e que ele ali chega e vota. Ele não tem ideia do que o
Parlamento fez para que a legislação fosse adaptada
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naquele período e, depois, para que todos os juízes
eleitorais atuassem, para que os mais de 1,5 milhão
de mesários atuassem. Enfim, são 500 mil urnas distribuídas para que a eleição comece às oito da manhã
daquele domingo e termine às cinco da tarde e que
seja segura, seja confiável, como tem sido o modelo,
no mundo inteiro, do processo eleitoral brasileiro.
Mas agora o que nós precisamos é que haja esta
reforma que dê outro ingrediente, que é a confiança
não apenas do eleitor de que o que ele põe na urna
é o voto de que, depois, ao sair, vai resultar no que
vai prevalecer, mas que, para que chegar a esse momento, ele passou por um processo no qual ele igualmente acredita.
Eu acho que nós, agentes públicos – repito – devemos isso ao povo brasileiro. A Justiça Eleitoral estará sempre aberta a colaborar com todos os dados
necessários para que os senhores tenham o diagnóstico perfeito da situação, a fim de que possamos atuar
e fazer prevalecer rigorosamente o que for votado no
período em que for votado. Ou seja, se, nos termos do
art. 16 da Constituição, vierem novas leis, serão obedecidas rigorosamente. Na Justiça Eleitoral, já estamos
em processo de contratações, licitações, formação de
mesários, formação de agentes que atuem nas eleições, mas faremos todas as adaptações necessárias.
Estaremos abertos, inclusive, para que os Senadores,
os Parlamentares todos possam ir até os órgãos da
Justiça Eleitoral – Tribunal Superior aqui –, para saberem lá dentro como é fisicamente essa atuação e
todos esses dados, para que, de alguma forma, nós
possamos colaborar.
Da minha parte, o que eu posso dizer é que eu
acho necessária a modificação. Acho que, com essa
modificação, nós traduziremos isso em decisões que
serão muito mais benéficas, portanto, aos eleitores
e aos cidadãos em geral, mesmo para aqueles que
não votam.
Sei, sim, que recebemos lá algumas tantas centenas e até milhares de pedidos de informações, de
solicitações que são às vezes dirigidas aos Srs. Parlamentares e não aos Juízes, como foi dito, contra o
voto obrigatório, por que ele é obrigado a votar, por que
depois ele não está devidamente quitado, enfim, uma
série de dados que a gente tenta levar. E hoje, cada
vez mais, investimos na formação e na informação dos
eleitores, porque, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu
acredito que para qualquer modificação que venha – e
ela será muito benfazeja se vier de maneira coerente
com o que a sociedade espera – é preciso que haja o
esclarecimento prévio da sociedade, até para um plebiscito, até para um referendo.
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O essencial é que cada cidadão saiba o que vota,
por que vota e para que ele está votando, para ele saber e
não se frustrar depois. Porque, às vezes, ele vota achando que o resultado vai ser um, quando, na verdade, se
colocar hoje, por exemplo, o tema do voto distrital – que
eu vejo desde quando era estudante, há 30 anos –, há
tantos modelos, que é preciso esclarecer quais são os
modelos, o que é isso, quais sãos as formas adotáveis
e, se adotada, quais serão as consequências. Porque
senão parece que é um bálsamo qualquer, que há uma
solução mágica; e não há mágica.
Para isso é que nós temos Parlamento. Há leis
no Estado de direito, e é aplicando-se as leis que nós
temos a democracia. Se a lei não é mais justa, mude-se a lei, mas, até lá, nós juízes cumpriremos rigorosamente o que os senhores fizerem e tornarem leis.
Eu agradeço mais uma vez e me coloco à disposição dos senhores para o que eu puder esclarecer e,
de alguma forma, ajudar.
Muito obrigada, mais uma vez, em nome da Justiça Eleitoral por este encontro. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a intervenção inicial da Ministra Cármen Lúcia, Presidente do
Tribunal Superior Eleitoral.
Registramos, com muita satisfação também, entre nós nesta sessão, a presença do Thiago Bovério,
que é representante do Partido Social Democrático e
que representa, na oportunidade, o ex-Prefeito Gilberto
Kassab; a presença do Márcio Vieira Santos, que representa o Partido Republicano Brasileiro, e a presença
do ex-Deputado Roberto Jefferson, que é Presidente
licenciado do Partido Trabalhista Brasileiro.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senador Roberto Requião
pede-nos, com a aquiescência do Senador Suplicy, a
palavra, pela ordem.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só
um esclarecimento, para que a nossa ausência do plenário não se transforme numa coisa desagradável. Nós
temos que votar a aprovação de dois embaixadores na
Comissão de Relações Exteriores e a do Procurador-Geral da República na Comissão de Constituição e
Justiça. Então, eu e o Senador Moka, por alguns momentos, nos ausentaremos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós aguardaremos a volta de
V. Exªs.
Senador Suplicy com a palavra.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Renan
Calheiros, querida Presidenta do TSE, Ministra Cármen
Lúcia, a história de V. Exª, sua formação jurídica, sua
consciência de cidadã são exemplares para todos nós.
Confio muito no seu trabalho, nas suas recomendações. E gostaria aqui de colocar algumas sugestões
com respeito aos passos que nós vamos dar agora e
que levam em conta as recomendações, inclusive dos
movimentos pela reforma política e eleitoral, como o de
combate à corrupção e por eleições limpas, que muitos de nós temos acompanhado com grande atenção.
Senadores como Jorge Viana e eu próprio estamos apresentando proposições nessa direção. E a minha primeira pergunta refere-se a como vê a proposta
que Jorge Viana e eu estamos abraçando, muitos outros
também, no sentido de se coibirem as contribuições
de empresas ou pessoas jurídicas, assim como de
limitar as contribuições de pessoas físicas para uma
quantia, sugerida pelo movimento Eleições Limpas de
R$700,00, que me parece de bom senso. Poderíamos
chegar a uma quantia um pouco mais elevada, mas
que significaria uma limitação importante com vistas a
se evitar o abuso do poder econômico nas eleições. É
claro que isso seria combinado com o financiamento
público de campanha, mas haveria ainda um procedimento para o qual os eleitores, a população poderia,
sim, contribuir, e poderiam os candidatos e partidos
terem uma forma de, através da Internet hoje, receber
essas contribuições.
Mas, aí, vem a outra sugestão, que é um projeto de lei de minha autoria, segundo o qual – e esta é
a terceira proposta que lhe coloco, para saber a sua
opinião – se torna obrigatório o registro em tempo real,
logo após a contribuição ser dada. Ou seja, o partido
ou candidato que receber aquela contribuição deverá registrá-la na sua página eletrônica, de tal forma
que, não depois, mas às vésperas das eleições, nos
primeiros dias de outubro, antes do primeiro domingo
de outubro, qualquer cidadão possa conhecer, na página eletrônica do partido e do respectivo candidato,
quais as contribuições e a natureza do financiamento
de cada partido.
Alguns Senadores disseram que isso poderá criar
problemas. Se uma pessoa der uma contribuição para
certo candidato, será que ele vai sofrer retaliação por
parte de outros que sejam adversários dele? Eu acho
que cada cidadão poderá perfeitamente contribuir de
maneira aberta e transparente sem criar esse tipo de
preocupação, ainda mais com as contribuições sendo relativamente modestas. Portanto, aí estão limitações às contribuições de pessoas físicas, de pessoas
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jurídicas e transparência, na medida do possível, em
tempo real, para ser divulgada, antes das eleições, a
natureza do financiamento. São três propostas sobre
as quais eu gostaria de ouvir a sua opinião.
A outra se refere a algo que foi objeto de reflexão
no Senado, recentemente. Aqui aprovamos que, em vez
de cada Senador ser eleito com dois suplentes, agora
vai ser apenas um, vedado qualquer parentesco com o
Senador titular, ou seja, esposa, filho, avô, pai, irmão
não podem mais ser. Isso já foi aprovado no Senado.
Mas eu tenho ainda outra contribuição, que terá
que ser apresentada, pelo rito da Casa, só no ano que
vem, mas que pretendo fazê-la, porque eu acho que,
mesmo para esse único suplente, melhor será se os
eleitores puderem escolhê-lo em eleições diretas. Ou
seja, para cada Senador titular, o partido ou coligação
apresentará dois ou três nomes, e o eleitor, sabendo
qual será o suplente, vota pelo menos entre duas, três
alternativas, de tal forma que só cheguem aqui ao Senado os eleitos diretamente pelo povo.
Outra proposta sobre a qual apreciaria muito a
sua opinião...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... refere-se a termos o sistema do
chamado recall, que já existe em diversos países, em
diversos estados norte-americanos. Ou seja, no meio
do mandato, caso a população se veja insatisfeita com
o governante ou com o eleito para o Parlamento, possa apresentar, com alguma forma aqui proposta, um
mecanismo pelo qual poderá referendar se o eleito
deve continuar ou não.
Outra proposta que tenho é que possam os partidos políticos e coligações realizar prévias para a escolha de seus respectivos candidatos.
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Vou concluir, Presidente. (Fora do
microfone.)
Que a escolha de candidato a cargo eletivo, tanto
para as funções executivas quanto para as legislativas,
se dê mediante eleição direta pelos eleitores filiados
ao partido, no âmbito da circunscrição eleitoral correspondente ao cargo em disputa.
Poderíamos ter variações em torno disso, inclusive vejo, com muita simpatia – e agradeço se puder
nos dar sua opinião –, o sistema de prévias que mais
e mais se realiza nos mais diversos países democráticos. Por exemplo, o caso da França, no Partido
Socialista Francês, realizou-se uma prévia, em 2011,
com 200 mil filiados, abrindo oportunidade – Senador
Sérgio Souza, isso é uma coisa importante – a todos
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os seus simpatizantes de assinarem se estavam de
acordo com os objetivos maiores daquele Partido e
pagarem €1,00 – algo como R$2,70. E esses puderam
votar – no 1º turno, 2,7 milhões de eleitores, e no 2º
turno, 3 milhões de eleitores – e acabaram escolhendo
Monsieur Hollande, por uma forma tão democrática,
que ele conseguiu vencer as eleições em relação ao
adversário, Presidente Sarkozy, obviamente muito forte.
Então, agradeço se puder nos dar as suas reflexões, as suas opiniões sobre essas sugestões. Haverá
muitas outras aqui que meus colegas apresentarão.
Mas, dado o respeito e a sua condição excepcional,
inclusive Presidente do TSE hoje, que presidiu as últimas eleições municipais, houve um acúmulo, e será
muito importante a sua avaliação.
Obrigado. Parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, a Ministra Cármen Lúcia.
A SRª CÁRMEN LÚCIA – Muito obrigada, Presidente.
Agradeço, de forma especial, a intervenção do
Senador Eduardo Suplicy que, como sempre, desde
que fui sabatinada aqui pelo Senado – aliás, Presidente, também naquela ocasião, o Senador Renan
Calheiros –, me faz perguntas extremamente sérias
e que, naquela ocasião, me deram oportunidade de
me manifestar.
Quanto à primeira questão, Senador, referente à
coibição de contribuições por pessoas jurídicas, pelo
menos, vou falar em tese, embora, na verdade, tenho
que falar em tese. Há uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo em que a Ordem dos Advogados entrou neste assunto. Acho que não estou antecipando voto, até porque já me manifestei, em alguma
ocasião, sobre isso.
Tenho para mim que, realmente, esse seria um
avanço significativo se apenas as pessoas físicas, os
cidadãos contribuíssem. E a justificativa que apresento para isso é a circunstância de que o cidadão é que
é eleitor e, no Brasil, o cidadão é só a pessoa física.
Hoje se fala em empresa cidadã, mas, verdadeiramente, o que nós temos é o eleitor pessoa física que tem
o título da cidadania.
Então, eu acho que quem nos representa, quem
representa, basicamente, é o eleitor, e, portanto, aquele que haverá de ter a participação mais significativa,
eu tenho para mim que seria um avanço muito grande
eticamente, administrativamente, juridicamente e coerente com a ética constitucional se avançássemos no
sentido de estabelecer que as contribuições partissem
apenas de cidadãos, e aí seria conveniente mesmo que
se estabelecesse critério, pelo menos critério máximo,
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para que não houvesse alguém que achasse que pode
contribuir tanto fisicamente que desequilibrasse de
novo, uma vez que o que se busca aqui é que não haja
preponderâncias no sentido de haver abusos. Mesmo
o uso, que poderia ser legítimo do poder econômico,
pode, realmente, colocar em situação de desigualdade
entre os eleitores doadores.
Então, quanto a isso, eu sempre me coloquei
exatamente nesse sentido. Como eu disse, há uma
ação direta em curso, já para interpretar a Constituição,
para dar interpretação conforme, de tal maneira que
nem seria necessário se o Supremo chegasse a essa
conclusão. Mas, pelo sim, pelo não, há possibilidade
de haver esta inovação.
Quanto ao registro imediato, eu tenho batalhado por isso durante muito tempo, porque, quanto mais
transparente for todo o processo eleitoral... Eu digo que
o Tribunal Superior Eleitoral e os fóruns onde atuam
juízes eleitorais são de vidro, mas essa transparência
é simbólica, mas é uma boa transparência para o cidadão, para o eleitor que, no interior, por exemplo, vê
o que o juiz está fazendo, quem ele está recebendo. E
é bom que essa transparência se passe no processo
da candidatura e na dinâmica das candidaturas, muito mais no que diz respeito à parte do financiamento
das campanhas.
Caminha-se exatamente para que nós, da Justiça
Eleitoral, demos cada vez mais transparência. Para o
senhor ter uma ideia, os dados do relatório dessas últimas eleições, as mais recentes, de 2012, não apenas
foram colocados na Internet, como também foram feitas
estatísticas para que os que pesquisam não precisassem ficar entrando em várias abas para saber quanto
cada empresa doou para... As estatísticas já foram feitas de modo a ficar tudo claro e facilitado para o eleitor.
Eu acho que esse registro eletrônico em tempo real
facilita realmente muito mais o conhecimento do eleitor.
E acho que é um encaminhamento natural, porque a
tecnologia a serviço de princípios como a transparência é que está, no momento, sendo o grande dado de
investimento da Justiça Eleitoral. Então, se os partidos
fizerem isso, isso vem na mesma direção.
Quanto ao suplente, que é a terceira questão
que o senhor coloca, eu gostaria de dizer que nós já
questionamos, durante algum tempo, a questão de suplentes no Brasil. Em décadas passadas e sob a égide
de outras Constituições, questionava-se tanto a figura
dos vices quanto a figura dos suplentes.
Quanto à figura do vice, hoje, a Justiça Eleitoral
conseguiu que se colocassem as fotos, de tal maneira
que o eleitor saiba de quem se cuida. Quanto aos suplentes, caminha-se para a mesma coisa, mas, como
se sabe, não é o suficiente, porque se vota no titular.
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Parece-me que a ideia de um suplente que não
tenha relação de parentesco com o titular vai no mesmo sentido que foi a Constituição quando, para outras
atividades, negou o nepotismo. Então, não vejo esse
tipo de dado com nenhuma dificuldade, embora seja
uma escolha, aí política, do Congresso que terá de ser
feita mesmo. Mas, juridicamente, eu vejo como coerente com esse fluxo constitucional, com essa proposta
constitucional que já não se permite para o serviço
público em geral.
Quanto ao recall, eu faço duas colocações.
Primeira. Na Constituinte, quando foi cogitado o
recall, no art. 14, que viria com iniciativa popular de
leis, plebiscito e referendo, cogitou-se, no que depois
veio a ser o art. 14, introduzir-se o recall, e isso não
passou na Constituinte. E os argumentos foram vários,
como, por exemplo, quais os critérios que teriam de ser
estabelecidos para que se faça o recall em relação a
um representante e não a outro. Em que condições?
Como se fazer? Como se criar um espaço para que a
pessoa também se apresente e se defenda? O recall
é para os casos em que já não há mais legitimidade
do mandato.
No Brasil, hoje, eu voto em um Deputado Federal
que ficará por quatro anos, em um Senador que ficará
por oito anos, e a legitimidade é a chamada legitimidade
racional. Quando eu votei, eu sabia que seria por oito
anos que o senhor seria Senador. Então, essa legitimidade racional é detida por esse período.
Pode ocorrer que, nesse período, algum fator sobrevenha e retire a legitimidade. E como a legitimidade,
no processo brasileiro, é racional, nem tradicional, nem
carismática, só para utilizar o modelo do Weber, então
nós teríamos de dar também um dado que legitimaria
a retirada. E aí é algo mais sofisticado, por exemplo, do
que o plebiscito, do que o referendo, do que a iniciativa
popular. Essa é a razão pela qual, na Constituinte, isso
foi discutido... Lembro-me de que houve uma discussão
grande sobre isso na biblioteca, com vários professores
de Direito, e não chegamos nem a oferecer algo que
fosse facilmente incluído naquele projeto.
Acho que o recall é um mecanismo para evitar,
por exemplo, contaminação de um caso isolado para
toda a instituição e, principalmente, para que alguém
não permaneça, porque “pensei que era uma situação,
votei nele, e, depois, no meio do caminho, houve uma
mudança de rota”.
Entretanto, vejo, do ponto de vista até doutrinário,
estas dificuldades: quais seriam os critérios? Em que
condições? Por que um poderia se submeter ao recall
e outro não? Como seria feito de maneira igual para
todos? Essas seriam as dificuldades práticas.
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Então, o recall é uma bela criação, mas tem sido
aplicado, por exemplo, até nos Estados Unidos, com
muita parcimônia, exatamente para não se perder
essa legitimidade, que, no nosso sistema, é racional,
como disse.
Quanto às prévias, que foi o último questionamento do senhor, eu diria o seguinte: acho que, quando a
Constituição optou por dotar de autonomia o partido
político, foi no sentido de crescer o partido e, hoje, como
pessoa jurídica de direito privado, de fazer com que ele
pudesse resolver as suas questões internamente e com
a sociedade, e não com outras instituições estatais.
Eu não sei em que ou como poderíamos considerar mais legítimo que o Estado interviesse para
criar essa obrigação. Acho que deve ser um tema, que
é extremamente democrático, que é a realização de
prévias, para que o próprio partido, depois, não caminhe em sentido oposto. Nós, de Minas, temos até um
verbo – não é, Senador? –, “cristianizar”, por causa
do Cristiano Machado, em que se faz uma escolha, e,
depois, o partido o deixa solto e o oferece como cordeiro ao sacrifício. Mas é preciso que o partido resolva
isso, o que seria, a meu ver, uma forma de fortalecimento dos partidos. Acho que, quando se entra muito
no partido, não se tem uma maior solidificação ou uma
consolidação das condições de autonomia. Tem-se
isto, a interferência, às vezes, demasiada. Acho que as
prévias, para nós, cidadãos, são sempre bem-vindas,
mas é preciso que os partidos sejam imbuídos dessa
necessidade e cheguem a essa conclusão.
Mais uma vez, agradeço a intervenção e pensarei
sobre todas elas cada vez mais.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Muito obrigado. Fiquei extremamente
satisfeito com as respostas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Registro, com muita satisfação,
a presença, no Senado Federal, do Ministro Garibaldi
Alves Filho.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Bom dia a todos os senhores e às senhoras
que estão nos acompanhando pela TV Senado, pela
Rádio Senado e pelas redes sociais.
Quero saudar o Presidente Renan Calheiros
por iniciar a programação de discussão de assuntos
temáticos aqui no Senado Federal, registrando a importância de começar com um tema que diz respeito
a esta Casa diretamente, que é a reforma política,
quero saudar a Ministra Cármen Lúcia, Presidenta do
TSE, Ministra do Supremo, e registrar a competência,
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o equilíbrio com que S. Exª tem comandado o TSE,
sem dúvida nenhuma avançando, de uma forma contundente e permanente, na questão do funcionamento
da Justiça Eleitoral no nosso País, e quero saudar os
presidentes dos partidos, o Senador Valdir Raupp, do
PMDB, o Dr. Benito Gama, do PTB, o Senador Alfredo
Nascimento, do PR.
Quero, Sr. Presidente, em rápidas palavras, fazer
alguns registros que considero importantes.
Primeiro, quero dizer que a reforma política é algo
urgente, mas é algo extremamente complexo.
A Ministra Cármen Lúcia citou Juscelino, citou
a luta de Rui Barbosa, e não tem sido diferente. Eu
estou no terceiro mandato no Senado. Nós já aprovamos aqui, no Senado, diversas reformas políticas,
mas essas reformas políticas não têm prosseguimento
na Câmara exatamente porque mexem diretamente
na forma de eleição dos Deputados, e isso termina
virando algo complexo de ser construído, pois há necessidade de uma emenda constitucional com quórum
qualificado para isto.
Mas, sem dúvida, os tempos são outros. É importante registrar que o Brasil avançou e tem avançado
muito, que a Justiça Eleitoral avançou e tem avançado
muito, que nós somos, hoje, um país modelo no processo eleitoral mundial, mas é necessário também buscar
sempre o aprimoramento, algo inerente ao crescimento
e à construção da cidadania e do nosso País.
No meu caso específico, quero dividir as minhas
breves palavras em dois aspectos. O primeiro diz respeito ao que estamos discutindo aqui com urgência,
que é um pequeno ajuste eleitoral, uma minirreforma
eleitoral, como digo, exatamente no sentido de esclarecer procedimentos, diminuir gastos, para que possamos fazer um esforço para votar ainda no início do
mês de setembro e para que a Câmara dos Deputados
possa votar também no mês de setembro, de modo
que essa matéria, pelo princípio da anualidade, já possa ser válida para a eleição do próximo ano de 2014.
Apresentei o Projeto nº 441 e que quero aqui fazer
um registro. Parece-me que me foi distribuído um avulso
aqui na mesa, mas esse avulso já não é mais o projeto
que está em discussão na Comissão de Constituição
e Justiça, porque o Senador Valdir Raupp, Relator, em
entendimento comigo e com os Líderes partidários, já
fez alguns ajustes.
Então, por exemplo, o prazo de convenção será
mantido entre 12 e 30 de junho. Não vamos encurtar
o processo eleitoral criando dificuldades operacionais
para o Tribunal Superior Eleitoral e para o TRE, mas
estamos definindo que, neste prazo, os partidos políticos terão de comunicar e publicar a ata da convenção em até 24 horas após a realização da convenção.

277

Agosto de 2013

Por que? Existem as convenções. Como o prazo
final de entrega da ata é o dia 5 – estamos colocando
para o dia 7 para dar mais prazo de documentação aos
partidos –, essas atas normalmente só são tornadas
públicas quando do pedido de registro das candidaturas no dia 5, agora, pela proposta, no dia 7, junto com
a documentação dos candidatos. Acontece que, entre
a convenção e esse pedido, existe um mar de tempo,
um mar de negociações, muitas vezes não republicanas, e o que sai da convenção não é o retrato da ata
que é entregue ao Tribunal logo depois. Aparecem novos candidatos, aparecem novas coligações, se fazem
novos pactos com outros partidos.
(Soa a campainha.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Então, nós não queremos dar esse espaço aberto
nesse período, digamos assim, das sombras, enquanto
se registra a candidatura. Nós queremos que, em 24
horas, seja publicado o que efetivamente a convenção
definiu durante o período de sua realização.
Outra questão que nós estamos ajustando é
que o órgão nacional do partido, quando responsável,
somente poderá ser demandado judicialmente na circunscrição de Brasília. Tem ocorrido que os partidos
nacionais, muitas vezes, são demandados em ações
nos Estados. Isso cria uma situação de insegurança
jurídica para as direções nacionais dos partidos.
Nós estamos também colocando que, havendo
comunicação de mais de uma filiação partidária...
(Interrupção do som.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – ... prevalecerá a comunicação (Fora do microfone.) mais recente, ou seja, a última inscrição partidária
para o candidato.
O que tem ocorrido na prática, Presidenta Cármen
Lúcia? Um candidato sai de um partido e vai para outro
partido. O partido para o qual ele foi comunica e, às
vezes, por maldade, o partido do qual ele saiu manda
o nome dele também na relação, dando dupla filiação.
Isso tem criado problemas para justiças eleitorais locais,
porque, na verdade, termina por se tirar candidaturas
por conta exatamente do mau procedimento do partido
político do qual o candidato se desfiliou.
Então, nós estamos clarificando na lei que o que
vale é a última inscrição partidária, portanto acabando com essa discussão, acabando com esse entrave
nas candidaturas e mais uma pendenga judicial para
os tribunais eleitorais resolverem.
(Soa a campainha.)
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Eu peço vênia ao Senador e Presidente Renan
Calheiros.
Nós estamos também fixando, inicialmente, o
prazo de 20 dias, mas já mantivemos um contato com
a Presidente Cármen Lúcia e vamos aguardar uma
manifestação do Tribunal Superior Eleitoral para saber
qual é o prazo mínimo de mudança da fotografia do
candidato na urna eletrônica. Nós estamos fixando um
prazo para a troca de candidatos, porque o que tem
acontecido, na prática, é que candidatos, impedidos ou
com questões jurídicas pendentes, têm mantido as suas
candidaturas, e, quando chega a véspera da eleição,
muitas vezes na sexta-feira ou no sábado, troca-se a
candidatura. Assim, o povo vai às urnas enganado, vê
a foto de quem não é candidato e elege, muitas vezes,
alguém que não é candidato...
(Interrupção do som.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – ... porque não sabe que o candidato foi trocado.
Portanto, isso (Fora do microfone.) gera um transtorno
à democracia e à representatividade do voto.
Então, estamos colocando na proposta 20 dias,
mas vamos aguardar a manifestação do Tribunal, no
sentido de informar qual o prazo mínimo necessário
para a troca de fotografia, e vamos colocar esse prazo
mínimo aqui no projeto de lei, acabando, assim, com
o candidato secreto. O voto deve ser secreto, mas o
candidato eleito não pode ser secreto. Vamos acabar,
então, com esse artifício, que, de certa forma, tem engambelado muitos eleitores no Brasil.
Outro assunto importante que estamos registrando nessa minirreforma eleitoral é que estamos clarificando o que pode ser feito e não ser considerado
pré-campanha eleitoral. Isso não depende do Tribunal
Regional Eleitoral nem do Tribunal...
(Interrupção do som.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB
– RR) – ... Superior Eleitoral; depende muito mais do
entendimento do Ministério Público e do próprio adversário político que entra com a ação. Mas estamos
aqui registrando que não será considerada propaganda antecipada a participação de filiados e de partidos
políticos em entrevistas, programas, encontros ou debates (Fora do microfone.), no rádio ou na televisão,
sobre políticas públicas e posições partidárias, desde
que não haja pedido de voto.
Estamos também colocando que não será considerada propaganda antecipada a realização de seminários, congressos, discussão de políticas públicas, em
recintos fechados e às expensas do partido, inclusive
para discutir alianças partidárias, programas de go-
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verno. Porque é salutar que possa haver mecanismos
para os partidos discutirem programas de governo que
serão lançados nas candidaturas. Só que essa reunião
para discutir programa de governo, em tese, alguém
pode entender que é uma discussão pré-eleitoral e entrar com uma ação na Justiça Eleitoral, criando multa,
criando dificuldades.
Estamos também excetuando de propaganda
antecipada a realização de prévias...
(Soa a campainha.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB
– RR) – ... partidárias ou primárias, porque não se
pode discutir uma prévia partidária, falando no nome
dos candidatos da prévia, e isso ser considerado pré-campanha eleitoral. Senão, não há como realizar as
prévias da eleição, até porque as “prévias”, como o
nome já diz, são antes da eleição. Estamos aqui ressalvando a prévia, também, como algo que não será
considerado propagando antecipada.
Estamos, também, ressalvando a divulgação de
atos, ações e debates legislativos parlamentares. Em
alguns Estados, a atuação do parlamentar e a prestação de contas do parlamentar têm sido entendidas
pelo Ministério Público como uma pré-campanha. O
parlamentar vai à televisão, vai à rádio, diz aquilo que
está fazendo e, em determinados Estados, o Ministério Público acha que aquilo pode ser considerado
pré-campanha. Então, estamos também excetuando
essa questão.
(Soa a campainha.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Estamos também diminuindo gastos com placas,
com envelopamento de carros, com pintura de muros,
com aposição de cavaletes e bonecos em áreas públicas e áreas privadas, exatamente para evitar negociação e o pagamento de espaço para colocar a placa de
um candidato. Aí, vai outro candidato, paga ao morador para tirar a placa, para substituir a placa. Conheço
casa, lá em Roraima, que, durante a campanha, fixou
placas de cinco candidatos diferentes, trocando um
pelo outro, gerando um comércio e uma despesa que
não é republicana, não é democrática, não deve fazer
parte da questão da campanha eleitoral.
E, por fim, estamos registrando que, independentemente da obtenção de licença municipal e da autorização da Justiça Eleitoral, é possível a veiculação
de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos...
(Interrupção de som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – ... setor do Tribunal Regional Eleitoral solicitou
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dos partidos políticos o licenciamento ambiental do
carro de som que estava alugado para fazer a propaganda política. É algo inadmissível, porque, na verdade,
não cabe ao partido político ir atrás de licenciamento
ambiental. Então, estamos exatamente dirimindo essas dúvidas no momento em que essas autorizações,
essas ações serão de responsabilidade dos diversos
participantes, mas não dos partidos políticos e dos
contratantes.
E quero registrar que não faz parte ainda, aqui,
da proposta, mas iremos construir uma solução e uma
proposta até a próxima quarta-feira, de duas questões
que muitos parlamentares consideraram vitais para a
diminuição de gastos de campanha. Uma é a contratação de cabos eleitorais, que é algo...
(Interrupção de som.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – ... pois muitas vezes a contratação de veículos
funciona como aquisição indireta de votos. Você aluga
um carro de uma família e amarra o voto no aluguel do
carro naquela família.
Então, a respeito dessas duas questões, esperamos, até quarta-feira, pela colaboração dos Senadores e Senadoras, apresentar uma proposta que possa
complementar essa ação, que está em discussão na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
No que tange à reforma política como um todo,
quero registrar que tenho uma Proposta de Emenda
à Constituição, a de nº 71, em que defendo a coincidência de eleições no País. Considero essa proposta
fundamental. Não podemos ter eleição ano sim, ano
não. Temos os governantes, prefeitos e governadores,
que assumem o mandato e, em vez de estarem focados
na política pública, focam-se no calendário eleitoral. No
outro ano, há a eleição de prefeitos...
(Interrupção do som)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – ... a ideia é que tenhamos um mandato de seis
anos sem reeleição. Isso é um Substitutivo do Senador Luiz Henrique. E essa forma de mandato de seis
anos sem reeleição, inclusive, valeria para Senadores,
Deputados Federais, Deputados Estaduais, prefeitos
e vereadores.
Porém, é um assunto polêmico, que não tem, tenho certeza, a aquiescência de todos, mas está para
debate, assim como está para debate o voto majoritário
para as eleições proporcionais, como eu defendo, bem
como está para debate a questão de que, na eleição
majoritária, se o candidato eleito for cassado, que a
decisão seja uma nova eleição, acabando, assim, com
o terceiro turno, que é permanente nos tribunais. Isso
porque o candidato perde a eleição e procura cassar
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o candidato que ganhou para tentar tomar a vaga. Se
o candidato foi cassado, defendo que haja...
(Interrupção do som.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – ... uma nova eleição para que a população possa
se manifestar efetivamente.
Esse era o registro que gostaria de fazer. E peço
desculpas por ter me estendido, Presidente Renan, mas
como estou apresentando projeto para essa pequena
reforma eleitoral (Fora do microfone.) era importante
informar à Casa, à Presidenta Cármen Lúcia e a todos os que estão acompanhando o encaminhamento
dessas questões da forma como estão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Com a palavra a Ministra Cármen Lúcia.
A SRª CÁRMEN LÚCIA – Obrigada, Senador
Romero Jucá.
Eu tinha um compromisso, ao meio-dia, no gabinete do Supremo, com o Senador Mozarildo. Contudo,
justifico a minha ausência lá porque estou cá.
Eu queria fazer algumas observações. Tudo que
vier para moralizar, diminuir gastos e tornar mais claro
o processo eleitoral para o eleitor, para o candidato e,
portanto, facilitando que a Justiça Eleitoral possa cumprir rigorosamente a legislação deste Parlamento, vem
bem. Primeiramente, isso: tudo que puder ficar claro
contribui para diminuir, inclusive, algo que tem sido objeto de muitos questionamentos – e acho que válidos
em certo ponto – que é o poder normativo da Justiça
Eleitoral através das resoluções, que não podem ir
além do que está na lei de jeito nenhum.
Eu até uso uma imagem, em sala de aula, quando
o aluno não entende por que a Justiça Eleitoral ficou
com esse chamado poder normativo, sendo que, no
Brasil, quem inova é só o Parlamento – Congresso, Assembleias e Câmaras Municipais. Ninguém mais inova
o Direito no Brasil. E eu tento explicar exatamente isto:
a lei é como se fosse uma sanfoninha fechada e o poder normativo abre este leque, ou seja, não há nada
de novo ali dentro, nem pode haver, nem por decreto
do Presidente – tanto que o Senado cassa quando há
exacerbação –, nem pelo poder normativo da Justiça
Eleitoral, nem quando havia o poder normativo da Justiça do Trabalho.
Entretanto, no caso eleitoral, como há previsão
constitucional e previsão das resoluções, algumas expressões que os legisladores usam, aqui e no mundo inteiro – mas são legisladores daqui, eu sou juíza
aqui –, que trazem o que a gente chama de “conceito
indeterminado”.
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Os senhores, por exemplo, incluem numa lei
que é “quando houver interesse público”. O que é o
interesse público, por exemplo, com relação a placas
informativas? Então, a Justiça Eleitoral chegou a uma
jurisprudência trazendo qual é a metragem, trazendo
que, quando duas ou quatro placas, ainda que com a
metragem designada, juntas, têm a forma de um outdoor, isso é vedado, porque incorreria em outra norma.
Quer dizer, o que a Justiça Eleitoral faz é abrir essa
sanfoninha, que é a lei, que não pode pormenorizar
ao ponto a que se pode chegar com uma resolução.
É isso que a gente faz.
Mas, como eu disse, como há os conceitos indeterminados, quando acontecer a urgência... A própria
ideia do poder econômico ser exagerado num dado
caso. O que é exagerado? Só no caso concreto é que
o juiz vai verificar, pois o que é exagerado em São
Paulo não é o que é exagerado em Espinosa, não é a
mesma coisa em Jijoca e em Porto Alegre. O juiz vai
adaptando para cumprir a lei nos dois casos.
Então, propostas como essas, Senador, como
bem afirma V. Exª, é para tornar claro. E aí o juiz fica
numa situação extremamente cômoda, e o Ministério
Público também, para atuar. Como? Ele aplica a norma sem espaço de discricionariedade. Ele se vincula
ao que for dito pela lei. Então, primeiro isso. É muito
bem-vindo tudo o que vier esclarecendo, de tal maneira
que não crie uma situação de constrangimento, porque o candidato de Monte Azul não tem as mesmas
condições de um candidato de Belo Horizonte. Mas,
numa eleição geral, como é a eleição, por exemplo,
de 2014, e como essa lei não se vai aplicar apenas a
de 2014, mas às que vierem daqui para frente, então,
efetivamente, nós temos que levar em consideração
essas realidades distintas.
Eu digo que, quanto a esses procedimentos mais
complexos, tudo o que se puder simplificar, para a Justiça Eleitoral será bom. E a própria chamada também
minirreforma, de 2009, já ajudou muito, porque ela fez
com que houvesse celeridade maior.
Esse prazo de substituição é um dos dados mais
cobrados hoje e que mais indigna os candidatos. Eu
dei o exemplo já a V. Exªs do que aconteceu na sessão
de anteontem do TSE. Havia duas candidatas. Uma foi
substituída na sexta-feira – a eleição foi domingo –, e
o partido da outra exigiu que ela se retirasse quase
dois meses antes. A segunda ficou. Substituiu, portanto, o marido.
Agora, nós, juízes, não temos o que fazer, mas
é claro que a primeira vai ter raiva de mim pelo resto
da vida, porque o resultado fui eu que proclamei. Ape-
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nas por isso. Mas, verdadeiramente, era necessário
que houvesse esse prazo. E nós, até naquela primeira
reunião que tivemos com os Presidentes e Líderes, assentamos isto: essa é uma causa de muita indignação
por parte dos candidatos.
Então, acho ótimo, e hoje ainda pedirei à parte
técnica que dê ciência a que esses vinte dias são necessários.
As propostas que o senhor acaba de elencar e
apresentar, como a comunicação da filiação ser sempre a última, a que é válida, que também tem gerado
até afastamento de pessoas que estavam eleitas, talvez pudessem ser aprimoradas, mas aí eu até consideraria, se fosse possível, que a gente oferecesse, a
partir da experiência, um dado: que se obrigasse, que
fosse comunicado. Que mesmo essa última filiação
fosse comunicada ao juiz, porque, às vezes, o que o
juiz tem e nos apresenta é que tanto o primeiro partido
quanto o outro comunicam que são filiados. É essa a
razão pela qual às vezes isso cria dificuldades para
a Justiça Eleitoral cumprir. Então, é preciso que haja
a formalização e que seja entregue também à Justiça
Eleitoral, porque – o senhor diz bem – o primeiro não
comunicou, sabidamente, porque aí ele colocou outro
candidato e fez cair o do outro partido, mas, às vezes,
o outro partido também não cuidou de fazer. Então,
nós trabalhamos com essa formalização.
Já falamos sobre a troca dos candidatos.
A pré-campanha para mim é um dos dados mais
importantes. Que se defina com rigor o que é, como
é, como pode ser feita, o que não é considerado, até
porque, para a Justiça Eleitoral, por exemplo, o que o
senhor salienta como pedido de voto... Desde que não
haja pedido de voto. A jurisprudência é que, às vezes,
não há o pedido expresso, mas está claro para todo
mundo que há um pedido implícito. Então, como há
um beneficiário, às vezes a jurisprudência tem como
havendo esse pedido. Então, essa definição mudaria
muito e de forma benéfica, se puder ficar claro o que
é e em que condições. Não é o pedido ou não de votos, porque, às vezes, há uma situação em que não
há pedido expresso, até porque todo mundo sabe para
que se está ali, para que é aquela reunião. Esse é o
dado que leva, às vezes, ao que se chama de desvio
de finalidade. A finalidade era discutir o programa?
Então, é bom que isso fique claro. Eu acho que seria
de todo conveniente, mas acho que esse é um dado
que avança e que modifica.
A questão da licença municipal, no caso de carros
de som, eu não sei exatamente. Nunca havia pensado
nos termos em que foram apresentados da tribuna.
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Eu tenho uma preocupação, porque o Brasil, na
sua grande maioria, é formado por cidades pequenas.
E eu digo ao senhor que, quando visito o meu pai, no
interior, aqueles carros passam esgoelando, até de
madrugada, e não há controle nenhum. Eu sou eleitora em Belo Horizonte, mas votaria contra, porque
é algo um tanto complicado mesmo. Talvez a licença
seja por causa da qualidade da saúde. Eu digo isso
por experiência. Não sei em que isso tocaria a liberdade, por exemplo, de manifestação, que precisa ser
preservada, mas eu queria que pensássemos isso de
tal maneira que se preserve a liberdade de expressão,
que se garanta, mas que não se comprometa a comunidade como um todo. Acho que não deve ser só em
Minas, não é, Senador? Nós recebemos reclamações
no NIC – Núcleo de Informação ao Cidadão. Eles mandam pedido durante o período da campanha. E mandam muito: “Aqui não há controle de nada. O prefeito
já entregou.” Então, não sei qual seria a virtude para
seguirmos, o que seria virtuoso para garantir essa liberdade de expressão sem restringir, porém também sem
comprometer toda a comunidade, que não é obrigada
a ouvir. Eu, que viajo muito pelo interior... Enfim, mas
acho que é uma medida em que precisamos pensar
para chegar a esse consenso.
Tudo que diminua gastos de campanha, acho
que é bom. Primeiro, porque democratiza o processo;
segundo, porque eleição tem que ser de ideias representadas pelos homens – espero que a Senadora
entenda homens e mulheres –, pelas pessoas, pelos
candidatos, e não uma questão de embate de contas
bancárias. As eleições são cada vez mais caras, e há
pessoas que dizem expressamente que: “Na minha
cidade, Ministra, eleição é dinheiro.” Isso tem chegado
realmente em níveis de transtornos éticos, de antirrepublicanismo, como o senhor acentuou, e acho que
todo mundo perde com isso. Então, tudo que puder
vir para diminuir e, portanto, chegar-se à garantia das
propagandas, da divulgação, dará maior igualdade de
oportunidades, e, principalmente, acho que atenderá
plenamente ao que o cidadão brasileiro falou nas ruas
e nas praças.
Quanto à Proposta de Emenda à Constituição nº
41, tenho as minhas observações, mas não as farei.
Tenho muitas dúvidas, e as mudanças que tem havido no Brasil sobre coincidência ou não de mandatos
se devem a algo que observei no ano passado como
juíza eleitoral. Não se mata por um presidente, mas
se mata por um candidato vereador, que é vizinho. Eu
nunca havia imaginado que teria os problemas que
tive literalmente ao chegar em casa, do TSE, à meia-
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-noite, depois das eleições, e nem tirar a colcha da
cama para me deitar, de medo de acontecer alguma
coisa em certo lugar. Por exemplo, um juiz telefonar
– porque falar com juiz aqui em Brasília é muito mais
fácil, às vezes, do que com o juiz eleitoral, até porque
o juiz eleitoral, às vezes, serve na comarca a mais
de um Município – e dizer: “Estão engalfinhados aqui
os dois grupos na frente do fórum.” Há um Município
no Brasil – essa é a quarta eleição, e dessa vez não
houve o incidente, mas houve a tentativa –, em que
botam fogo no fórum para queimar o juiz dentro. E o
ânimo é sempre exaltado nessa eleição municipal. As
pessoas – e eu até digo que no interior, mas não só
no interior de Minas – não têm partido. Têm lado. “O
fulano é do outro lado.” É assim que ele fala. Eu brinco
porque, em Espinosa, é UDN e PSD. Um chama de pé
mole, e o outro, de pé duro. E é assim: não conversam
com fulano. As famílias racham durante esse período.
Quando houve a descoincidência, isso se deveu
a que os políticos perceberam – isto vem sendo discutido de muito tempo, na década de 30, na década
de 50 – que as pessoas dão atenção onde vivem. O
Alexis de Tocqueville, em Da Democracia na América,
diz: “O quintal da liberdade é a sua casa.” Então, é ali
que você vive.
Portanto, o coronelismo vicejou no Brasil, na primeira parte da República brasileira – na verdade, nós
tivemos só uma. Vicejou por quê? Porque o candidato
a deputado e o candidato a governador que acompanhavam ou que apoiavam determinado candidato a
presidente dependiam do prefeito. E essa foi a prática que Rui Barbosa denunciou neste Senado, como
sendo a doença que carcomia a República desde os
seus primeiros momentos, porque a pessoa não vai
votar num candidato a prefeito que é contrário a ele.
Ora, este prefeito está vinculado a um deputado, que
está vinculado a um... E aí, realmente, você tem um
imbricamento, um amálgama muito difícil de ser desfeito. Por isso, eu tenho dúvida sobre isso.
Lembro-me que, em 1970, parece-me que em
1974, talvez – o Senador Pedro Simon haverá de se
lembrar –, houve a proposta de coincidência de mandatos, e foi o primeiro mandado de segurança de um
Parlamentar brasileiro, que foi do Itamar Franco, que
entrou, no Supremo, com um mandado de segurança,
dizendo que isso era contra a República, porque tinha
carcomido a primeira fase da República, e que ele tinha
o direito de não votar. Foi isso que abriu a jurisdição do
Supremo para que, a partir daí, se reconhecesse que
o que for proibido pela Constituição de ser votado leva
o Parlamentar a ter direito líquido e certo a que não se
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tenha votação, porque ele não tem que participar dela.
Isso foi, me parece, em 74. Enfim, foi nesse ano que
houve esse mandado esse segurança. E o objeto era
a proposta de coincidência de mandatos.
Então, é algo muito polêmico, e estou dizendo
isso não tanto como juíza, porque eu cumpro lei. Eu
estou dizendo como professora de Direito Constitucional e eu li essa história inteira várias vezes. Se os
senhores lerem, por exemplo, Coronelismo, Enxada e
Voto, do Victor Nunes Leal, verão que ele conta exatamente essa história de como essa ligação se fazia.
Tenho dúvida, Sr. Senador, se isso já acabou. Tenho
muitas dúvidas!
Por isso, eu não sei se essa coincidência é boa.
Mas, enfim, eu me submeto à lei. Eu, literalmente, o juiz
é o único que continua escravo para garantir a liberdade
de todos, que é o escravo da lei. O que o Parlamento
votar, eu cumprirei com todo rigor, com toda certeza.
Enfim, acho, de todo jeito, que todas as questões
que foram colocadas são muito graves, muito sérias e
muito bem-vindas ao debate sobre isso, realmente. O
que eu puder colaborar, como juíza, e até nesses estudos, eu encaminharei tudo ao senhor, porque acho
que são questões muito candentes para a sociedade
brasileira, que, como eu disse, se ela não for muito
esclarecida sobre quais as consequências, corre-se
o risco de ela se frustrar quando vir o resultado. Aí ela
vai julgar de novo isso como sendo algo que foi feito
pelo Parlamento. Por isso, o cuidado que é preciso ter.
Agradeço muito todas as observações que foram
feitas. Com certeza, estudarei isso tudo com muito rigor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Para que possamos avançar
no debate, no aprofundamento da discussão sobre
reforma política, aproveitando ao máximo a presença
da Ministra Cármen Lúcia, por sugestão do Senador
Walter Pinheiro, talvez seja o caso de, consolidando
o modelo da sessão temática, concedermos a palavra
a cinco oradores. Ao final, concedemos a palavra...
A SRª CÁRMEN LÚCIA – Eu agradeceria, porque
tenho sessão no Supremo às 14 horas. Aí, realmente,
vou precisar me ausentar, porque é sessão do plenário.
Eu posso ouvir algumas e responder, porque eu posso
ir direto. O meu compromisso era com o Senador. Com
certeza, eu remarcarei assim que puder.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com certeza. Sem dúvida que
este é um grande momento do Senado Federal e é
uma tentativa de nós restaurarmos os grandes debates, sem a limitação do tempo, e a Ministra Cármen
Lúcia está colaborando muito para isso.
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A SRª CÁRMEN LÚCIA – Eu tenho certeza de
que eu ficaria aqui o dia inteiro e com todo o gosto. É
que, há alguns anos já, eu não falto a nenhuma sessão
plenária do Supremo, menos ainda na de hoje, em que
estamos votando um tema grave.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sem dúvida.
Concedo a palavra à Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Sem revisão da oradora.) – Muito
obrigada, Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros.
Ministra Cármen Lúcia, Presidente do Tribunal
Superior Eleitoral, eu quero dizer que vou me esforçar
aqui para colaborar com todos os meus colegas, companheiros e companheiras que aqui estão, para que
também tenham tempo de fazer as suas colocações e
ouvir algumas respostas da Presidenta Cármen Lúcia.
Sr. Presidente, primeiro, quero destacar que nós
ouvimos aqui, durante um bom tempo, o Senador Romero Jucá falando a respeito da minirreforma eleitoral.
Não é nem minirreforma política, é minirreforma eleitoral, que considero importante, mas não podemos permitir que aconteça, desta vez, diante principalmente da
atenção da população em relação aos temas políticos,
ao futuro do Brasil, não podemos mais permitir que
essa tal de minirreforma eleitoral substitua a reforma
política. Há quantos anos nós temos isto, uma minirreforma eleitoral que substitui a política?
Então, eu penso que uma não prejudica a outra,
mas não substitui. Uma não substitui a outra. Seria
interessante que nós pudéssemos, ao tempo em que
analisamos e votamos uma minirreforma eleitoral, para
procurar resolver alguns problemas que o processo
eleitoral apresenta, encaminhar, efetivamente, uma
reforma política.
O Senador Renan, quando abriu a sessão, e a
Ministra falaram que é difícil fazer a reforma política. É
difícil. Se é difícil fazer a reforma política, vamos dividir
com a população brasileira essa responsabilidade. Com
esse objetivo, quatro partidos ontem apresentaram, na
Câmara dos Deputados, projeto de decreto legislativo
sugerindo algumas questões para o plebiscito. Quatro
partidos: o meu Partido, o PCdoB, o Partido dos Trabalhadores, o PDT e o PSB.
E sugerem três questionamentos. Um diz respeito
ao financiamento de campanha eleitoral, que penso ser
um dos maiores problemas que enfrentamos no Brasil. Outro diz respeito à ampliação da possibilidade da
participação popular no Parlamento. E o terceiro que-
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sito, que é o que a Presidente Cármen Lúcia falou há
pouco, diz respeito à coincidência das eleições.
Agora, falando de reforma política, eu não poderia
deixar de falar sobre o gênero, porque, quando falamos
em reforma política, falamos numa reforma política que
deve ser inclusiva. Infelizmente, hoje, o Parlamento brasileiro não tem a cara da população brasileira. Aqui no
Brasil, temos uma média de participação de mulheres
no Parlamento que gira em torno de 10%. Há uma tabela aqui, Presidente Cármen Lúcia, que mostra todos
os países do continente americano, incluindo o Caribe.
São 34 países. Nesta tabela, o Brasil ocupa a 30ª posição. No âmbito mundial, o Brasil ocupa a 158ª posição quanto à presença das mulheres no Parlamento.
E não adianta dizer que a mulher é que não se
inscreve, que a mulher é que não vai, que a mulher é
que não quer. A sociedade brasileira é machista. Ou
nós, o Parlamento, que fazemos as leis, tomamos essa
consciência ou não vamos mudar a sociedade.
Na última dessas tais minirreformas eleitorais – eu
era Deputada, à época –, nós conseguimos, Senador
Suplicy, incluir uma proposta da Bancada feminina,
qual seja: que no mínimo 5% dos recursos partidários...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – ... fossem alocados para a
formação das mulheres e que 10% do espaço na televisão fossem dedicados à questão da mulher. Pois
bem. Eu pego o exemplo de São Paulo. A Procuradoria
Eleitoral de São Paulo está chamando os partidos que
não cumprem a lei. Que partidos? Vários partidos, dos
maiores aos menores. Como a mulher pode estar na
política se trabalha fora de casa e é obrigada a trabalhar dentro de casa? Se chega ao partido, o partido só
tem uma direção masculina. Temos conversado muito
sobre isso, mas ainda não publicizamos essa conversa – quando eu digo nós, são as mulheres.
Eu pergunto a V. Exª, Ministra, como o Tribunal
Superior Eleitoral poderia contribuir para a conscientização da sociedade, porque a lei de cotas no Brasil
também não está servindo.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – A cota de candidaturas não
está servindo para a ampliação da presença feminina
no Parlamento.
Faço a pergunta em relação à coincidência das
eleições. A senhora falou nisso. Eu não pergunto politicamente – a senhora não está aqui nem para discutir
nem para responder politicamente –, mas, tecnicamen-
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te, como seria? Tecnicamente, há algum estudo por
parte do Tribunal? E sobre o plebiscito? O que a senhora acha de, junto com a eleição, haver um plebiscito?
Essas são as perguntas que deixo a V. Exª, cumprimentando-a pelo belo trabalho que vem fazendo
frente à Justiça Eleitoral, dando muito orgulho e incentivando as mulheres brasileiras a entrarem, cada vez
mais, na vida pública.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós concedemos a palavra ao
Senador Walter Pinheiro.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, Ministra, quero, até de forma
muito rápida, para permitir também... Sei que o horário
avançou e que o tema, como a senhora mesmo diz, é
um tema recorrente desde 1950. Portanto, todos estão
ansiosos para falar e, ao mesmo tempo, para sugerir.
Quero separar um pouquinho essa coisa que
levantou aqui o Senador Romero, e até muito bem.
Acho que temos de discutir um pouco como alterar,
nesse processo eleitoral, alguns dos parâmetros que
podem limpar, que podem significar inclusive redução
de custos.
E, mesmo sendo o que poderíamos chamar de
varejo eleitoral, alguns desses pontos, Ministra, podem
equilibrar as eleições. Hoje eles desequilibram.
Por exemplo, um dos pontos tocados aqui pelo
Senador Romero, e quero insistentemente trabalhar, na
linha afirmativa, Senador Romero, do fim desta questão, é a contratação de cabos eleitorais. Na realidade,
eu diria que, hoje, isso é a legalização da compra de
votos, Ministra. O sujeito pode contratar, e ainda lança
na prestação de contas. Imagine, Ministra, alguém que
consegue uma soma razoável de recursos e contrata
milhares de pessoas para ficarem o dia inteiro na rua,
trabalhando como cabos eleitorais. Isso se reproduz
dentro de casa. É a compra de votos legalizada.
Acho que deveríamos colocar um fim nisso, acabar com isso. Os partidos que mobilizem seus cabos
eleitorais e que a propaganda seja feita da forma como
ocorre hoje: pela TV e utilizando outros mecanismos.
Então, essa é uma questão central.
Outra questão que queria levantar aqui – lembro-me de que tratei desse tema até com o Ministro Gilson Dipp – é a da utilização das redes sociais ou dos
meios eletrônicos para a campanha. E vou falar muito
rapidamente sobre isso.
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Deixe-me tocar neste ponto logo, que é melhor.
Sou defensor de eleições gerais. Acho que tínhamos
de caminhar para as eleições gerais. Seria fundamental que fizéssemos isso.
Seria importante que pudesse haver também a
questão programática. Ou seja, o registro do programa de um candidato tem de valer, inclusive, antes da
eleição, para servir ao recall. Registrou um programa,
não cumpriu?
O terceiro aspecto, suplente de Senador. Na
minha opinião, deveria ser suplente o mais votado
da coligação proporcional desse Senador, porque foi
alguém submetido a voto. Não teria essa enganação.
Acho que isso é importante.
Mas, do ponto de vista do uso das redes, vou dar
o mesmo exemplo que dei ao Ministro Dipp. Uma coisa
é usar a rede, outra coisa é a TV. Na Bahia, Ministra,...
Aliás, na Bahia não. No interior da Paraíba, o Bahia,
que é o time do nosso coração, foi jogar eu acho que
na cidade de Sousa. Chovia muito. A Rede Globo decidiu não transmitir o jogo porque não havia o chamado padrão global, exigido pela emissora, para fazer a
transmissão. Não transmitiu o jogo para Salvador. Um
torcedor do Bahia, na arquibancada do estádio em
Sousa, levou o seu laptop, usou sua webcam, filmou o
jogo e colocou na rede, no Twitter dele. Transmitiu para
tudo quanto foi baiano. Quem queria assistir ao jogo
do Bahia, ia ao Twitter desse rapaz. Os torcedores do
Vitória, do Galícia e de outros times certamente não
foram a esse Twitter. Portanto, era opção. A mesma
coisa na eleição.
Quando a propaganda eleitoral é veiculada pelas TVs, eu obrigatoriamente só posso acessar aquela
propaganda. Se eu não quiser assistir à propaganda
eleitoral, tenho que desligar a televisão. No Twitter, é
diferente. Se eu não quiser assistir à propaganda eleitoral, não entro no Twitter de Mozarildo, por exemplo.
Vou ao Twitter de outra pessoa que não está fazendo
propaganda eleitoral.
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Eu tenho o direito de escolha. Não sou
obrigado a ficar assistindo à propaganda eleitoral naquela rede. Portanto, é diferente da propaganda eleitoral obrigatória. Isso poderia ser permitido, porque é
o cidadão que escolhe. Se quer acompanhar a propaganda eleitoral no Twitter, ele faz essa opção; se não,
ele não se desliga do Twitter totalmente, ele não sai
da rede, ele continua fazendo outras coisas, ele vai
ver futebol. Por exemplo, ele poderia assistir ao jogo
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do Bahia lá em Sousa e não ficar acompanhando a
campanha eleitoral. Na TV, é ao contrário.
Portanto, acho que essa é uma regra que devíamos separar e não dar o mesmo tratamento nesse
processo. Era o que eu gostaria de ponderar.
Por último, que é fundamental também, o financiamento de campanha. Enquanto não colocarmos o
dedo na ferida, esse é o grande desequilíbrio. Eu continuo partidário de um financiamento que tem de ser
de pessoa física, com limite.
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Financiamento público já temos, os
partidos recebem um fundo partidário.
Portanto, é importante, se quisermos equilibrar as
eleições eleitorais, temos que botar o dedo exatamente
nos custos de campanha e na forma de obtenção de
recursos para fazer campanha.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Sérgio Souza.
Eu queria só comunicar à Casa que a Comissão
de Constituição e Justiça aprovou o nome do Dr. Rodrigo Janot, por 22 votos SIM e 2 votos NÃO.
Senador Sérgio Souza, com a palavra V. Exª.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Exma Srª
Ministra Cármen Lúcia, Presidente do TSE e Ministra
do Supremo Tribunal Federal, e todos aqueles que nos
acompanham, que bacana é o Parlamento! Cada um
com uma opinião. Aqueles que já subiram à tribuna já
a expressaram. Aqui vejo alguns comentando, divergindo, concordando com aqueles que subiram à tribuna.
Isso é o Parlamento, democracia. Que bom!
Mas eu gostaria de dizer, inclusive como advogado eleitoralista, membro do Instituto Paranaense de
Direito Eleitoral, do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, da Revista Brasileira de Direito Eleitoral – gosto
muito do tema, sou especialista em Direito Eleitoral,
sempre debati muito e gosto do tema –, que fazemos
reforma política constantemente. Todo ano promovemos a reforma política. Até mesmo no momento em
que ouvimos os movimentos das ruas e começamos a
pautar nossas atividades aqui no Congresso Nacional,
em um momento em que mudamos a nossa postura,
como Parlamentares, como homens políticos e públicos.
Mas, para não me estender muito, nós que vivemos já em uma democracia consolidada e com uma
Constituição de 25 anos, eu acho que precisamos
avançar nessa coisa de liberdade e consciência do voto.

AGOSTO DE 2013

58050 Sexta-feira 30

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O cidadão é consciente de em quem votou? O
cidadão se lembra em que candidato votou? Pesquisas feitas dois ou três meses depois das eleições demonstram que 80% dos cidadãos brasileiros não se
lembram mais em quem votaram para Deputado Estadual ou Federal. Isso é um absurdo!
Então, precisamos politizar a população brasileira para que ela se torne mais consciente na hora de
escolher seus representantes. O reflexo no Congresso
Nacional e no Poder Executivo é a vontade do povo. É
assim, através do voto, que ele escolhe aqueles que
vão governar o seu País, o seu Estado, os seus Municípios, aqueles que vão fazer as leis federais, estaduais e municipais.
É o cidadão quem escolhe. Mas esse cidadão
talvez esteja alienado, alheio às causas. Talvez esse
cidadão seja induzido, no processo eleitoral, por uma
propaganda com mensagens subliminares, com uma
propaganda tendenciosa.
E como vamos permitir uma participação cada
vez maior daquele que está lá fora e que quer entrar
na política para discutir, para os debates, se limitarmos o tempo de propaganda, se diminuirmos o tempo?
Essa é uma pergunta, Sra Presidente, que eu gostaria
de deixar a V. Exa. A redução do tempo de campanha
sob o argumento da redução do custo da campanha.
A redução do custo da campanha nem sempre é a
forma de você fazer com que aqueles que estão fora
do processo político nele ingressem. Eu acho que nós
temos que criar regras muito claras. Eu acho alguns
absurdos, como os que foram colocados aqui, de que,
em algumas cidades, você compra o cabo eleitoral, às
vezes até já garantindo a eleição nesse momento. Eu
acho que precisamos, realmente, fazer uma diferença.
Quero deixar aqui também, Sra Presidente, uma
pergunta sugerida pelo Presidente Nacional do PMDB,
Senador Valdir Raupp, com relação à fidelidade partidária, à mudança de partido nas eleições majoritárias
– Governador, Prefeito e Senador da República. Para
os demais cargos, nós já sabemos, está bem pacificado isso. Mas, nessa questão, já há algum posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral? Qual é a opinião
de V. Exa neste caso? Porque quem substitui? Novas
eleições? Não há regra. Inclusive, eu conheço muito
bem a Resolução no 22.610 e sou muito crítico com
relação a essa Resolução, porque, no meu entender,
o próprio Tribunal Eleitoral criou regra, criou norma,
criou prazo, criou procedimento. Por quê? Até mesmo
pela morosidade do Congresso, que não o fez. Mas,
deixando isso de lado, quero tentar entender: caso
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alguém mude de partido, a fidelidade partidária, no
cargo majoritário, como ficaria?
Eram essas as minhas colocações, Sr. Presidente,
agradecendo mais uma vez à Presidente Cármen Lúcia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos conceder a palavra
à Ministra Cármen Lúcia. E eu queria pedir desculpas
aos Senadores Casildo Maldaner, Ana Rita, Valdir Raupp, Mozarildo Cavalcanti, Cristovam Buarque, Rodrigo Rollemberg, Anibal Diniz, Humberto Costa, Inácio
Arruda, Eduardo Braga, Ana Amélia, Pedro Taques,
Randolfe Rodrigues. É evidente que nós vamos ter
outras oportunidades.
Senadora Ana Amélia.
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Pela ordem.
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu não poderia, já
não tendo a chance de expressar algumas opiniões
a respeito dessa matéria tão candente, tão urgente e
tão polêmica, ao mesmo tempo, perder a oportunidade. Muitas vezes, usei a tribuna para pedir o apoio da
Ministra Cármen Lúcia, que hoje está aqui como Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas é também
membro da Corte Suprema de Justiça, pedindo a ela,
em nome também dos Senadores do Rio Grande do
Sul, Paulo Paim e Pedro Simon, e do Senadora Alvaro
Dias, do Paraná, a respeito de um caso rumoroso, de
caráter social, que é o Aerus.
Eu estava no Supremo Tribunal Federal, Ministra
Cármen Lúcia, e assisti, inteiramente, ao seu voto. E
quero lhe dizer, como cidadã, como Senadora da República pelo Rio Grande do Sul, onde nasceu a Varig,
que fiquei extremamente orgulhosa da qualidade, da
forma como V. Exª fez a fundamentação daquele voto.
Lamentavelmente, o processo está suspenso,
por um pedido de vista do Presidente da Corte, mas
eu não poderia – tantas vezes cobrei a V. Exª agilidade naquilo –, neste momento, publicamente, deixar de
agradecer, em nome do fundo Aerus/Varig, daquelas
pessoas que estão morrendo sem ver resgatado um
direito que V. Exª, naquele brilhante voto, reconheceu.
Então, em nome deles e em nome dos Senadores que
trabalham por isso, eu lhe agradeço.
É a manifestação que tenho a fazer. Em outra
oportunidade, Presidente Renan Calheiros, falaremos
sobre reforma eleitoral.
Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Com a palavra a Ministra Cármen Lúcia.
A SRª CÁRMEN LÚCIA – Em primeiro lugar,
peço desculpas aos Srs. Senadores, os quais eu gostaria de ouvir e aos quais gostaria de responder, se me
fosse perguntado algo, com todo o gosto, mas, como
eu disse, a sessão do plenário do Supremo Tribunal
Federal é às 14 horas, e, há alguns anos, não deixo
de comparecer – agora, muito menos, porque estamos
julgando casos mais complicados.
Então, peço desculpas por isso, mas, já de início,
eu havia dito ao Sr. Presidente que o estava convidando para, juntamente com alguns Senadores, fazer uma
visita, proximamente, no dia em que marcar, nesta semana ou na outra, ao Tribunal Superior Eleitoral, porque
eu queria muito que os senhores que estão discutindo
essa reforma, que toca, diretamente, a Justiça Eleitoral,
porque não há possibilidade de a Justiça Eleitoral atuar
sozinha; atua aplicando a norma, mas, principalmente,
atua sempre junto e tentando interpretar.
Houve um Ministro do Supremo Tribunal Federal,
Ministro Aliomar Baleeiro, que disse, ao julgar determinado caso, que, quando a gente interpreta, a gente
interpreta a vontade da lei, nunca interpreta a vontade do legislador, porque a gente não é psiquiatra para
saber o que passou pela cabeça dele na hora em que
votou. Então, tenho que saber o que está na lei. Mas
convém sempre que os legisladores saibam como é
que o juiz atua e em que estrutura, para que ele, ao
colocar determinada palavra na lei, saiba como vai ser
o desdobramento do que ele legisla.
Considerando a estrutura do processo eleitoral
brasileiro, com a urna eletrônica, esse processo eletrônico, convidei o Presidente do Senado e pedi que
estendesse esse convite aos Srs. Senadores, para que
nos fizessem uma visita proximamente, para que os
senhores vissem o que é a estrutura. Temos 500 mil
urnas no Brasil, atuando no dia da eleição; a aquisição de mais algumas centenas de urnas que ficam à
disposição; o que é esse chamado cadastro eleitoral
de que tanto se falou ultimamente – que não é nada
do que foi dito –; como é que ele é guardado; o conhecimento físico dessa estrutura. Acho que seria muito
bom para todo mundo, até para os senhores poderem
conversar com o eleitor, sabendo que a urna não fica
guardadinha numa prateleira da escola estadual e, no
dia da eleição, tiram-na e a colocam ali para poder ser
feita a eleição.
Então, se for o caso, e se alguns desses nobres Senadores que não tive oportunidade de ouvir
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pudessem nos dar a honra de acompanhar, no dia, o
Senador, faríamos essa visita com um café e responderia a tudo aquilo que não pude responder hoje, em
razão dessa contingência de agenda. Mas queria que
todos se sentissem aqui convidados para estar conosco. Gostaria muito que os senhores fossem. Acho
que seria importante que os senhores vissem o que é
a estrutura, a enormidade da estrutura eletrônica, da
informática eleitoral brasileira, porque os senhores é
que legislam sobre isso; e aí, nessa oportunidade, eu
teria ainda a chance de poder ouvi-los e responder,
se fosse o caso.
E passo a responder, em primeiro lugar, à Senadora Vanessa.
Eu diria, sobre o plebiscito juntamente com as
eleições, que acho perfeitamente possível e, se vier
a ser a decisão, temos o que não tínhamos, que era
um tempo mínimo necessário para esclarecer o cidadão. Porque não seria justo que perguntássemos
ao cidadão, como vi em várias publicações: “Vamos
perguntar se ele quer o voto distrital, o distrital misto
ou se mantém...”. Será que o cidadão comum sabe o
que é isso, como vai ser isso, quais os modelos, quais
as consequências? Lista aberta, fechada, no sistema proporcional, ele sabe o que é? Ele sabe como
vota? Então, é preciso tempo de informação, o tempo
do questionamento e da formulação. Acho que estou
com o que o Presidente disse no início desta sessão:
tudo que puder perguntar diretamente ao povo, para
que ele seja partícipe e participante do processo, que
reivindique em vez de reclamar, e a gente reivindica
aquilo de que a gente participa com responsabilidade.
Portanto, a participação direta é sempre muito bem-vinda e muito melhor.
E quanto à questão do gênero, Senadora, tenho
uma pequena discordância do que foi afirmado pela
senhora.
Em primeiro lugar, acho que o sistema de cotas
já ajudou, já andou, se a gente considerar que antes
as mulheres tinham até um certo receio. Hoje, elas podem não ter vontade, a vontade necessária para fazer,
como disse no início e como diria Cícero, sair da vida
prazenteira e tranquila de casa e ir à luta, ou às vezes
não tenham estrutura necessária para poderem ir à luta.
Eu acho que o sistema de cotas ajudou, porque
nós tivemos, na eleição de 2012, por exemplo, um
determinado partido, numa capital, não cumpriu os
30% mínimo, e o Tribunal Superior Eleitoral considerou que aquele registro não era válido. Então, isso era
impensável há 20 anos, isso não era aceito. Portanto,
a mudança está feita.
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O que acho que ocorre? É preciso questionar
talvez as próprias estruturas partidárias em relação à
condição da mulher, por que – e o Senador dizia isso
exatamente há pouco – as mulheres não se candidatam.
O que é um discurso muito comum. E, nessas minhas
andanças pelo Brasil inteiro, verifiquei que elas dizem
que vão, mas não têm as mesmas condições financeiras, porque na distribuição não recebem igual; por
uma questão da própria sociedade, não obtêm recursos como os outros, e que o tempo de televisão não
lhes é dado igualmente.
Eu não sou capaz de apurar em que isso é fato ou
não, mas é preciso questionamento dos políticos, pelos
políticos, junto com a sociedade brasileira. E eu acho
que é aí que haverá um avanço realmente significativo.
O segundo dado é que o Tribunal Superior Eleitoral não pode fazer senão as campanhas que o próprio Parlamento fixou serem obrigatórias, porque são
campanhas caras, dinheiro público, rigorosamente
cada centavo tem que ser gasto de acordo com o que
foi fixado,
Então, não há nenhuma previsão de campanha,
por exemplo, para chamar as mulheres para a convocação. O que é feito, e aí é dever do Tribunal Superior
Eleitoral, sensibilizar todos os cidadãos a participarem da vida política. Por exemplo, nós fizemos isso
em relação aos jovens, porque houve uma queda de
participação dos jovens. Acho que, até o ano que vem,
teremos o contrário. Pelo menos nos lugares em que
está havendo recadastramento biométrico, a participação dos jovens aumentou muito. Então, eu acho que,
junto com essas campanhas de sensibilização, como
nós chamamos todas, deve haver um item referente a
que a mulher, para ter igualdade de oportunidades na
vida, haverá de participar das tomadas de decisões
políticos. E o TSE pode, aí sim, participar.
Relativamente à coincidência, como eu disse,
este é um tema muito mais doutrinário, e o que os senhores decidirem é que será cumprido.
Relativamente às questões do Senador Walter
Pinheiro, eu queria dizer que, em primeiro lugar, eu,
como todo mundo disse até aqui, acho que a questão
do financiamento de campanhas é o ponto nevrálgico
para haver uma transformação, como eu disse, e não
mais uma reforma. Quer dizer, é preciso que, de forma
ampla, a sociedade discuta. E eu não acho que seja
só o Parlamento. Eu acho que tem que ser universidades, todas as instituições que puderem formular questionamentos e oferecer alternativas, porque sempre é
muito mais simples quando a gente apenas reclama
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do que está posto e não participa para dar soluções
àquilo que pode e deve ser posto.
Quando se fala, no Brasil, em financiamento,
parece que há apenas duas posições: financiamento
público ou financiamento privado. Primeiro, há dinheiro público – e muito – no processo eleitoral; segundo,
hoje, além do financiamento público, há possibilidade
de financiamento privado até mesmo por pessoas jurídicas, como nós já dissemos hoje.
Então, essa equação não está posta de maneira
correta. E isso é oferecido também ao cidadão sem que
ele saiba exatamente do que está falando. E é preciso
também outro dado: é preciso só para fazer funcionar,
para a Justiça Eleitoral saber quanto custa. Um processo eleitoral é caríssimo! Claro que eu sempre digo:
“Não é um gasto; é um investimento na democracia”.
Gasto é quando você compra algo ou adquire algo que
pode ser utilitário ou que pode ser até para o prazer.
Voto para a democracia é imprescindível. Então, isso
é investimento, mas é um investimento alto.
Nas eleições de 2012, nós conseguimos diminuir
o custo. Cada voto custou R$2,41. Foi a eleição mais
barata no Brasil. Para os senhores terem ideia, se somos 140 milhões de brasileiros, basta multiplicar para
saber o preço do voto, não do processo. É muito, muito
dinheiro! E é necessário, sim.
Agora, se for haver só um financiamento público,
se vai haver dois turnos, por exemplo, como se fala,
em dois turnos, um para o partido e o outro, isso tudo
será multiplicado em gastos e sairá do mesmo cofre,
o cofre do cidadão brasileiro, que é o dinheiro do povo
brasileiro. Tudo isso precisa ser decidido pelos senhores, mas eu acho que tem que ser esclarecido para o
povo o que é, por que é...
Hoje, eu tenho feito questionamentos, como Presidente do TSE... Há pouco, eu dizia ao Presidente
Renan Calheiros que a Justiça Eleitoral já chegou a
um ponto em que há três coisas do Brasil que fazem
sucesso do mundo inteiro: a arte, básica e principalmente música popular, o futebol e a urna eletrônica. O
Peru quer conhecer a urna eletrônica, a Turquia quer
conhecê-la, o Iraque está atrás da gente para conhecê-la, os Estados Unidos querem conhecê-la, a Senadora
francesa está chegando aí para conhecê-la, o mundo
inteiro quer conhecer a urna eletrônica. Eu recebo, em
uma semana, a Coreia, a Rússia, o Equador... O mundo
inteiro quer conhecer a urna eletrônica. Então, nós já
chegamos a um ponto de confiabilidade do sistema...
Por exemplo, às vezes, os próprios servidores do setor
de tecnologia, de informática, dizem assim: “Nós precisamos aumentar essa capacidade do software, porque,
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ao invés de o resultado sair em quatro horas, [que foi
o tempo das eleições do ano passado], ele passa a
sair em três horas e meia.” Quanto custa isso? Vale a
pena? Porque nós temos, no Brasil, no setor público,
o costume de não perguntar muito quanto custa, como
a gente faz com a casa da gente.
Nas eleições do ano passado, Senador, como eu
sou mineira... Eu tenho muito orgulho disso. Em tudo
que eu faço, eu não tenho nenhum problema quando
dizem, por exemplo, mais– vou usar uma expressão
mais de juíza – econômicos. Já houve eleições em que
este Congresso – não faz muito tempo – fez um cálculo de gasto, para o Orçamento, de R$80 milhões com
forças federais. A previsão era de R$46 milhões para
2012, mas eu gastei R$21milhões e devolvi a rubrica.
Eu disse “não quero nem que fique”. Como foi isso?
Houve lugares para onde eu havia pedido forças federais. O general disse que aquilo iria custar R$200 mil.
Era para um Município do Piauí. Eu não tenho a menor
cerimônia. Eu telefonei para o general e disse a ele:
“Olha, general, eu sou mineira. O senhor me desculpe,
mas eu queria que o senhor me desse um de menos
porque achei caro”. Aí o general disse: “Eu também
sou mineiro e não vai ter força federal lá, porque nós
não vamos chegar a um consenso de jeito nenhum”.
Mas chegamos. Diminuiu para R$85 mil. E, de telefonema em telefonema, do que o próprio Congresso
tinha calculado em R$46 milhões, já diminuindo R$40
milhões da última eleição, nós gastamos, parece-me,
R$21 milhões, e eu devolvi o resto. Quando eu devolvi, disseram-me: “Mas aí vai ficar ruim, porque, no ano
que vem, o Congresso não vai dar”. Eu até escrevi, um
dia desses, um artigo dizendo que a Administração
Pública está cada vez mais esquizofrênica para mim,
porque você economiza exatamente para devolver para
os cofres públicos o que não gastou. Se você devolver, dizem assim: “Mas no orçamento do ano que vem
não vai entrar, porque já se provou...” Sim, mas no ano
que vem pode haver alguma coisa que faça com que
seja necessário gastar mais. Se for provado, faz-se a
suplementação, mas nós não precisamos fazer essa
previsão de novo.
É algo, portanto, da maior importância. Foi por
isso que eu convidei o Presidente para ir ao TSE, porque eu gostaria de mostrar esses dados para todos os
Srs. Senadores para V. Exªs terem uma ideia de como
isso vem funcionando. Quer dizer, quando eu falo, neste
caso aqui, em redução de financiamento, nós precisamos fazer com que a sociedade inteira discuta, saiba
quanto gasta, porque gasta, para que gasta... O que
for necessário é investimento mesmo e tem que ser
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feito e o que puder ser diminuído tem que ser diminuído, porque eu acho que, às vezes, fazer um altíssimo
investimento, Senador Walter, que é especialista nisso,
num software para dar quinze minutos a menos, mas
que pode ser caríssimo, às vezes não vale a pena, porque isso não aumenta a confiabilidade e a segurança
e ninguém morre por conta disso. Então, talvez seja
a hora de nós todos abrirmos mais as informações. A
transparência é para isto, para a gente chegar ao melhor lugar com mais eficiência e com mais economia.
E quanto às redes sociais, eu fui voto vencido,
como o senhor deve saber, porque eu considero o
Twitter uma mesa de bar virtual. Portanto, eu falo o
que eu quero como eu quero. Mas eu fui vencida, fiquei como voto isolado e aplicou-se a lei do jeito que
ela foi feita, em que em “redes sociais” englobava-se
também o Twitter, e esta a razão pela qual ela entra
na mesma vedação.
Naquele caso que foi julgado, em que eu fiquei
vencida... Eu sou vencida muitas vezes, porque não
é nenhuma vaidade para mim ter que ser sempre da
corrente vencedora. Absolutamente. Eu apenas estou acentuando porque eu acho que as redes sociais,
como eu disse antes, mudaram a forma de perceber
e de ver o mundo. Isso não tem controle, isso é algo
que nós vamos ter que saber como fazer. Vai-se ter,
sim. E propaganda significa propagar. Alguém, no Líbano, cria uma rede sobre qualquer um dos senhores
aqui presentes e não há como se fazer o controle, vai
dar uma distinção... Portanto, a gente tem que saber
como é que nós vamos lidar com tudo isso. O mundo
é outro, e por esta razão eu acho que nós temos que
pensar este novo com o novo, senão nós estaremos
maquiando um cadáver, uma estrutura que já acabou,
que já morreu. É mais ou menos como aquele meu sobrinho que olha a máquina Olivetti do meu pai e fala
“vô, que bacana! Eu não conhecia esse computador do
senhor!” É uma máquina Olivetti, mas, como ele não
sabe que existiu máquina de datilografia, ele achou que
era um computador que já tinha uma impressora que
sai dali de dentro mesmo. Portanto, é preciso a gente
começar a olhar este mundo com este olhar de hoje.
Quanto à questão do Senador Sérgio, da fidelidade partidária, eu só tenho duas observações a
fazer. Essa matéria está sub judice, e aí é sub judice
específico. Portanto, eu não posso antecipar o voto
aqui de jeito nenhum.
Sobre o tempo de propaganda, eu acho que é
preciso, talvez, termos uma visão mais geral, porque a
propaganda sempre foi pensada pelo Congresso Nacional na sua forma tradicional e de divulgação pelos
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chamados meios de comunicação tradicionais. Portanto,
encurta-se isso, e o tempo inteiro nós estamos tendo
e fazendo propaganda. Outro dia alguém me falou do
volante e, depois, de um outro nome, um adesivo que
já há em carros, “fulano para tal ano”. Mas aí, isso
era... E já chegou um caso ao TSE, já chegaram alguns casos para as eleições de 2014. Um deles dava
conta de que havia, num determinado Município, até
muito conhecido, muitos carros com o adesivo “fulano
2014”. Então, já começou a temporada do processo
eleitoral formal nesse caso. Aí, eu, no dia, até brinquei
dizendo que eu nem sou do tempo do adesivo, que eu
sou um pouco mais velha e que no meu tempo a gente
colocava decalque nos carros. E agora já é o tempo
de volante, que se põe virtualmente.
Então, não adianta, porque eu acho que talvez,
Senador, fosse necessário a gente abrir esse debate
agora para saber o que nós estamos fazendo de conta
que estamos proibindo, que, na verdade, não se proíbe... E aí, de novo, vai haver o que o Senador Walter
Pinheiro afirmou: não a desigualdade, Senador, mas a
“desigualação”, que é a desigualdade dinâmica. Quer
dizer, alguns vão ter realmente mais oportunidade, mas
todo mundo faz de conta que não viu.
Eu sempre fui considerada uma professora rigorosa e muito chata, porque eu pegava cola de alunos
e tudo mais. Aí, alguns alunos diziam “mas, professora, há professor que faz de conta que não vê”. Eu
dizia: “Não, a minha combinação com vocês é outra:
vocês façam, como os homens fazem com as mulheres quando nos traem, sem que eu saiba”. Pelo menos façam isso sem nos deixar saber. Não façam de
maneira tão acintosa. E os alunos ficam com muita
raiva. Eu falo assim: “É porque o outro professor faz
de conta que não vê e o outro faz de conta que não
cola”. Então, talvez, em matéria de redes sociais, seja
um pouco isso. Estamos fazendo de conta que não
acontece, mas já há carros, até em Brasília, andando
por aí com referências a candidatos para 2014. Acho
que era hora de escancararmos e colocarmos tudo
nos seus devidos termos.
De toda sorte, mais uma vez, agradeço e peço
desculpas aos Senadores por não ter tido a oportunidade de ouvir todos, de falar com todos, mas quero
agradecer muito esta oportunidade de estar aqui que
me proporcionou o Senador Renan Calheiros, de maneira muito gentil – ele é sempre muito gentil com o
Tribunal Superior Eleitoral –, de maneira muito especial,
e de poder dizer que tudo que a Justiça Eleitoral puder
oferecer, de dados, de informações para subsidiar as
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mudanças que vierem, estaremos sempre de portas
abertas para oferecer.
Agradeço a cada um, individual e pessoalmente,
na pessoa do Senador Renan Calheiros, que, parece
que por predestinação, é quem sempre me acolhe aqui
como Presidente, tanto quando eu era candidata ao
Supremo como agora, como Ministra Presidente do
Tribunal Superior Eleitoral.
Mais uma vez, muito obrigada a todos os senhores. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a presença de
todos, Senadores, Senadoras, Deputados, Deputadas,
representantes dos partidos políticos, e agradecemos
especialmente à Ministra Cármen Lúcia pela presença honrosa, sobretudo porque iniciamos hoje, aqui,
esta sessão temática do Senado Federal, objetivando
restaurar os grandes debates, as grandes discussões
na Casa.
No momento em que encerro, quero só dizer uma
palavra em função de um fato que aconteceu ontem, na
outra Casa do Congresso Nacional, que acabou criando
uma situação surreal: um Parlamentar condenado pela
instância máxima da Justiça, pelo Supremo Tribunal
Federal, não teve a confirmação da condenação pela
Câmara, não teve seu mandato cassado.
Como todos sabem, a Justiça existe para julgar
e não tem absolutamente nenhum cabimento o Congresso Nacional rever ou repetir esse julgamento. Não
há como um condenado, encarcerado, permanecer no
exercício do mandato.
Mesmo tendo o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Henrique Eduardo Alves, determinado a convocação do suplente e o afastamento do
Parlamentar das funções, é indiscutível que nós nos
encontramos num labirinto jurídico, pois presidiário não
se conjuga com mandatário do povo.
Hoje mesmo essa contradição jurídica começará
a ser removida do nosso sistema. Nós vamos começar a discutir a proposta de emenda à Constituição,
que tem como primeiro subscritor o Senador Jarbas
Vasconcelos, que fixa a cassação após o trânsito em
julgado na Justiça sem a necessidade da palavra final do Legislativo. Eu acho que essa é uma importante etapa pela qual o Parlamento nacional vai ter
que passar.
Muito obrigado a todos.
(Levanta-se a sessão às 14 horas e 12 minutos.)

290

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE58055
2013

Sexta-feira 30

Ata da 143ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 29 de agosto de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Mozarildo Cavalcanti,
Waldemir Moka e Paulo Paim
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 24 minutos
e encerra-se às 18 horas e 42 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Tem V. Exª a palavra
pela ordem.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Sem revisão da oradora.) –
Gostaria de me inscrever para o período de comunicações inadiáveis.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – V. Exª está inscrita em
primeiro lugar.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP-RS. Sem
revisão da oradora.) – Presidente, para uma comunicação inadiável.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB-RR) – Senadora Ana Amélia, V.
Exª está inscrita em segundo lugar, portanto...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP-RS) – Sr.
Presidente, prefiro fazer uso da palavra pela liderança
do Partido Progressista.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB-RR) – Já está feita a alteração.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Antes de conceder a palavra ao primeiro orador inscrito, quero ler expediente
que se encontra sobre a mesa.
A Presidência recebeu da Câmara dos Deputados
o Substitutivo da Câmara à Proposta de Emenda
à Constituição n° 22, de 2000 (n° 565/06, naquela
Casa), tendo como primeiro signatário o Senador Antônio Carlos Magalhães, que altera os arts. 165 e 166
da Constituição Federal e acrescenta os arts. 35-A e
35-B ao ADCT, tornando obrigatória a execução da
programação orçamentaria que especifica.
É o seguinte o Substitutivo:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – O Substitutivo à Proposta
de Emenda à Constituição n° 22, de 2000, que acaba
de ser lido, é considerado proposta nova, foi numerada
como 22-A, de 2000, e vai ao exame da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, estando sujeito às
disposições específicas dos arts. 354 e seguintes do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra ao
primeiro orador inscrito, Senador Rodrigo Rollemberg,
do PSB do Distrito Federal.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero, em primeiro lugar, registrar a satisfação
por podermos ouvir a Presidenta do Tribunal Superior
Eleitoral, muito preparada, discorrendo sobre temas de
interesse de uma verdadeira reforma política no País.
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Pena que essa discussão não se dê com antecedência, porque, é claro que, a um mês do prazo final para
qualquer mudança na legislação eleitoral que possa ser
aplicada ainda no ano de 2014, nada de substantivo
poderá ser realizado a tempo de valer para a próxima
eleição. Mas, de qualquer forma, é uma contribuição
importante que traz a um debate fundamental para o
aperfeiçoamento das instituições democráticas.
Mas, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Senadora
Ana Amélia, Senadora Vanessa, Senador Suplicy, quero
registrar que, ontem à noite, quando assisti pelo Jornal
da Globo a decisão da Câmara dos Deputados pela absolvição do Deputado Natan Donadon, fui tomado por
imensa perplexidade, desolação, tristeza e descrédito no
papel do Poder Legislativo. Foi realmente uma decepção
tremenda com a falta de sensibilidade de uma instituição.
Tenho dito aqui o quanto foi importante para o País
a conquista da democracia, conquista que sacrificou as
vidas de muitas pessoas que enfrentaram a ditadura
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– se alguns foram mortos, outros desapareceram, outros foram torturados – para conquistar a democracia,
o bem maior que a Nação brasileira tem hoje.
Fiquei muito triste, porque vi a desmoralização de
uma instituição fundamental, que é o Congresso Nacional, o Parlamento brasileiro, a Câmara dos Deputados,
perpetrada pelos próprios Deputados. É algo tão inusitado, tão despropositado que é difícil de acreditar que
o Plenário da Câmara dos Deputados, utilizando um
instrumento superado, que precisa ser abolido do Parlamento brasileiro, que é o voto secreto, absolveu um
Deputado condenado, em decisão transitada em julgado, a 13 anos de prisão, pelo Supremo Tribunal Federal.
Eu fico pensando no que pode passar pela cabeça da população brasileira, do homem simples, do
trabalhador, depois de um esforço monumental da
população brasileira para propor uma lei de iniciativa
popular, a Lei da Ficha Limpa, que impede que pessoas condenadas por órgão colegiado em segunda instância sejam sequer candidatos. Como esse mesmo
Congresso pode admitir que uma pessoa condenada,
com decisão transitada em julgado e que não tem a
menor possibilidade, obviamente, física, de estar presente nas sessões legislativas, possa continuar com
mandato de Deputado Federal?
Eu entendo que a Câmara ultrapassou todos os
limites da falta de bom senso. Eu sinto isso como uma
afronta, como uma provocação à população brasileira,
e temo, porque percebemos, há muito pouco tempo,
manifestações contundentes da população brasileira,
dizendo que ela não admite mais esse tipo de procedimento. E essa atitude tomada pela Câmara dos
Deputados me parece uma provocação, cujas consequências, sinceramente, eu temo.
Quero registrar a minha estranheza em relação à
decisão do Presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, de convocar o suplente logo após a decisão.
Se ele pôde convocar o suplente após a decisão que
confirmou o mandato do Deputado Natan, por que não
o fez antes? Porque a decisão da Câmara não modifica
em nada a situação jurídica anterior do Deputado. Apenas a decisão expõe terrivelmente a Câmara dos Deputados. Agora, se poderia tomar uma decisão como essa
posteriormente à decisão da Câmara dos Deputados, é
óbvio que poderia ter tomado essa decisão antes. Pelas
próprias palavra do Ministro Marco Aurélio, pelo menos de
acordo com a interpretação de um Ministro do Supremo,
a própria Mesa da Câmara poderia ter declarado a perda
do mandato de um Parlamentar condenado.
Agora, eu fico impressionado como é que o Parlamento brasileiro está dissociado da agenda da população brasileira. Nós aprovamos aqui, depois de muita
pressão e timidamente, a adoção do voto aberto para
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a cassação de Parlamentares, e a matéria está para
na Câmara. Agora, o Presidente Henrique Eduardo
Alves diz que não vai colocar mais nenhuma matéria
em votação antes de apreciar essa proposta de emenda à Constituição. E por que não o fez antes? Por que
não o fez antes, já que isso já está lá há muito tempo?
E por que nós aqui, no Senado Federal, não aprovamos a adoção do voto aberto para todas as votações?
Argumentava-se que era para evitar pressão do Governo. Está aí! Tivemos a votação de vários vetos na
semana passada. O Governo atuou, e todos os vetos
foram mantidos, quando a verdadeira pressão, que é a
pressão legítima, a que todos nós devemos estar submetidos, Senador Sérgio Souza, é a pressão da opinião
pública, é a pressão dos representados, que temos a
pretensão de representar no Parlamento brasileiro.
O Presidente Renan anunciou que vamos votar a
proposta de emenda à Constituição do Senador Jarbas
Vasconcelos. Já poderíamos ter votado! Já poderíamos
ter votado essa proposta de emenda à Constituição.
Quantas vezes subi nesta tribuna para defender que
na pauta prioritária pudéssemos apreciar e votar essa
matéria, para evitar constrangimentos como esse? O
que tem ainda que decidir o Parlamento brasileiro, depois de uma condenação transitada em julgado em que
a pessoa vai ficar presa por um período que a torna
incapaz de exercer o mandato, fisicamente?
Portanto, eu faço esse apelo para que votemos imediatamente essa matéria, que abramos o interstício dela,
Senador Sérgio Souza, para que possamos apreciar e votar essa matéria, como também a adoção do voto aberto.
Quero aqui conclamar as pessoas de bem, que
tenho certeza que são muitas ainda, no Senado brasileiro, para que possamos fazer uma reflexão sobre este
momento, porque nós estamos vivendo um processo
de desmoralização da política, de desmoralização do
Poder Legislativo. E o que é pior: nós estamos vivendo
um processo de desmoralização do Poder Legislativo
praticado por membros do Poder Legislativo. Nós não
podemos concordar com isso. É preciso explicitar que
nem todos concordam com isso, nem todos agem para
isso. O que está acontecendo é que, na visão do homem comum, do trabalhador brasileiro, da trabalhadora
brasileira, há uma negação da política como um todo,
como se todos fossem iguais.
Portanto, aqui, quero registrar a minha indignação,
a minha tristeza, a minha desolação, como brasileiro,
com a decisão inédita tomada pela Câmara dos Deputados. Foi um dia que não pode ser esquecido. Não pode
ser esquecido! Foi um dia terrível para o Parlamento
brasileiro. Mas, ou temos, com isso, a oportunidade de
fazer uma reflexão e de mudar completamente o rumo
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das coisas no Parlamento brasileiro, ou o Parlamento
pagará caro por isso. Caro por isso!
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – E nós estamos vendo: a paciência da população está chegando ao limite. E quem vai
poder contestar ações mais duras da população, se o
próprio Parlamento está se desrespeitando a cada dia?
Ouço o Senador Sérgio Souza.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco Maioria/PMDB – PR)
– Caro Senador Rodrigo Rollemberg, há muitas ações
do Congresso Nacional que nos dão orgulho. Agora,
há algumas que nos trazem uma profunda decepção,
como o resultado de ontem da Câmara. Se fosse um
resultado daqui do Senado, eu também diria com a
mesma tranquilidade. Em que nós precisamos avançar? Essa PEC, cujo início da apreciação será hoje,
nesta Casa, que trata especificamente de dar ao Poder
Judiciário, que é o Poder que condena...
(Interrupção do som.)
O Sr. Sérgio Souza (Bloco Maioria/PMDB – PR)
– ... que manda para a prisão (Fora do microfone.),
que manda para a cadeia aquele que foi condenado
com decisão transitada em julgado, dar a ele também
a prerrogativa de dizer que perde o mandato. Por que
tem que vir para cá? É uma decisão jurídica, que
cumpre a lei. Não é política, nesse caso. Está certo
que foi eleito pela política. E há um outro ponto: e o
voto secreto? Temos que acabar com o voto secreto,
Senador Rodrigo Rollemberg, porque, se não houvesse o voto secreto, o resultado teria sido outro ontem.
Não tenha dúvida. Temos uma proposta de emenda à
Constituição, já aprovada no Senado, que está lá na
Câmara, há algum tempo, esperando para ser votada,
que acaba com o voto secreto para casos como esse.
E temos outras propostas, aqui no Senado, que estão,
inclusive, na Mesa do Senado, para serem postas em
pauta, que é o caso da PEC nº 20, de que fui Relator,
que acaba com o voto secreto por inteiro no Congresso
Nacional. Parabéns pelo pronunciamento!
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Sérgio Souza.
Isso parece tão óbvio que é lamentável! Parece
que estamos em um faz de conta, porque é tão óbvio isso! Depois do acontecido, vem o Presidente da
Câmara dizer: “Agora, vamos botar para votar a PEC
do voto aberto”. Depois do acontecido, “agora, vamos
chamar o suplente!” Por que essas coisas não foram
feitas antes, com antecedência? Como aqui. Por que já
não votamos essa proposta de emenda à Constituição
do Senador Jarbas Vasconcelos? Vamos esperar um
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desgaste monumental para esta Casa, para o Poder
Legislativo? A população está acompanhando.
É um constrangimento desnecessário, um constrangimento que não poderíamos estar vivendo. Imaginem a contradição: uma pessoa, condenada em segunda instância, por órgão colegiado, cuja decisão não
está transitada em julgado, ainda cabendo recurso, não
pode ser candidata, como é que uma pessoa condenada à prisão poderá exercer o mandato de Deputado?
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu não poderia deixar de desabafar a minha
profunda tristeza, a minha profunda indignação com o
que aconteceu na Câmara dos Deputados.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – V. Exª me permite, Senador Rodrigo?.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Pois não, Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Apenas para solidarizar-me com o seu
sentimento de indignação. Acho também, como o Senador Sérgio Souza observou, e V. Exª reiterou, que é
muito importante que esse episódio sirva para que o
Congresso Nacional logo decida por termos sempre
votações abertas, para que todos nós venhamos sempre a transmitir aos nossos eleitores os nossos procedimentos e votos da forma mais transparente possível.
Meus cumprimentos.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Suplicy.
Ouço a Senadora Vanessa.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – AM) – Senador Rodrigo, eu estava aqui, ouvindo o pronunciamento de V. Exª com muita atenção,
com muito desejo de solicitar o aparte, mas me contendo porque, em seguida, irei à tribuna para tratar do
mesmo assunto. Mas, quando V. Exª pergunta, Senador Rodrigo, “por que coisas não foram feitas antes?”,
“por que decisões não foram tomadas antes?“, digo a
V. Exª o que tenho ouvido, que a Mesa, inclusive, não
precisava nem ir ao plenário. Ela teria condições de declarar a extinção do mandato. A Mesa Diretora. Então,
também, como V. Exª, estou a me questionar acerca de
uma matéria gravíssima – não é grave, V. Exª tem razão.
(Soa a campainha.)
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – É gravíssima para a democracia
brasileira. Obrigada.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senadora Vanessa.
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Registro que o que está em causa é a democracia. É a democracia brasileira. Que credibilidade a
democracia brasileira terá? E a democracia, para se
sustentar, precisa ter um Parlamento respeitado. Qual
é a força da democracia com atitudes como essa do
Parlamento brasileiro?
Conclamo as pessoas de bem do Senado, os homens e as mulheres de bem do Senado, da Câmara
dos Deputados, para que possamos fazer uma profunda reflexão: ou nós mudamos radicalmente o rumo
das ações e das atitudes do Parlamento brasileiro, ou
os Parlamentares, infelizmente, todos serão igualados
pelas manifestações populares. Serão pessoas desmoralizadas no cenário político, a vida das pessoas.
Há um descrédito total na política, nos políticos,
nos partidos políticos, e quem perde com isso é a democracia. Quem corre risco com esse descrédito que
estamos vivendo com a atitude dos políticos, com a
atitude dos partidos, é a democracia. E a democracia é um bem do País, é um bem que foi arduamente
conquistado; conquistado com o sofrimento de muitos.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Alguns pegaram em armas,
outros se organizaram de diversas formas, e muitos
foram punidos, morreram, foram torturados, foram desaparecidos. Tudo isso foi para conquistar esse bem
que temos a responsabilidade de fortalecer, que é a
democracia. E atitudes como essas me envergonham.
Quero registrar que amanheci envergonhado de fazer
parte do Parlamento brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, para
uma comunicação inadiável, à Senadora Vanessa Grazziotin, do PCdoB.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, companheiros e companheiras, da mesma forma como fez o primeiro orador
desta sessão ordinária, Senador Rodrigo Rollemberg,
venho à tribuna para falar do episódio ocorrido no dia
de ontem, na Câmara dos Deputados.
Eu quero dizer que me custou acreditar, Sr. Presidente, mas custou-me muito acreditar que isso tivesse acontecido.
Segundo informações, não tenho aqui os números
exatos, mas em torno de 405 Deputados e Deputadas
votaram a matéria, sendo que registraram presença na
Casa em torno de 460 Deputados, Sr. Presidente, ou
seja, 50 Deputados deixaram de votar. Em torno de
130 Deputados votaram contra a cassação.
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Quero dizer, Sr. Presidente, que a Câmara não estava, ontem, adotando nenhum juízo de valor em relação
à conduta do Parlamentar Deputado Donadon. Aliás, fui
Deputada juntamente com o Deputado Donadon.
Quero dizer que, do ponto de vista pessoal, sempre o considerei uma pessoa não só educada, mas
uma pessoa muito simples, de boa convivência. Só
que, nas relações políticas, nós precisamos analisar
algo que vai além das relações pessoais, das relações
que não são políticas.
O Deputado Donadon foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Foi o Supremo Tribunal Federal,
os Ministros que disseram que havia indícios suficientes para condená-lo e que ele teve participação nos
atos de improbidade ocorridos quando era servidor
comissionado da Assembleia Legislativa de Rondônia.
Não foi a Câmara dos Deputados que disse isso. Foi
o Supremo Tribunal Federal. E foi o mesmo Supremo
Tribunal Federal que o condenou a regime fechado.
E aí vem a Câmara... Primeiro, vivemos toda aquela polêmica: parte dos Ministros do Supremo tinha a
opinião de que bastava a condenação para o mandato parlamentar ser extinto. Todos nós nos lembramos
disso. Foi preciso haver uma mudança na composição
do Supremo Tribunal Federal para que houvesse uma
mudança na compreensão do fato, da matéria: que não,
que a última palavra sobre a perda de mandato cabe
ao Parlamento. E o Parlamento, ontem, deu a última
palavra, tomando uma atitude.
Eu aqui não estou criticando A ou B. Estou apenas criticando o resultado de um procedimento que
não faz bem não só para o Parlamento, não faz bem
para a democracia, não faz bem para a formação social
do Brasil e do povo brasileiro, Sr. Presidente. O que
a Câmara fez ontem, ao livrar o Deputado Donadon
da cassação, não terá efeito prático nenhum, absolutamente nenhum, nenhum. Mesmo que o Presidente
tivesse, por ofício próprio, suspendido o mandato do
Parlamentar. Não teria efeito, porque ele continuaria
recluso, ele continuaria no Presídio da Papuda. Então,
para que serviu aquela decisão de ontem? Está aqui.
Talvez para que a imprensa brasileira fizesse matérias
e manchetes como esta do Correio Braziliense de hoje.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Olhem a manchete, a foto da
tribuna da Câmara dos Deputados, com o Deputado
falando, e a manchete: “Sua Excelência, o presidiário”.
Cada um de nós tem uma profissão. Alguns aqui
são jornalistas, outros são médicos, outros são engenheiros, economistas, administradores, professores,
farmacêuticos como eu. Todos nós temos uma profis-
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são. Todos nós. Mas aqui no Senado, como os Deputados, nós ocupamos um cargo de confiança do povo
do nosso Estado, que para cá nos trouxe. E nos trouxe
para que estejamos aqui no Parlamento trabalhando.
E como pode alguém que está preso... E aqui repito:
não estou entrando no mérito, não tenho esse direito.
Tenho, como muitos, compaixão pela figura humana
do Deputado Donadon, mas não podemos aceitar. Não
é só pelas mobilizações populares que aconteceram
ultimamente no Brasil, é porque isso não é admissível,
não é razoável, não é da democracia ter um parlamentar que não priva do seu máximo direito, o mais sagrado direito, que é o direito de liberdade, e que não está
podendo usufruir do seu direito de liberdade porque
foi condenado pela instância superior...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – ... do Poder Judiciário no Brasil.
Da mesma forma como o Senador Rodrigo, da
mesma forma como toda a população brasileira, penso
que isso não pode permanecer como está. E aí ficam
alguns questionamentos que o Senador Rodrigo já fez.
O Presidente, de ofício, segundo informações que tenho, suspendeu o mandato do Deputado que não foi
cassado, e chamou o suplente. Poderia, não ele individualmente, mas em reunião da Mesa Diretora, ter
declarado extinto o mandato do Parlamentar.
Veja, Sr. Presidente, eu acho que, primeiro, nós temos que tomar algumas medidas. Não há dúvida quanto a
isso. E quais são as medidas? Eu deixei bem ali na minha
bancada a cópia dos projetos. Quais são as medidas? Votarmos imediatamente os projetos que têm que ser votados.
Na Câmara Federal, encontra-se a PEC 196,
que foi aprovada por esta Casa e remetida, em 2012,
para a Câmara dos Deputados. No dia 20 de agosto,
foi criada a comissão especial. A PEC 196 trata do
voto aberto, prevê votação aberta para o julgamento
de Parlamentar. O primeiro é esse.
Segundo: aqui no Senado, temos a PEC 18, já
aprovada da CCJ. Temos que trazê-la a plenário. O Senador Renan já comunicou que iniciaremos o debate
dessa PEC para votá-la. E é muito importante.
Agora, entendo que ainda não são suficientes
essas medidas. Não sei como, Senadora Ana Amélia.
Não sei como, mas a Câmara dos Deputados...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) –... necessita rever a decisão
de ontem. Não sei como, mas necessita rever, porque
não é possível, isso não cabe com a representação do
povo brasileiro no Parlamento. Não cabe.
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Nesta hora, o que fala não é a nossa condição
de Parlamentar, mas a nossa condição de cidadã, de
cidadão. Eu me sinto da mesma forma: ainda custo a
acreditar que o Parlamento brasileiro tenha tomado
essa atitude, uma atitude que, repito, na prática, não
tem efeito nenhum, porque continuando ele Deputado,
ele não pode exercer suas funções de Parlamentar,
porque está preso. Preso.
Então eu lamento também, Sr. Presidente, e ainda
acho que devemos buscar soluções para o caso, soluções
que vão muito além da votação dessas duas emendas...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) –... à Constituição, aquela que
determina o voto aberto e aquela que prevê a extinção
do mandato de forma automática quando o Parlamentar
for condenado por decisão judicial definitiva.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, como
orador inscrito e por permuta com o Senador Jayme
Campos, ao Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Caro Presidente Mozarildo Cavalcanti e
colegas, nós tivemos até há pouco a presença da Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cármen Lúcia.
A Presidente veio aqui expor o que pensa e também ouvir propostas aqui no Congresso Nacional em
relação ao que se propõe de reformas, como agilizar a
Justiça Eleitoral, como transformar, modernizar. Usando
expressões até da própria Ministra Cármen Lúcia, que
ela usou há pouco aqui no plenário, os tempos mudam
ou mudamos o tempo. Quer dizer, as coisas andam, e
hoje é diferente de como era à época.
Ela contou até a história da charrete. Contou que,
no interior de Minas Gerais, na terra dela, já existe quem
anda de charrete usando telefone celular. Ao mesmo tempo
em que, em centros grandes como São Paulo, pessoas se
deslocam para o seu trabalho, executivos, de helicóptero.
Quer dizer, as transformações são muito fortes hoje em dia.
Em função disso, eu havia elaborado algumas
considerações em relação à tese de uma proposta de
reforma eleitoral, proposta de reforma política, e não
poderia deixar de fazê-las nesta tarde.
Ao olharmos para trás, especialmente nos últimos 25
anos de vigência da Constituição Federal, são inegáveis
os avanços que hoje nos garantem um Estado democrático de direito com poderes harmônicos e independentes
entre si, eleições diretas com voto universal e a vigorosa
participação de 140 milhões de eleitores. Pode parecer
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pouco, mas são conquistas relevantes e significativas
alcançadas ao preço de muito suor e muitas lutas.
Contudo, o sistema eleitoral deve acompanhar as
alterações de uma sociedade dinâmica em permanente
transformação. Assim ocorre desde a Ágora grega e
continuará ocorrendo.
Na verdade, até a própria Presidente do TSE disse que não precisamos propriamente de uma reforma,
mas de viver uma transformação. E aqui eu falo que
temos que acompanhar isso. Os momentos são outros, as coisas evoluem, e não podemos apenas ficar
reformando, mas transformando.
É justamente este momento que vivemos, repleto
de anseios, questionamentos e dúvidas, na busca do
melhor sistema de escolha e de representação popular. Podemos discutir parlamentarismo ou presidencialismo, eleições parlamentares proporcionais, distritais
ou mistas, votos em lista aberta ou fechada, financiamento de campanha público ou privado, enfim, uma
grande variedade de alternativas e regramentos. Muitos deles já foram objeto de debate tanto no Senado
– por exemplo, em 2011, constituímos uma comissão
temporária que desempenhou um brilhante trabalho
– quanto na Câmara, que hoje volta a discutir o tema,
sem esquecer, obviamente, dos inúmeros projetos de
lei que tramitam isoladamente nas duas Casas.
De nossa parte, vemos como essencial o estabelecimento de um limite de reeleições também para
o Poder Legislativo, para que ninguém se perpetue
ad eternum no poder. Defendo, inclusive, que tal regra
seja estendida a associações e entidades de cunho
privado, mas que recebam recursos públicos. O céu,
eu diria, não pode ser o limite.
Eu também acho – por que não? – que, no fundo,
se nós examinarmos e mudarmos a eleição do Executivo para um mandato, que fosse lá de cinco anos, isso
daria, de certo modo, mais tranquilidade. Se o presidente, o governador e o prefeito sabem que o mandato é
de cinco anos, por tempo determinado, eles não ficam,
depois do segundo ano de governo, preocupados com
a eleição seguinte, porque, hoje, queiramos ou não, os
governadores que aí estão e a própria Presidente da República estão pensando nas eleições do ano que vem,
e, dependendo das circunstâncias, preparam o terreno:
“Isto aqui vai agradar. Isto aqui vai melhorar para que eu
possa preparar a minha reeleição no exercício que vem”.
Quer dizer, levam muito isso em consideração.
Se fosse um mandato de, em vez de quatro, cinco anos, com certeza eu já sei que a minha função é
de governar os cinco anos e eu não vou procurar me
preparar para a minha reeleição. Eu vou tentar cumprir
com aquilo que estabeleci na campanha. O programa
que nós estabelecemos para os quatro ou para os cinco
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anos foi esse, eu vou me preocupar com isso, cumprir
um bom mandato, para ficar um pouco na história e
dizer que cumprimos por isso e por aquilo.
Naturalmente, o partido ou o grupo das coligações de que eu faço parte vai se preparar para lançar
um nome e continuar o nosso programa, mas eu vou
continuar implantando o programa que preguei em
campanha. Isso para o Poder Executivo.
Para o Legislativo, eu acho que temos que examinar o fato de que as reeleições têm que ter um limite, para que não fiquem no firmamento, não sejam ad
eternum. Eu diria até não só no Poder Legislativo, em
âmbito federal, estadual e municipal, mas em entidades, associações, federações, entidades organizadas
que têm uma participação de recursos públicos, para
que não seja ad eternum também, que haja um limite
nas reeleições de organismos da sociedade civil em
que haja participação de recursos públicos.
Eu acho que poderíamos fazer isto também: colocar na agenda de debate essas reformas.
O financiamento, por exemplo, de campanha é
tema inafastável. Além da modalidade pública, que temos em vigor, por meio dos repasses do Fundo Partidário, acredito que as contribuições privadas devem vir
exclusivamente de pessoas físicas, contribuindo para o
processo de transparência e, majoritariamente, para a
independência dos eleitos. Há que se ter o limite para as
pessoas físicas, porque, senão, vamos envolver, como
disse, há pouco, a própria Ministra do TSE, a questão
das empresas cidadãs. As empresas são empresas
jurídicas, e aí fica naquele negócio de eleger os seus
representantes – como não? –, para que esses representantes fiquem a serviço um pouco dessas entidades
jurídicas. Eu acho que isso não pega bem. Eu acho que
vamos deixar de lado isso e vamos às contribuições
das pessoas físicas, esse misto dos partidos, que têm
o Fundo Partidário. Quiçá melhorar, R$1,00 por eleitor,
proporcionalmente, e os partidos organizados ajudam
os seus candidatos. E, por parte das pessoas físicas,
para contribuir também, haver um limite fica bem.
Senti que hoje, na inquirição ou na exposição, o
Senador Suplicy partiu também nessa linha.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – V. Exª permite?
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Só um instantinho, Senador. Eu acho
que, dessa tese, nós até comungamos.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Que bom!
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Deixe-me avançar mais um pouco.
As eleições proporcionais, por seu turno, devem
seguir um modelo de... Eu defendo até um voto distrital
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misto para descentralizar, no Brasil, nos Estados, as
representações, mas que seja misto, que seja proporcional também no Estado inteiro, dando também um
certo peso para a região que representa.
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – As manifestações populares que sacudiram o País em junho passado, quando o tema da
reforma política entrou em pauta, ainda que de forma
lateral, subsidiária, ficou evidente, isto sim, o sentimento de descontentamento e insatisfação com as regras
vigentes e com o resultado por elas alcançado. Temos
diante de nós uma oportunidade e, mais do que isso,
uma responsabilidade. É preciso tirar o debate da reforma política de dentro dos gabinetes, com o efetivo
envolvimento de todos os atores sociais.
A presença da Ministra hoje na Casa é digna de
louvor, representativa dessa abertura para o diálogo. A
participação do Judiciário é essencial para essa construção. E, aproveitando, eu diria que nós precisamos
também criar mecanismos para que a Justiça Eleitoral
possa ter mais agilidade para concluir o julgamento
dos processos eleitorais.
Nós temos no Brasil hoje, Presidente Mozarildo,
vários processos, ainda, que não foram dirimidos das
eleições do ano passado. Eu cito até um exemplo no
meu Estado, Santa Catarina, o Município de Videira,
em que o Prefeito foi reeleito com 70% mais ou menos
dos votos, ele foi reeleito e não pôde ser reconduzido.
Quer dizer, o Município está com um Prefeito provisório
desde janeiro até agora – são praticamente oito, nove
meses –, e o Prefeito provisório não tem como implantar os programas para a sociedade. E o prejuízo não é
só do Prefeito que não pode tomar posse, que tem que
aguardar essa decisão, mas é de toda a comunidade,
é da sociedade, porque não se pode pôr em prática os
planos, as propostas que foram pregadas em campanha.
Então, eu acho que nós temos que ter uma solução, ou não se mantém o recesso, para que a Justiça
Eleitoral possa dar cabo dos processos que chegaram
ao TSE, ou se encurtam alguns recursos,...
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – ... ou se sintetizam alguns recursos que
possam existir, dando sempre segurança – claro – aos
direitos, ou se ofereçam mais estruturas.
E eu gostaria que o Poder Judiciário, o TSE, formulasse algumas ideias para que nós alterássemos a
legislação, para dar essas condições. Mas não podemos
conviver tanto tempo sem definição. Nós precisamos
agilizar mais esses resultados.

AGOSTO DE58075
2013

Sexta-feira 30

Então, são algumas das ideias que eu queria
deixar aqui, hoje à tarde, Sr. Presidente, e pedir para
V. Exª, já que o meu tempo está esgotado, que recebesse como lida a minha proposta, para constar nos
Anais da Casa, em relação a este tema.
E aí eu consulto o Presidente, porque sei que o
Senador Suplicy, estava querendo...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Sim.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – ...ter uma participação breve, se há
concordância, para nós culminarmos com essa rara
análise na tarde de hoje.
Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Caro Senador Casildo Maldaner, V. Exª...
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Sem adentrar em outros temas. Eu tinha mais alguns temas arrolados, de propostas, mas
não vou nem expor, porque o meu tempo se esgotou,
mas eu sei que a participação breve de V. Exª só vem
enobrecer o nosso pronunciamento.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT
– SP) – Quero expressar aqui a minha concordância
com os seus propósitos de reforma eleitoral e política
e aqui saudar, também, a avaliação que a Presidenta
do Tribunal Superior Eleitoral, a Ministra Cármen Lúcia,
nos transmitiu quando diz que é inteiramente a favor de
que se proíbam as contribuições das empresas para
os partidos políticos e candidatos e também que se
restrinja a uma soma que consideremos de bom senso, de tal forma que possam os eleitores e cidadãos
contribuírem. Ela explicou muito bem a razoabilidade
dessas propostas, quando disse que, se quisermos
efetivamente democratizar o processo eleitoral e de
campanha, então, é preciso reconhecer que uma coisa
são os eleitores, que são pessoas físicas, que podem
dar contribuição, e outra coisa são as empresas. Então,
o processo democrático terá muito mais legitimidade
se proibirmos as contribuições de empresas e permitirmos apenas as contribuições de pessoas físicas, com
um limite que todos possamos decidir como razoável.
Meus parabéns a V. Exª! Também falarei a respeito.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Obrigado. Acolho o aparte de V. Exª. Oxalá
possamos implantar pelo menos as teses mais ou menos conveniadas nesse sentido, já agora em setembro,
para vigorarem a partir das eleições do próximo ano.
Muito obrigado, Sr. Presidente, especialmente
pela tolerância.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR CASILDO MALDANER.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC. Sem apanhamento taquigráfico) –

AGOSTO DE 2013

58076 Sexta-feira 30

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sr.Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, um
sistema eleitoral deve ter como princípio norteador,
como objetivo maior, refletir da maneira mais fiel o
desejo do cidadão na escolha de seus representantes.
Ao olharmos para trás, especialmente nos últimos
25 anos da vigência da Constituição Federal, são inegáveis os avanços que hoje nos garantem um Estado
Democrático de Direito, com poderes harmônicos e independentes entre si, eleições diretas com voto universal
e a vigorosa participação de 140 milhões de eleitores.
Pode parecer pouco, mas são conquistas relevantes e significativas, alcançados ao preço de muito suor
e sangue. Contudo, o sistema eleitoral deve acompanhar as alterações de uma sociedade dinâmica, em
permanente transformação. Assim ocorre desde Agora
grega, e continuará ocorrendo.
É justamente esse momento que vivemos, repleto
de anseios, questionamentos e dúvidas, na busca no
melhor sistema de escolha e de representação popular.
Podemos discutir parlamentarismo ou presidencialismo; eleições parlamentares proporcionais, distritais ou mistas; votos em lista aberta ou fechada; financiamento de campanha público ou privado; enfim,
uma grande variedade de alternativas e regramentos.
Muitos deles já foram objeto de debate, tanto no
Senado – em 2011 constituímos uma comissão temporária, que desempenhou um brilhante trabalho, como
na Câmara, que hoje volta a discutir o tema. Sem esquecer, obviamente, dos inúmeros projetos de lei que
tramitam, isoladamente, nas duas Casas.
De nossa parte, vemos como essencial o estabelecimento de um limite de reeleições também para o Poder
Legislativo, para que ninguém se perpetue, ad eternum,
no poder. Defendo, inclusive, que tal regra seja estendida
a associações e entidades de cunho privado, mas que
recebam recursos públicos. O céu não pode ser o limite.
O financiamento de campanha é tema inafastável:
além das modalidade pública que já temos em vigor, através
dos repasses do Fundo Partidário, acredito que as contribuições privadas devem vir exclusivamente de pessoas
físicas, contribuindo para o processo de transparência e,
majoritariamente, para a independência dos eleitos.
As eleições proporcionais, por seu turno, devem seguir um modelo de voto distrital misto. Dessa
forma, garantimos mais representatividade regional,
sem comprometer a pluralidade representativa, fruto
do sistema proporcional.
Nas manifestações populares que sacudiram o
país em junho passado, o tema da reforma política entrou em pauta, ainda que de forma lateral, subsidiária.
Ficou evidente, isto sim, o sentimento de descontentamento e insatisfação com as regras vigentes e com
o resultado por elas alcançado.
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Temos diante de nós uma oportunidade e, mais
que isso, uma responsabilidade. É preciso tirar o debate da reforma política de dentro dos gabinetes, com
efetivo envolvimento de todos os atores sociais. A presença da ministra Carmen Lúcia nesta Casa é digna de
louvor, representativa dessa abertura para o diálogo.
A participação do Judiciário é essencial para essa
construção. Aproveitando a presença da nobre ministra, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, é preciso
destacar a necessidade de criarmos mecanismos que
garantam uma celeridade ainda maior no julgamento
dos processos eleitorais.
Hoje vivemos situações que causam prejuízo
não somente aos agentes políticos envolvidos, mas à
sociedade como um todo, seja pela instabilidade política e administrativa como pelos custos financeiros
envolvidos. Para citar o exemplo de Santa Catarina,
o município de Videira até agora, passado quase um
ano do pleito, ainda aguarda definição.
Na construção de alternativas, devem se somar as
entidades civis organizadas, como a Ordem dos Advogados do Brasil, que apresentou uma vigorosa proposta. Ressalto, ainda, a importância do envolvimento da
sociedade como um todo. Não me refiro a plebiscito ou
referendo, mas ao esclarecimento da população acerca
dos temas discutidos, de inegável complexidade.
Com esse debate ampliado, sejam quais forem os
caminhos preferenciais apontados, é chegada a hora
de decidir, de votar, de mudar. As decisões políticas
não podem mais andar apartadas do desejo popular.
Discutir e alterar nosso sistema político eleitoral
é essencial para que o processo democrático continue
em permanente aperfeiçoamento. Estagnação, hoje,
significa retrocesso.
São nossas reflexões, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Senador Casildo, o pedido
de V. Exª será atendido no sentido da transcrição na
íntegra do seu pronunciamento.
Concedo a palavra, para falar pela Liderança do
PP, do Rio Grande do Sul, à Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente desta sessão, Senador Mozarildo Cavalcanti,
caros Senadores e Senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, não é
diferente a minha referência inicial na tribuna daquilo
a que já se referiram o Senador Rodrigo Rollemberg,
a Senadora Vanessa Grazziotin, o Senador Casildo,
o Senador Suplicy, o Senador Sérgio Souza. Trata-se
dessa situação em que, no mínimo, nós, Senadores e
Deputados que votaram adequadamente pela cassa-
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ção do mandato de um Deputado que foi condenado
pela Justiça, com uma sentença transitada em julgado,
devemos voltar à tribuna para enfatizar que, lamentavelmente, o Legislativo continua surdo e dando as
costas às mobilizações populares.
Na semana em que foram votados os vetos ao
Ato Médico, a Câmara foi invadida, e alguma liderança chegou a propor o insólito de retirar os jornalistas
do plenário, mais ou menos naquela velha e surrada
ideia de que, em caso de traição, tira-se o sofá da sala.
Algo errado. O que mancha a instituição não é o trabalho do jornalista, que apenas desnuda a realidade, mostra o que está acontecendo. Então, o jornalista não pode
ser responsabilizado pelos malfeitos cometidos ali dentro.
E foi isso que foi tentado, um cerceamento de liberdade de expressão ou de trabalho do repórter na Câmara
dos Deputados. A Câmara daria grande motivo de orgulho e, claro, razão especialmente dos eleitores, se ontem
tivesse cumprido aquilo que a Justiça já havia definido.
E nós, agora, só temos dois caminhos: o primeiro,
votar a PEC do voto aberto no caso das cassações de
mandatos de parlamentares condenados com julgamento transitado em julgado; e a PEC nº 18, do Senador
Jarbas Vasconcelos, que tira do Poder Legislativo autoridade para executar uma sentença dada pela Justiça.
Não há mais o que discutir, não há mais por que
dar licença. A Justiça disse e deu a última palavra.
Agora ficamos numa situação em que parece que o
Presidente da Câmara, Deputado Henrique Eduardo
Alves, deu uma licença-presídio ao Deputado Donadon,
porque ele mantém o mandato. Ele não teve o mandato cassado por decisão do Plenário, e o Presidente
da Câmara mantém essa licença, porque ele apenas
não recebe, está fora do exercício. Foi chamado o suplente para assumir, mas ele não perdeu o mandato.
Olha que situação lamentável sob todos os aspectos! Realmente, não há seriedade no trato dessa
questão. Lamento que os Deputados tenham chegado
a essa – eu diria – trágica decisão, na hora em que as
ruas, Senador Rodrigo Rollemberg – e V. Exª fez um
belíssimo pronunciamento aqui, não terei a capacidade de repetir o que V. Exª disse –, estão clamando por
mais ética e mais responsabilidade na política; a Câmara deu as costas às ruas e também ficou, parece,
surda ao grito e a essas vozes.
Ouvimos, há pouco, uma exemplar exposição da
Ministra Cármen Lúcia, Presidente do Tribunal Superior
Eleitoral. Quando aqui discutimos formas e maneiras
de dar mais transparência, mais seriedade, baratear
as campanhas eleitorais, o que vemos?
Penso que temos, urgentemente, que aprovar a PEC
nº 18, do Senador Jarbas Vasconcelos, que retira de nós
a autoridade para definir essa questão e, urgentemente,
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decidir voto aberto para as cassações de mandatos. Não
é possível manter este faz de conta; fazemos discursos
bonitos para a plateia lá fora e, aqui, na prática, estamos
caminhando dando as costas à população.
Apesar do remendo do Presidente Henrique Eduardo Alves, precisamos, do ponto de vista institucional,
se quisermos dar o respeito desta Casa... Aliás, a Ministra aqui falou muito da doação de campanha, e o
Senador Eduardo Suplicy fala muito sobre isso. De fato,
ontem, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís
Roberto Barroso declarou – repito suas declarações:
De um lado, há parlamentares eleitos em campanha com gastos estratosféricos, que transformam o Parlamento num balcão de negócios.
Não é de se estranhar que foram condenadas,
neste processo, [falando sobre o julgamento
de ontem] por corrupção passiva lideranças de
vários partidos, enquanto que, por outro lado,
foram condenados por corrupção ativa líderes
do Governo querendo implementar sua agenda política. O sistema político reprimiu bem e
potencializou mal.
Não é bem assim, caro Ministro Barroso. Tenho
a consciência tranquila, porque a Ministra Cármen Lúcia disse hoje aqui que a média de gastos desta última
campanha eleitoral em 2010 foi uma das mais baratas,
com uma média de R$2,41. Quero dizer que o meu voto
foi muito menor do que isso, a metade disso, porque fiz
3.442.000 votos e a minha campanha custou R$2,9 milhões. Então, Senador, estou muito à vontade para dizer
que podemos, sim, baratear as campanhas eleitorais
e podemos, sim, ter mais rigor no controle das contas.
E não é a questão específica da campanha eleitoral. Também pode haver corrupção com emendas parlamentares, pode haver corrupção quando se negocia
algum tema de interesse de um ou outro setor poderoso, sempre pode haver corrupção. Depende sempre
do agente do agente político que está aqui, depende
sempre de nós. E é exatamente isso que temos de fazer.
A questão é relacionada ao aparte.
Senador Moka, eu gostaria muito de ouvir o aparte de V. Exª, mas o Senador Mozarildo fala que não
é possível aparte em comunicação partidária ou em
comunicação inadiável. Eu tenho certeza de que V. Exª
iria me ajudar muito nessa revelação...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
... de que o que nos cabe é dar o testemunho, com os
nosso atos e as nossas ações, de que é, sim, possível
fazer política de maneira correta, com honestidade e
transparência.
Também tenho dúvida sobre o financiamento público de campanha. O partido que está no poder hoje
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pode, com a força e o comando que tem, beneficiar-se da força que o Governo tem, com o Diário Oficial
e com a caneta na mão. Claro que pode!
Outra questão do financiamento público de campanha. Há uma discussão séria de falta de dinheiro para
atender os pobres nas áreas da saúde, da educação,
da segurança, mas pega-se o dinheiro público e joga-se na campanha eleitoral. Acho que a população não
entende isso, da mesma forma que está questionando
fazer estádios milionários quando a população sofre
com a falta de saúde.
Para terminar, Senador Mozarildo – todos falaram
aqui –, eu queria só registrar duas coisas.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Eu gostaria de dizer que estou aqui exercendo um
mandato e que esta semana eu tive a alegria de ver
que a Câmara finalizou um projeto, do qual o Senador
Moka foi Relator no Senado, introduzindo a quimioterapia oral em domicílio como um dos itens que os planos de saúde precisam fornecer aos seus associados.
É um grande avanço!
A quimioterapia oral passa a ser, como disse o
Dr. Paulo Hoff, uma grande alternativa no tratamento
do câncer de todos os tipos. Então, esse é um ganho
para a sociedade.
Eu gostaria de agradecer a V. Exª, aos Deputados
e a todos que ajudaram nessa matéria.
Também hoje, pela manhã, em uma reunião da
Comissão de Agricultura, houve a votação de um projeto
de minha autoria, o Projeto de Lei do Senado nº 330,
que trata de estabelecer um marco regulatório para o
sistema dos integrados, que beneficia a suinocultura, a
avicultura, os laticínios e também a produção de tabaco.
Foi uma negociação intensa com todos os agentes envolvidos, os pequenos e os médios produtores
integrados. Estamos dando proteção jurídica para quem
não tinha nada até agora e com quem nunca ninguém
se preocupou. Nós estamos dando uma segurança de
previsibilidade. Haverá parceria nesse processo. Por
isso, eu gostaria de agradecer.
O projeto vai para a Câmara dos Deputados. Foram
exaustivos meses, até mais de um ano, de negociação
com todos os envolvidos, com a Contag, representada
pela Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul...
Para terminar, nessa matéria, eu queria fazer um
agradecimento especial aos Senadores que deram
uma grande contribuição. Agradeço, em primeiro lugar, ao Relator, Senador Acir Gurgacz, ao Presidente
da sessão de hoje, Senador Blairo Maggi, ao Senador
Waldemir Moka, ao Senador Jayme Campos, ao Senador Sérgio Souza, ao Senador Casildo Maldaner,
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ao Senador Mozarildo Cavalcanti, ao Senador Rodrigo
Rollemberg e ao Senador Cyro Miranda.
(Soa a campainha.)
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – A
todos eles, a minha gratidão pelo que fizeram, não por
mim, mas pela causa da produção agropecuária brasileira, que lidera a pauta de exportações de nosso País.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Srª Ana Amélia, o Sr.
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir Moka.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco
Maioria/PMDB – MS) – Ao agradecer à Senadora Ana
Amélia, quero dizer que vim para aparteá-la.
Senadora Ana Amélia, primeiro, quero dizer exatamente o que V. Exa disse do projeto da quimioterapia oral
que foi aprovado na Câmara: foi um avanço importante.
Hoje, houve a votação dos integrados. Acho fundamental, importante. O agronegócio evoluiu e a gente
precisava de uma legislação mais adequada, discutida.
Mas, principalmente, quero dizer que é inadmissível o que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados. Quando a gente acha que não há como desgastar
mais, parece que se arranja uma forma de haver um
desgaste ainda maior. Eu não consigo entender isso.
Então, acho que a única coisa, realmente, é o voto secreto, que aqui no Senado, graças a Deus, já passou,
mas que nós precisamos realmente fazer acontecer.
O meu aparte era para, nesse aspecto, elogiar
a postura de V. Exa.
Assumindo a Presidência, concedo a palavra, pela
Liderança, ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco
Maioria/PMDB – MS) – Pois não. Pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pelo
respeito e carinho que tenho pela Senadora Ana Amélia
e por V. Exa, Senador Waldemir Moka, apenas hoje eu
tinha recebido a instrução, da parte da Liderança do Governo, do Ministério do Trabalho, para pedir vista. Como
não foi possível, eu resolvi me ausentar da votação. Mas
quero me comprometer a estudar a proposição.
Pergunto: ela já foi votada em caráter terminativo? É isso?
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco
Maioria/PMDB – MS) – Em caráter terminativo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Então já está aprovada nas duas Casas?
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco
Maioria/PMDB – MS) – Não, não, ela vai à Câmara
dos Deputados.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Ah, vai à Câmara. Ainda poderá, lá,
ser objeto de...?
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco
Maioria/PMDB – MS) – Com certeza.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Está bem.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco
Maioria/PMDB – MS) – Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pela Liderança. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores da
TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, vou falar sobre
saúde, mas quero começar pelo registro de que hoje
é o Dia Nacional de Combate ao Fumo.
O Brasil tem avançado muito nesse sentido. É um
dos poucos países no mundo em que o consumo do
fumo tem diminuído. Mas ainda é preciso uma campanha mais intensa, por parte do Ministério da Saúde,
para conscientizar a população dos males causados
pelo uso do fumo, do cigarro e de outras substâncias.
O segundo ponto, aliás o principal ponto de que
quero tratar hoje, se refere a notícias, que li nos jornais
de Roraima, sobre o fato de que, depois de vários anos
construindo o chamado Hospital das Clínicas, com apenas 50% das obras concluídas, o Governador do Estado,
vamos dizer assim, empurrou o que seria o Hospital das
Clínicas, portanto do Governo – com iniciativa, inclusive,
de recursos federais colocados por emendas do então
Senador Augusto Botelho –, para a Universidade.
Se fosse só isso, estaria perfeito. A Universidade
realmente precisa de um hospital universitário e tanto
eu quanto o Deputado Jhonatan e outros Deputados
de Roraima colocamos recursos do Orçamento do ano
que vem para construção de um hospital universitário.
Eu, como uma pessoa que foi responsável pelo
projeto que criou a Universidade, como membro do
Conselho Universitário na época em que elaboramos
e implantamos a grade curricular do projeto do curso
de Medicina, espero que o Tribunal de Contas da União
faça, de fato, um acompanhamento da obra desse hospital, porque, na verdade, grande parte dos recursos que
foram para esse Hospital das Clínicas era do Governo
Federal, e agora todo o dinheiro que será aplicado será
do Governo Federal, segundo anuncia o governador.
Portanto, se o hospital realmente será construído
– já se prevê que será para setembro de 2015 –, então
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é preciso que se olhe muito, porque o que temos visto
em Roraima são obras inacabadas, obras por fazer,
recursos mal aplicados... Não se pode brincar, pois,
num momento em que estamos discutindo aqui, no
Senado, o Programa Mais Médicos, o reforço do Hospital Universitário em Roraima realmente é importante.
Fico muito receoso quanto a tudo que parte do
atual governo de Roraima, porque, de norte a sul do
Estado, o que se vê são vicinais inacabadas, estradas
que não são asfaltadas e dadas como asfaltadas, uma
série de provas de mal uso do dinheiro público.
É preciso, portanto, já que ele resolve passar o
hospital para a universidade – quem vai construir agora é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares,
uma empresa que foi criada por legislação e que está
gerindo, portanto, os hospitais universitários –, que
haja rigor tanto na aplicação dos recursos quanto na
execução da obra, porque, realmente, neste governo,
escolas estão sucateadas, postos de saúde estão sucateados, hospitais estão sucateados... Assim, ficamos
desconfiando muito dessa boa vontade...
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) –... de passar o hospital, que, após
vários anos, ainda está só com a metade das obras
concluídas, para a Universidade Federal. Tomara que
não seja um pepino que ele esteja passando para a
Universidade Federal.
Eu, como Senador, também tenho a obrigação
de fiscalizar – como espero que também faça toda a
Bancada de Roraima –, porque essa obra não é, portanto, uma brincadeira. Era um Hospital das Clínicas
e agora será um hospital universitário.
Espero, portanto, que a nossa reitora da Universidade Federal de Roraima tome todas as cautelas e, de
fato, peça o acompanhamento do Tribunal de Contas
do Estado, no que couber, e do Tribunal de Contas da
União, porque o grosso é de recursos federais.
E mais. Quero dizer aqui que a ideia em si é muito
importante para a nossa Universidade, principalmente
para o curso de Medicina, que hoje não tem um hospital universitário. Eu havia colocado no orçamento,
para o ano que vem, um valor de, mais ou menos,
R$14 milhões – assim como o Deputado Jhonatan e
outros Deputados –, de forma que começaríamos a
construção de um hospital universitário planejado e
arquitetado de acordo com as normas.
Mas, de qualquer forma, como se diz, se o presente for realmente para valer e se, de fato, houver um
rigor na fiscalização dos recursos públicos, o que não
é a regra do atual governador, nós precisamos, até em
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benefício desse Programa Mais Médicos, fiscalizar de
perto a execução dessa obra.
Encerro, Senador Waldemir Moka, pedindo a V.
Exª autorização para transcrever duas matérias publicadas nos jornais de Roraima sobre esse assunto.
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SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
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2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco
Maioria/PMDB – MS) – V. Exª será atendido regimentalmente, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Como estou inscrito para uma comunicação, V.
Exª poderia...
Agora, como orador inscrito, Senador Eduardo
Suplicy.
O Sr. Waldemir Moka deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, como os Senadores que me antecederam, Casildo Maldaner e Ana Amélia, quero saudar
aqui a presença da Presidenta do Tribunal Superior
Eleitoral, Ministra Cármen Lúcia, neste diálogo que
tivemos, nesta audiência pública, que agora passa
a ser um procedimento natural, em que o Presidente Renan Calheiros convida uma autoridade de um
órgão, no caso de hoje o TSE, para um diálogo com
todos nós, Senadores, no caso de hoje sobre a reforma política e eleitoral.
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Eu quero dizer que fiquei muito feliz com a apresentação, as ponderações, o bom senso, a doçura,
a forma tão positiva com que, com toda a sua formação jurídica do mais alto nível, a Ministra Cármen
Lúcia nos brindou com suas reflexões. Inclusive, ela
se mostrou favorável ao projeto de lei que propõe a
prestação de contas em tempo real por partidos, candidatos e coligações durante a campanha eleitoral. Ou
seja, qualquer que seja a forma de contribuição, do
poder público ou privada, para partidos e candidatos,
ela deve passar a ser registrada, em tempo real, na
Internet, nos respectivos sítios eletrônicos ou páginas
de cada partido e de cada um dos seus candidatos
ou das coligações.
Então, além de registrar a minha avaliação muito
positiva do debate, ressalto também a avaliação favorável que a Ministra Cármen Lúcia fez com respeito
às sugestões do Movimento por Eleições Limpas e
de Combate à Corrupção, que foram, de alguma forma, consolidadas e apresentadas pelo Senador Jorge
Viana numa matéria que será apreciada na próxima
quarta-feira.
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Eu sou Relator dessa proposta, segundo a qual
se proíbe a contribuição de pessoas jurídicas, de empresas portanto, aos partidos políticos e candidatos. A
Ministra Cármen Lúcia, muito de acordo com os objetivos da campanha por eleições limpas, considera que
democracia é algo que envolve os cidadãos. Então, é
natural que os próprios cidadãos possam, sim, contribuir. A Ministra também julga razoável que possam os
eleitores ou os cidadãos deem contribuições, mas que
o façam até certo limite que venhamos a considerar
de bom senso. No caso da proposta da campanha por
eleições limpas, em relação à qual, como Relator do
projeto do Senador Jorge Viana, fiz acréscimos, poderão ser feitas contribuições de pessoas físicas até o
limite de R$700,00. Acredito que esse valor pode ser
por nós examinado.
Lembro que, em 2008, quando o então candidato à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama,
realizou a sua campanha, ele conseguiu obter uma
arrecadação, somente de pessoas físicas... Ele preferiu não ter a contribuição do poder público, prevista
na legislação norte-americana, que era de até US$80
milhões; preferiu apenas as contribuições de pessoas
físicas, não de empresas. Lá isso seria permitido, mas
ele preferiu apenas que cidadãos norte-americanos
contribuíssem, sobretudo via Internet. E, assim, conseguiu arrecadar nada menos do que US$230 milhões.
Ressalte-se que metade dessas contribuições foi de
pessoas que contribuíram com até US$200,00, em
quantias como 10, 20, 50, 100, até 200 dólares. Metade dos US$230 milhões arrecadados foi, portanto,
de quantias bem modestas.
E, na manhã de hoje, também a Ministra Cármen
Lúcia, manifestando-se sobre a questão dos suplentes
de Senador, avaliou como adequado que não se permita mais que haja parentes em cargos de suplência,
bem como disse ver com bons olhos a possibilidade de
uma forma de eleição direta do, agora único, suplente
de Senador, se for essa a norma definida para a próxima eleição, conforme o Senado aprovou.
Com respeito ao recall de detentores do poder,
ela fez algumas ponderações que nós teremos de
examinar com atenção. Todavia, quero aqui transmitir que fiquei muito contente com as observações da
Srª Ministra.
Todas essas proposições aqui são objetos de projetos de lei e de propostas de emenda à Constituição
de minha autoria: PLS nº 280, de 2012, que altera a Lei
nº 9.504, para instituir a prestação de contas em tempo
real pelos candidatos, partidos e coligações durante
a campanha; a Proposta de Emenda à Constituição
que prevê a realização de eleições internas diretas,

AGOSTO DE58083
2013

Sexta-feira 30

nos partidos políticos, para a escolha de candidatos
aos cargos eletivos. E lembro que, sobre este tema, a
Ministra Cármen Lúcia ponderou que seria importante
considerar a liberdade de cada partido e coligação em
definir a melhor forma de escolha dos seus respectivos candidatos.
No que diz respeito à proposta para admitir e
disciplinar a subscrição eletrônica, de projeto de lei
de iniciativa de iniciativa popular, apresentei o PLS nº
84, de 2011, que ampliará a participação popular nas
decisões do Congresso. Com respeito à PEC nº 55,
que altera a Constituição para instituir eleições diretas
para os suplentes de candidatos ao Senado, informo
que a apresentarei novamente no ano que vem. Com
respeito à proposta de emenda à Constituição que prevê o recall, S. Exª a Ministra Cármen Lúcia...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB-RR) – Senador Suplicy...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT-SP) – ... fez diversas ponderações.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB-RR) – Senador Suplicy, eu queria,
antes que saíssem...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT-SP) – Pois não, Presidente Mozarildo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB-RR) – Eu queria registrar a presença aqui...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT-SP) – Sejam bem-vindos!
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB-RR) – ... dos alunos do ensino
fundamental do Internato São José, de Goiânia, Estado de Goiás.
Sejam bem vindos!
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT-SP) – Parabéns a vocês! Sejam sempre
bem-vindos!
Mas gostaria, Sr. Presidente, de aqui registrar
a carta que encaminhei à Senhora Presidenta Dilma
Rousseff na última terça-feira:
Senhora Presidenta,
Na oportunidade de sua visita ao Congresso
Nacional para receber o importante Relatório da CPI sobre a Violência contra a Mulher,
encaminho a Vossa Excelência a Mensagem
anexa, da Srª Carolina Larriera, companheira de Sérgio Vieira de Mello, com o apelo no
sentido de que o Governo Brasileiro solicite as
informações e documentos da ONU a respeito
de como se deu o atentado que vitimou Sérgio
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Vieira de Mello e mais 21 pessoas, em Bagdá,
no dia 19 de agosto de 2003.
Encaminho, também, [e dei em mão à Presidenta Dilma] o livro de Samantha Power, em
português, para Vossa Excelência e, em inglês,
para que possa doar ao Presidente Barack
Obama, por presente da Srª Carolina Larriera,
tendo em conta a grande afinidade salientada
pela autora entre o Presidente Barack Obama
e Sérgio Vieira de Mello.
Eu, inclusive, encaminhei aos Ministros Maria
do Rosário, dos Direitos Humanos; Celso Luiz Nunes
Amorim, da Defesa; Luiz Alberto Figueiredo Machado,
das Relações Exteriores; Paulo Vannuchi, representante do Brasil na OEA; e ainda ao Embaixador Antonio
Patriota a carta dizendo:
Meus caros ministros,
Encaminho-lhes, aqui, a carta da Srª Carolina Larriera, companheira de Sérgio Vieira de
Mello, a qual tive a oportunidade de entregar,
em mão, à Excelentíssima Senhora Presidenta
Dilma Rousseff.
Nessa correspondência, Carolina solicita ao
Governo Brasileiro todo o empenho no sentido de serem trazidas ao conhecimento público todas as circunstâncias que envolveram
o atentado contra o tão amado e respeitado
diplomata brasileiro, vítima de atentado, juntamente com 21 outras pessoas, em 19 de
agosto de 2003, quando exercia as funções
de Coordenador das ações da ON no Iraque.
Na oportunidade, dei à Presidenta Dilma
Rousseff os dois livros, em inglês e português,
sobre Sérgio Vieira de Mello – O Homem que
Queria Salvar o Mundo –, da autora Samantha
Power. Faço isso em decorrência da atenção
que tiveram para com Carolina Larriera, segundo ela própria me relatou, por ocasião das
homenagens que foram prestadas a Sérgio
Vieira de Mello, organizadas pelo Itamaraty,
no Rio de Janeiro, e também pela Comissão
de Relações Exteriores do Senado, em 19 de
agosto último, pela passagem dos dez anos
de sua morte.
Ela ficou muito agradecida pela forma com que
todos a receberam, inclusive também o próprio Ministro
Antônio Patriota, então titular da pasta das Relações
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Exteriores, agora Embaixador designado para representar o Brasil na ONU.
Sr. Presidente, solicito a gentileza de registrar, na
íntegra, a carta de Carolina Larriera encaminhada a
mim em 23 de agosto, em que ela agradece pela homenagem tão justa, ocorrida na última segunda-feira,
para lembrar os dez anos do atentado que tirou a vida
de Sérgio Vieira de Mello.
Desejaria agradecê-lo pela homenagem tão
justa que o Sr. Presidiu, na última segunda-feira, fez realizar para comemorar os dez anos
do atentado que tirou a vida de Sérgio Vieira
de Mello, meu companheiro, e ao qual sobrevivi, em Bagdá, Iraque, em 19 de agosto de
2003, com a presença de representantes do
Itamaraty, da Secretaria de Direitos Humanos,
e da Cepal.
Sérgio, que, no momento do atentado, era o
Alto Comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos, teria se sentido muito honrado com tamanha homenagem promovida
pelo Senado.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT-SP) – Ela diz como é importante que possa
o Brasil obter os seguintes documentos: depoimento
de Awraz Abdel Aziz Majmud Said, também conhecido como Awraz Abdel Aziz Mahmoud Sa’eed, que
foi entrevistado por Gianni Magazzeni, funcionário do
Alto Comissariado dos Direitos Humanos, em Bagdá,
antes de ser executado no dia 3 de julho de 2007. É
possível que ele tenha revelado todas as circunstâncias do planejamento do atentado que vitimou Sérgio
Vieira de Mello, e ainda não conhecido pelas autoridades brasileiras nem pelos familiares de Sérgio. Solicita, ainda, o relatório Painel de Prestação de Contas
pela Segurança no Iraque; o relatório de Avaliação das
Ameaças no Iraque – 2003; e o relatório do escritório
da ONU, dos serviços de supervisão interna, de autoria das pessoas aqui mencionadas.
Então, peço, Sr. Presidente, seja transcrito, na
íntegra, também esta carta da Srª Carolina Larriera.
Muito obrigado, Presidente Mozarildo Cavalcanti.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB-RR) – Pela Liderança do Democratas, concedo a palavra ao Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM-RN.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, eu quero lamentar e lamentar,
como Congressista que sou há muitos anos... Este é
o meu quarto mandato como Senador. Nunca fui Deputado Federal, mas fui Senador por quatro mandatos.
Eu estou neste Congresso Nacional há quase 30 anos.
O meu primeiro mandato no Senado, Senador Cristovam, eu exerci a primeira metade, de 1986 a 1990, mas
interrompi a segunda metade, de 1990 a 1994, para
voltar ao governo do meu Estado; porém, depois disso,
fui eleito sucessivamente para o segundo, o terceiro
e o quarto mandatos de Senador. Então, entendo que
esta é a Casa onde eu tenho vivido meus últimos, pelo
menos, 20 anos. E eu quero dizer a V. Exªs que, hoje,
eu me sinto envergonhado. Muito embora o fato que
eu quero relatar não tenha ocorrido aqui, ele respinga sobre o Congresso Nacional, e o Senado, que é a
Casa da Federação, faz parte do Congresso Nacional.
Eu estou-me referindo, claro, a um assunto que
está indignando o Brasil inteiro e que a mim, pessoalmente, e a meu partido, em particular, causa uma
indignação profunda: a votação, ocorrida na noite de
ontem, da cassação do Deputado Natan, do PMDB,
que está preso, em regime fechado, aqui em Brasília,
no Presídio da Papuda, condenado pelo Supremo
Tribunal Federal. Esse Deputado, ontem, teve o seu
mandato liberado pelo voto da Câmara dos Deputados.
Suponho que a maioria que votou pela cassação
esteja também indignada e se questionando com relação a quem votou pela não cassação e que razões
teriam levado um Deputado, eleito para representar
o povo, a votar contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, que já havia decidido pela condenação
do Deputado; contra a decisão da Justiça de prender
o Deputado, contra a vergonha de ter um Deputado
condenado dentro do plenário. O que teria levado os
Deputados – não foram todos, mas foram muitos –, ou
os que não compareceram, ou os que votaram contra
a cassação?
Logo de manhã, entrei em contato com o Líder
Ronaldo Caiado, com o Presidente da Fundação Liberdade e Cidadania, do meu Partido, Deputado Mendonça
Filho, com vários Prefeitos de capitais do meu Partido,
com vários Deputados Federais do meu Partido, para
comentar a nossa indignação e para mostrar, com uma
posição firme, a indignação do Partido Democratas,
que tem posição já conhecida pelo Brasil inteiro com
relação a fatos como esse.
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Nós tivemos que cortar na carne, abrindo mão
do mandato ou da presença no nosso Partido de pessoas que exerciam mandatos importantíssimos, como
o ex-Governador José Roberto Arruda, do Distrito Federal, e o ex-Senador Demóstenes Torres, de Goiás.
Arruda, que vinha fazendo um exemplar Governo, do
ponto de vista administrativo em Brasília, e Demóstenes, que era uma referência no plano da interpretação jurídica. Foram acusados, denunciados, sem dar
respostas convincentes ao Partido. O Partido tomou
a deliberação de levá-los a uma posição de exclusão
das nossas fileiras partidárias. A decisão foi aberta, foi
pela manifestação aberta do Partido. Nós não esperamos nada de posição fechada, de coisa nenhuma!
Ontem, pela posição da Câmara, pelo voto fechado da Câmara... Não sei que partidos levaram a esse
ato que envergonha o Congresso do Brasil; a Câmara
dos Deputados, principalmente, mas respingando sobre o Senado da República.
E eu não poderia deixar de vir à tribuna manifestar a posição que nós combinamos de tomar, logo de
manhã, para caracterizar claramente o posicionamento
do Democratas com relação a essa matéria.
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM
– RN) – Eu combinei com o Líder Ronaldo Caiado
que, na Câmara dos Deputados, não se vota nenhuma matéria até que se vote uma proposta de emenda
à Constituição, que já foi votada aqui, de autoria do
Senador Alvaro Dias, e que determina que a votação
para apreciação de perda de mandatos de Parlamentares se dará por voto aberto. Antes de se votar essa
PEC, o meu Partido, pelo que combinei com Ronaldo
Caiado, Deputado Federal, não se votará nada, para
se posicionar claramente. Não tem conversa. O Democratas não fará isso, até para demonstrar de forma
cabal a indignação e a posição para remover, cortar
o mal pela raiz.
Se houvesse o voto aberto, Presidente Paim, eu
duvido que não houvesse a cassação do condenado
pelo Supremo Tribunal Federal e a prisão, no presídio
da Papuda, do Deputado Natan. Escondido no voto secreto, alguns livraram a pele do colega. Eu posso gostar
muito de um colega, mas eu gosto muito mais do meu
País. Eu posso prezar muito a companhia do meu colega, mas eu tenho é que prezar o espírito público que
tem que preservar as atitudes de um Parlamentar que
tem compromisso com a sociedade do Brasil e com a
decência. E o ato de ontem não foi compromisso com
decência coisa nenhuma.
Eu ouço, com muito prazer, o autor da PEC a que
me referi, o Senador Alvaro Dias.
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O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR) –
Senador Agripino, em primeiro lugar, para aplaudir V.
Exª, como Presidente, e o seu Partido, o DEM, pelas
atitudes rigorosas que sempre adotaram em momentos cruciais para a vida partidária, quando se discutiam
questões de natureza ética, cortando na própria carne
e com muita coragem – caso de Brasília, caso do Senador Demóstenes, etc.. Portanto, esse é o comportamento que se exige de um partido político e de um
dirigente partidário: o comportamento que V. Exª vem
adotando. Em relação à questão da Câmara, é jogar
o Parlamento no chão e pisar sobre ele. Não precisa
dizer nada além disso. E, mais uma vez, o Partido de
V. Exª sai à frente, ao determinar que não se vota nada
sem votar essa proposta de emenda à Constituição,
que institui o voto aberto para os casos de cassação
de mandato. Essa proposta é de 2007. Já deveria ter
sido aprovada. Se tivesse sido aprovada em tempo,
certamente nós não assistiríamos a esse espetáculo
triste, que nos envergonha. Congresso envergonhado!
Mais uma razão para que a instituição seja enxovalhada. E nós temos que evitar esse enxovalhamento, que
se repete, reiteradamente, infelizmente, nos últimos
tempos. Parabéns a V. Exª pelo discurso e obrigado
por este aparte rápido.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Obrigado a V. Exª, Senador Alvaro Dias.
E o pior é que a população do Brasil, que não está
focada exatamente nos fatos, nas suas minúcias, nivela
todo mundo por baixo. Foi o Congresso Nacional quem
livrou a barra, Senador Valdir Raupp, do Deputado.
Então, no Congresso Nacional, estão todos os Senadores, todos os Deputados Federais, todos aqueles
que usam um brochezinho aqui na lapela. Todos nós
estamos nivelados por baixo. É uma coisa profundamente lamentável, e aqueles que querem se diferenciar têm que tomar atitude. Neste momento, têm que
tomar atitude.
Deixem-me fazer aqui uma confissão, abrir o
meu coração.
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Eu convivi com o ex-Senador, com o ex-Deputado
e com o ex-Governador José Roberto Arruda, aqui, no
Senado, lá atrás, no mandato anterior, de Senador, e
convivi com ele como Governador. Exercia um mandato primoroso, do ponto de vista administrativo. Estava
transformando Brasília num canteiro de obras, com
obras estruturantes; a saúde melhorando a olhos vistos,
a educação idem. Estava tudo melhorando. De repente,
S. Exª é flagrado, de forma inexorável, no malfeito, e nós
não tivemos opção. Por mais apreço pessoal que nós
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tivéssemos pelo Governador, nós não tivemos opção.
Nós não tínhamos alternativa; não tínhamos alternativa nenhuma, a não ser fazer o que foi feito e levar à
expulsão o ex-Governador, cortando na própria carne
com um constrangimento de ordem pessoal.
A mesma coisa com relação ao Senador Demóstenes.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Uma figura respeitada no campo jurídico, um
homem valente e corajoso, de posições firmes, que
tinha o respeito deste Plenário, do País, do nosso Partido, e que, igualmente, cometeu deslizes no campo da
ética, e nós não tivemos alternativa. Ou nós dizíamos
ao País que convivemos com a improbidade, ou nós
dizíamos ao País que o que dizemos é para valer, que
nós não convivemos com o padrão aético. E tivemos
que, cortando na carne, mais uma vez, levar o Senador Demóstenes à exclusão do Partido.
São coisas duras, as quais homens públicos que
dirigem partidos, ou que dirigem agremiações, ou que
exercem liderança, são obrigados a fazer, por ter compromisso com o interesse público e com a sociedade.
Um Congresso Nacional, para merecer o respeito da
sociedade, tem que ter atitudes, tem que fazer por
onde merecer o respeito. E é com profundo constrangimento que eu digo isto: a Câmara dos Deputados,
ontem, como instituição, prestou um desserviço ao
Congresso Nacional.
Nós tomamos a atitude de que só se vota qualquer
coisa, com o voto do Democratas, na Câmara dos Deputados, na hora em que votarem a PEC de autoria do
Senador Alvaro Dias. No Senado da República, eu não
tenho nenhuma dúvida de que nós vamos conseguir
colocar na pauta prioritária, na Ordem do Dia, a PEC
nº 18, de Jarbas Vasconcelos, que determina a perda
de mandato imediata àqueles que forem condenados
pelo Supremo Tribunal Federal. É a atitude que o DEM
e o Senado podem tomar e devem tomar.
O Senado já tinha votado a obrigação pelo voto
secreto na apreciação de processos de perda de mandato. A Câmara é que não votou ainda. E a Câmara foi
quem produziu o resultado nefasto para a imagem do
Congresso de ontem – alguns, na Câmara.
Ao Senado, portanto, para dar exemplo, cabe
essa responsabilidade. Tenho certeza de que os Líderes vão se reunir, até porque já estava pactuado que
nós daríamos prioridade para a votação da PEC nº 18.
Nós votamos anteontem o calendário que estabelece o
rito processual para a votação da PEC nº 18. Antes do
episódio na Câmara, de ontem, já havíamos votado, e
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vamos cumpri-lo rigorosamente ou até antecipá-lo, para
que a sociedade perceba que pelo menos aqueles que
têm compromisso com o padrão ético no Congresso
se moveram diante da vergonha pela qual todos nós
passamos na noite de ontem.
Eu ouço, com muito prazer, o eminente Senador
Valdir Raupp, digno Presidente do PMDB.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco Maioria/PMDB – RO)
– Nobre Senador José Agripino, eu acho que todos
os partidos estão sujeitos a isso. Isso já aconteceu
em vários partidos e vai continuar acontecendo. Tão
logo o Supremo Tribunal Federal julgou, em última instância, a condenação do Deputado, o meu Partido o
desligou imediatamente dos seus quadros. Acho que
o que aconteceu ontem, na Câmara, não foi nenhum
tiro no pé, mas um tiro no peito, no coração, porque
ninguém ganhou. A Câmara perdeu, o País perdeu, a
democracia perdeu, o Deputado perdeu. Se ele tivesse
ganhado... Ninguém ganhou! Foi um jogo em que todos perderam, todos saíram perdendo. E muito. Coube
ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado
Henrique Alves, unilateralmente, tomar a decisão que
já estava tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Acho
que a legislação está errada ali, quando a Câmara ou
o Senado, ou o Congresso tem a última palavra. Acho
que condenação, em última instância, sem apelação
no Supremo Tribunal Federal, não tem mais que o que
discutir. É cumprir e acabou. Isso teria evitado todo
esse constrangimento.
(Soa a campainha.)
O Sr. Valdir Raupp (Bloco Maioria/PMDB – RO) –
Eu acho que o projeto do Senador Jarbas Vasconcelos,
do PMDB, de Pernambuco, é até melhor do que o voto
aberto, porque causa constrangimento também para
o Congresso ter que votar abertamente num colega,
numa autoridade, sendo que isso já deveria ter sido
resolvido, quando da sua condenação. Então, acho que
o projeto do Jarbas Vasconcelos é o melhor caminho,
para evitar esse tipo de constrangimento que aconteceu
ontem, na Câmara dos Deputados. Parabéns a V. Exª!
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Obrigado, Senador Valdir Raupp, digno Presidente do PMDB. Não esperava outra manifestação de
V. Exª que não fosse essa. Conheço bem suas atitudes.
A nós, Senador Valdir, Senadora Lúcia, Senador
Cristovam, Senador Suplicy, Senador Paulo Paim, Senador Walter Pinheiro, não vai caber outra atitude – a
nós, Senadores –, senão, na medida em que tenhamos forças para atuar na Câmara dos Deputados – eu,
pessoalmente, já me entendi com meu Partido –, forçar
que se vote imediatamente, por acordo de Lideranças,
com quebra de interstício, a PEC do Senador Alvaro
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Dias, que obriga, em processo de cassação de mandato, o voto ser aberto. E nós, aqui, no Senado, devemos
queimar etapas, para votar a PEC nº 18, do Senador
Jarbas Vasconcelos, que automatiza a perda de mandato para os condenados do Supremo Tribunal Federal.
É como o Senador Valdir Raupp colocou, com
clareza meridiana: quem ganhou, pelo amor de Deus,
com aquela votação de ontem? Até por uma questão
de mínima inteligência: todos perderam. Todos! E os
que votaram pela não cassação não ganharam nada
e “imundiçaram” a imagem da Câmara dos Deputados e a do Congresso Nacional, porque o Deputado
está preso; o Presidente da Câmara fez o inevitável,
ou seja, disse que ele estava com a presença dele
suspensa no plenário; ele está condenado; o mandato
dele não vale de nada, porque ele está proibido pela
Presidência da Câmara de comparecer às sessões. E
para que os votos de absolvição? Está no limbo, está
em nada. Para que isso, pelo amor de Deus? Um gesto
de burrice suprema!
Vamos ver se a gente corrige isso o mais rápido
possível, para que a vergonha seja menor. É como eu
disse, Senador Walter Pinheiro – tenho mais de 20
anos de convivência nesta Casa –, na manhã de hoje,
senti muita vergonha do Congresso Nacional. Senti,
realmente, muita vergonha do Congresso Nacional.
Obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. José Agripino, o Sr.
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Esse foi o Líder José Agripino.
Passamos a palavra, agora, como orador inscrito, para o também Líder, Senador Walter Pinheiro, do
PT da Bahia.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
quero, Senador Agripino, também me dirigir àqueles
que nos assistem e, óbvio, aos Senadores e às Senadoras, para tocar exatamente neste ponto.
No dia de ontem ainda, antes da votação, conversávamos, na Bancada do PT, sobre a oportunidade
de apreciarmos uma emenda que já está na Ordem
do Dia, a Emenda à Constituição nº 20, de autoria do
Senador Paulo Paim, que não trata parcialmente deste ou daquele voto. A proposta, já aprovada pela CCJ
e que está em plenário, trata do fim do voto aberto.
Ontem à noite, ouvi a declaração do Deputado
Henrique...
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Do fim do voto secreto. Fim do voto
secreto, não é?
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – Sim, mas é isso, totalmente aberto, já falei.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – É que V. Exª mencionou fim do voto
aberto. Perdão.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Falei voto completamente aberto, para
qualquer coisa, para cassação, para Mesa, seja lá para
o que for, Senador Suplicy. Se, por acaso, aqui usei a
expressão errada, é bem claro o seguinte: é voto aberto
para tudo. Portanto, é na afirmativa. Foi bom V. Exª...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Estou inteiramente de acordo, com
aplausos.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Isso. Em vez de tratarmos do fim deste, do fim daquele, voto aberto para tudo, para tudo,
que é a PEC nº 20, do Senador Paulo Paim. Portanto,
isso acabaria.
Talvez se já estivéssemos com essa pauta avançada, se essa PEC estivesse pautada lá na Câmara,
se, portanto, já tivesse saído do Senado, o Deputado
Henrique, Presidente da Casa, poderia ter adiado a
votação de ontem, ter votado de forma inclusive como
votou a PEC do Orçamento Impositivo, de forma rápida,
para permitir que a apreciação da cassação do Deputado ocorresse já com as regras do voto plenamente
aberto. Essa é uma questão fundamental, Paulo Paim.
Acho que temos agora a obrigação de correr com isso.
Alguém diz: “Mas lá na Câmara...”. Não importa.
O que importa é que o Senado tem que fazer a sua
parte, Paulo Paim, votar a matéria. E aí, conjuntamente,
ou seja, de modo seguinte, votamos aqui a PEC que
trata exatamente da cassação de mandato daqueles
que cometem crime.
V. Exª é testemunha da afirmativa que vou fazer
aqui agora, porque tive a oportunidade de ser Parlamentar com V. Exª, quando V. Exª era 3º Secretário da
Mesa da Câmara dos Deputados. Naquela época, na
Bancada do PT, já naquela Legislatura que terminou
em 1998 – em 1999, na realidade, porque é janeiro
de 1999 –, discutíamos, Paulo Paim, a oportunidade
de mudar as regras de apreciação.
Ou seja, não é possível um Plenário, seja da Câmara ou do Senado, avaliar a questão da cassação de
um membro das Casas. Não dá. Aqui acho que poderíamos só, e somente só, avaliar essa questão da perda
de mandato, Senador Cristovam, quando é quebra de
decoro parlamentar a partir da ação política. Crime é
julgado pela Justiça!
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Portanto, não tem de vir ao Plenário desta Casa.
Que condição teríamos nós, Paulo Paim, aqui, para
avaliarmos se houve ou não desvio de recursos? Que
condição teríamos nós para avaliar se Senador ou Deputado cometeu esse ou aquele crime?
Isso é feito por uma instância, seja pela Polícia
Federal, seja pela Polícia nos seus inquéritos nos Estados, seja pelo Ministério Público ou seja pelo Judiciário, com muito mais rigor e capacidade para fazê-lo.
Portanto, a estes Plenários, eu me refiro ao nosso
e ao do outro lado, na Câmara dos Deputados, somente deveriam vir casos em que o decoro parlamentar, a
quebra do decoro ocorresse aqui dentro, a partir das
relações na política.
Crime é crime! Portanto, o julgamento dessas
questões determina exatamente que um sujeito não
pode continuar em um presídio, sendo Deputado. Não
há compatibilidade. É algo que afronta plenamente.
É por isso que o Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, usou uma frase inclusive contundente. Ele disse que o presídio aqui de Brasília foi
homenageado. Um de seus membros, o Deputado Donadon, foi mantido, enquanto preso, Deputado Federal.
Portanto, essa atitude, Senador Cristovam, é
uma atitude que trama... E não é só essa questão de
ofensa ao Congresso Nacional. É uma ofensa ao povo
brasileiro. Essa é a maior ofensa! Então, é um absurdo!
Por isso temos de tomar atitudes aqui no sentido de ir
tirando, de uma vez por todas, essas amarras.
E eu me lembro também, Senador Paulo Paim,
que, em 2001, até no exercício da Liderança do PT,
na Câmara dos Deputados – o Presidente da Câmara,
inclusive, era o Senador Aécio Neves –, nós discutimos aqueles projetos todos que nós chamávamos de
imunidade parlamentar, mas que era “impunidade”,
na realidade.
Essa história de um Parlamentar não poder ser
preso. Por que não? Se ele cometeu um crime, tem que
ser preso. Ter determinados tipos de regalias diante do
crime é inconcebível.
O Parlamentar tem que ter a imunidade para
palavra, opinião e voto. Por isso é que o voto tem que
ser aberto. Eu tenho que ter imunidade para isso. Não
tem que ser perseguido pelo Executivo se votou contra o Executivo. A imunidade parlamentar tem que ser
para palavra, opinião e voto. O restante não pode ter
imunidade parlamentar. Não pode ter imunidade fiscal.
Não pode estar imune em relação ao crime. Portanto,
é considerado como todo e qualquer cidadão. Este
exercício aqui, da tribuna, o exercício do mandato representando, inclusive, o povo que nos elege, isto sim
é que tem que ter essa imunidade perante a pressão
de outro Poder.
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Essa é a questão central. É por isso que é importante o voto aberto plenamente, Senador Paulo Paim,
para o Parlamentar ter a oportunidade, inclusive, de
prestar contas diretamente à população.
Nós assistimos aqui, por exemplo, a dois procuradores que não foram eleitos para o Conselho porque
a maioria – ou melhor, uma minoria, porque, na realidade, foi uma minoria – se escondeu atrás do voto
secreto e tentou fazer vinganças contra uma estrutura
de poder. Está errado! O voto não é para isso. O voto
é para construir, o voto é para fazer, e não para vingar.
Portanto, o voto secreto permite, inclusive, que
haja dúvida em relação à atitude dos Parlamentares
ontem. Não sabemos. Dos 233, se não me falha a memória, que votaram pela cassação, não dá para afirmar
se foi esse ou se foi aquele, ou dos cerca de 130 que
votaram pela não perda do mandato e dos outros 104
que não foram ao plenário. Tudo isso se esconde atrás
dessa estrutura chamada voto secreto.
É algo que, no dia de hoje, marca de forma ruim
o Parlamento.
Mas eu quero insistir em uma coisa que é fundamental discutirmos, que é o respeito. Considerei a
atitude de ontem uma afronta ao povo brasileiro, uma
falta de respeito com o eleitor e que, principalmente,
fere regras centrais da cidadania. Ora, que exemplo
podemos dar, Paulo Paim? Nós estamos discutindo
o Código Penal, aumentar a pena, punir duramente.
Sim, mas na hora em que a Câmara dos Deputados
teve a oportunidade de aplicar a pena máxima de tirar
o mandato de alguém...
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – ... que já havia sido condenado, a
Câmara dos Deputados resolveu não o fazer. Aí, nós
vamos discutir agora o Código Penal? Alguém vai me
perguntar: mas que moral tem essa gente para discutir um Código Penal, para determinar se um criminoso
vai pegar 1, 2, 10, 20, 30 anos de cadeia, se não o fez
quando teve a oportunidade de julgar e votar algo que,
insisto, não era mera especulação, mas um processo
de alguém que já havia sido condenado pela Suprema Corte deste País, um processo que se arrastava
há anos já com desfecho?
Portanto, é uma contribuição negativa, no dia de
hoje, insisto, Paulo Paim, não para o Parlamento, mas
para apontarmos isso na direção da sociedade. É uma
contribuição negativa.
Hoje de manhã, houve reunião, no espaço em
que funciona a Comissão de Assuntos Econômicos, a
reunião de juristas. E eu me perguntava: essa reunião
é para discutir o quê? O Código Penal? E aí esse Có-
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digo Penal vem para o plenário para discutirmos como
vamos ser mais duros, como vamos agir de forma contundente com quem comete o crime? Na hora em que
teve a oportunidade de fazer, não o fez.
Portanto, este é um dia negativíssimo para a história. Espero que tenhamos condição, no dia de hoje,
não de fazer a correção, mas de escrever um novo
caminho, Paulo Paim. E o novo caminho começa com
voto aberto para tudo. E, na sequência, temos de votar
a emenda à Constituição que determina que este Plenário não tem o direito, Senador Cristovam, de julgar
aqueles que já foram condenados pelas instâncias no
País por terem cometido crime.
Na realidade, o que fizeram ontem, Senador Cristovam, foi transformar o Plenário da Câmara em um
tribunal de recursos. Recorreram ao Plenário da Câmara para negar o que a última instância do Judiciário
brasileiro já havia chancelado. Um tribunal de recursos!
Não pôde mais aplicar nenhum recurso à pena, não
pôde mais recorrer, não teve como mudar a história,
recorreram ao Plenário da Câmara dos Deputados, que
se transformou em corte depois da Suprema Corte.
Não estou falando isso para dizer que a palavra
da Suprema Corte é maior. Não! Mas correu por todas
as instâncias. O processo não é de ontem, gente! Portanto, todas as esferas de defesa foram abertas. Todas
as esferas! E chegou-se à conclusão de que havia um
culpado nessa história, e, portanto, foi condenado, preso, agora, com um processo de absolvição por parte
da Câmara dos Deputados.
Espero que, quando a Câmara receber, Senador
Paulo Paim, a Emenda nº 20, que é de sua autoria,
e a outra emenda constitucional que trata de aplicar
imediatamente as decisões transitadas em julgado e
de crimes cometidos por Parlamentares, que a Casa
do outro lado possa não só acolher como aprovar com
certa celeridade, para nos permitir consolidar uma legislação que, aí sim, vai guardar sintonia com o que
estamos discutindo aqui, Senador Randolfe.
Porque é um negócio contraditório. Estamos aqui
cheios de processos, Senador Randolfe. Vi o Senador
Pedro Taques, ali, buscar, auscultar, levantar, para
ajudar a escrever um Novo Código Penal; aí, do outro lado, escreveram um Código completamente, sem
nenhum tipo de... Aliás, o de lá foi com pena. Não foi
para aumentar a pena, foi um Código com pena, com
pena de alguém que cometeu crime.
Portanto, é fundamental abrirmos o processo,
que já está na pauta de hoje. Hoje é um dia em que,
efetivamente, não há quórum para uma emenda constitucional, mas na terça e na quarta, na semana que
vem, teremos condições, Senador Randolfe, de apreciar aqui essas duas emendas constitucionais.
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E espero que, no dia de hoje, Senador Randolfe,
consigamos apreciar também a MP 613, que trata do
incentivo para o setor químico, petroquímico e do etanol
e, principalmente, para permitir que sejam repassados
aos Municípios brasileiros os recursos, frutos inclusive de uma negociação feita com a Presidenta Dilma
durante a última marcha aqui em Brasília.
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Era isso, Senador Paulo Paim, o que
tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Esse foi o Líder Walter Pinheiro.
Agora, pela Liderança da Minoria, Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO.
Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, ao longo
do tempo, tenho despendido consideráveis energias,
como não poderia deixar de ser, em defender a Região
Centro-Oeste. Hoje volto ao assunto.
Foi publicado no último dia 15 de agosto o decreto regulamentador do Fundo de Desenvolvimento do
Centro-Oeste (FDCO). Dentre muitas outras coisas, o
regulamento define a origem dos recursos, o agente
operador, as normas para apresentação e aprovação
de projetos, os limites e as destinações dos recursos.
Esse regulamento é, ao mesmo tempo, coroamento e pedra fundamental de um longo caminho.
Coroamento porque é o resultado final de um
grande esforço de composição com o Governo Federal. É resultado de longas reuniões parlamentares
e de acaloradas discussões técnicas sobre o papel
do FDCO e da própria Sudeco, em sua nova forma,
no fomento do desenvolvimento da Região Centro-Oeste. Mas é também, e sobretudo, a pedra fundamental, o primeiro passo de um processo que está
apenas começando.
A Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) foi criada em 1967 como sucessora da Comissão de Desenvolvimento do Centro-Oeste
(Codeco) e da Fundação Brasil Central. Essa havia sido
criada em 1943 por Getúlio Vargas, destinada a desbravar e colonizar as zonas compreendidas nos altos dos
Rios Araguaia, Xingu e no Brasil Central e Ocidental.
Extinta em 1990, a Sudeco foi recriada 19 anos
depois, em 2009. No mesmo ano, foi criado o FDCO,
com a finalidade de assegurar recursos para a realização de investimentos em infraestrutura, serviços
públicos e empreendimentos produtivos de grande ca-
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pacidade germinativa de novos negócios e atividades
produtivas, na área de atuação da Sudeco.
Agora, com a regulamentação do FDCO, está
colocado um desafio que se renova: promover o desenvolvimento integrado da Região Centro-Oeste. Os
representantes públicos da região não podem abrir
mão de uma estratégia que considere os Estados do
Centro-Oeste e o Distrito Federal de forma integrada.
Esses Estados, de modo geral, estão muito mais
voltados para a Região Sudeste do que para a própria
Região. A balança comercial do Estado de Goiás, por
exemplo, é fortemente dominada pelo comércio com
a Região Sudeste, especialmente com o Estado de
São Paulo.
Dados da Secretaria de Fazenda demonstram que
30% das vendas de Goiás são destinadas para o Estado
de São Paulo e 12% para o Estado de Minas Gerais.
Os cálculos também apontam que em torno de 60%
do que Goiás compra vêm de Minas e de São Paulo.
Não é bom para o Centro-Oeste que continuemos a destinar a maior parte de nossa produção para
a Região Sudeste. Precisamos de uma estratégia de
aproximação entre os Estados da nossa região capaz
de promover desenvolvimento regional integrado. E
essa integração passa pelas obras de infraestrutura,
especialmente rodoviárias, ferroviárias, energéticas e
logísticas.
Com relação ao transporte rodoviário, precisamos trabalhar no projeto da rodovia ligando Jataí, Mineiros e Santa Rita do Araguaia a Rondonópolis, no
Mato Grosso. A conclusão das Ferrovias Norte-Sul e
Oeste-Leste seria de fundamental importância para a
integração do Centro-Oeste.
Em apoio à iniciativa privada, destaca-se o papel
da Sudeco e do FDCO como catalisadores dos investimentos produtivos na Região. É preciso cuidar para
que os recursos não sejam nem pulverizados, nem
concentrados demais.
Para alcançar esse objetivo, é importante a elaboração cuidadosa do Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste, para identificar as áreas
prioritárias e nortear o investimento, evitando, assim,
que haja desequilíbrio na destinação dos recursos para
um só Estado da região ou para um só segmento da
economia regional. Também é necessário evitar que
haja excessiva pulverização do investimento, o que
comprometeria a capacidade germinativa dos negócios financiados.
Um bom plano de desenvolvimento é fundamental,
pois ele coloca as diretrizes para a atuação da Sudeco na distribuição dos recursos do FDCO, com taxas
de juros competitivas e prazos dilatados. E esse plano não pode desconsiderar a participação das forças
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políticas, sociais e econômicas da região, qualificando
os temas, as prioridades e os objetivos regionais. Em
um país com as dimensões continentais do Brasil, o
desenvolvimento regional consistente é fundamental
ao desenvolvimento do País e base para um verdadeiro Pacto Federativo.
Precisamos cuidar para não repetirmos os erros
que levaram à extinção da Sudeco na década de 90,
quando ela deixou de agregar esforços e se tornou
mera instância executora – burocrática até –, esvaziada e sem nenhum esforço concreto de planejamento.
Como uma região que é celeiro do Brasil e vislumbra o seu futuro industrial, o Centro-Oeste não pode
prescindir da atenção do Governo Federal e, muito
menos, de todos nós, os seus agentes políticos, que
vivemos o seu dia a dia.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Srª Lúcia Vânia, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra, como orador
inscrito, ao Senador Cristovam Buarque.
Com a palavra V. Exª, Senador. (Pausa.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, creio que é unânime, hoje no
Brasil, que as manchetes dessa manhã nos jornais
envergonham o Congresso Nacional com a decisão da
Câmara de manter o mandato de um Deputado, que
para vir aqui se defender saiu da Papuda, a prisão do
Distrito Federal.
Mas havia uma coisa no discurso dele que eu
quero chamar a atenção. O Deputado reclamou, Senador Jucá, da comida e da água fria da cadeia. Foi
preciso um Deputado ser preso para descobrir que,
na cadeia, há água fria e comida ruim. Por isso é que
defendo escola pública para os nossos filhos; por isso
é que defendo que nós temos que usar os serviços
públicos – e que não seja a cadeia –, para descobrirmos as dificuldades dos serviços públicos no Brasil.
Esse Deputado devia achar que havia ar condicionado na cadeia, ele devia achar que água era quente com banheira, com massagem, e tudo que se tem
direito no conforto dos que podem pagar.
A mesma coisa, nós todos, das classes mais altas
– média e alta –, achamos que as escolas, Senador
Raupp, estão ótimas, porque as dos nossos filhos estão
boas. Nós pagamos por elas e achamos que as escolas em geral estão boas, quando estão em condições
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piores do que a cadeia. Por uma razão muito simples.
Um preso, no Brasil, custa cerca de R$3 mil por mês,
e um aluno da escola pública custa R$2,5 mil por ano.
Ou seja, o custo mensal de um preso, com água fria
e comida ruim, por mês, é quase 50% a mais do que
o custo de uma escola pública, por ano.
E aí o Deputado descobre que a água lá é fria. A
gente não descobre que a escola dos filhos dos pobres
é ruim. É preciso, sim, levar adiante, Senador Randolfe,
pelo menos debatermos – debatermos, não digo nem
aprovar –, a ideia da conveniência de que nós usemos
os serviços públicos que o povo usa.
Eu digo isso, mas quero deixar clara a profunda
frustração de ver a Câmara dos Deputados ter votado
– por omissão, na verdade; a maioria dos votos foi a
favor da cassação, mas os que se omitiram, fugiram,
não votaram – pela derrubada da proposta de cassação de um Deputado que vem da prisão para cá. Eu
lamento profundamente.
E lamento profundamente quando vejo, na lista
dos ausentes, pessoas muito próximas, pessoas de
partidos com tradição neste País, Parlamentares que
lutaram sempre pela decência, pela ética, pela seriedade, pela respeitabilidade da Casa.
Eu creio que o povo brasileiro precisa olhar com
cuidado os que não votaram. E nós temos que fazer
o voto aberto, Senador Paim; e eu defendo a sua proposta de tudo ser aberto. Eu me sinto constrangido,
Senador Sérgio Souza, quando dou um voto secreto
aqui. Eu me sinto constrangido diante dos meus eleitores. Eles têm direito de saber como é que eu votei em
cada caso aqui, tudo, tudo, tudo. Eu me sinto constrangido, envergonhado. Por isso, eu defendo a proposta
do Senador Paim.
Mas, nesse caso de ontem, não basta o voto
ser aberto; é preciso saber quem faltou. Porque ficar
ausente, às vezes, é uma forma de votar secretamente. Você se retira do plenário, não vota, ninguém vê a
luzinha acesa verde ou vermelha correspondente ao
seu nome, e sai tranquilo. É preciso que a população
olhe quem não votou ontem. Alguns provavelmente
terão desculpas. Alguns estavam ausentes da cidade,
alguns podiam estar doentes. Mas aqueles que estavam lá e se retiraram pouco antes da votação não têm
desculpa, colaboraram para envergonhar a Câmara.
E ao envergonhar a Câmara, Senador Renan,
envergonham também a nós, que somos irmãos siameses da Câmara. Somos uma só coisa, na verdade,
que é o Congresso Nacional.
A Câmara, ontem, podia ter evitado a tragédia
de votar dessa maneira.
E eu concluo, Senador, dizendo que o povo vai
para a rua porque caiu a ficha. Caiu a ficha de que o

AGOSTO DE 2013

58096 Sexta-feira 30

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

hospital de quem pode pagar é muito melhor do que o
hospital público; caiu a ficha de que não adianta esperar,
porque já esperaram muito, e isso não vai mudar; caiu a
ficha de que a educação é ruim; caiu a ficha de que não
adianta comprar um carrinho e ficar endividado, pagando, pelo resto da vida quase, uma prestação para ficar
três horas no trânsito engarrafado; caiu a ficha de que
a corrupção ficou endêmica; caiu a ficha para o povo,
mas não caiu a ficha para muitos de nós que fazemos
política. A ficha ainda não caiu para aqueles que ontem
se ausentaram, para aqueles que ontem votaram para
salvar o Deputado. Não caiu a ficha deles, Senador, e
isso é um perigo, porque, se cair a ficha do povo e não
cair a nossa, o conflito vai levar à nossa derrota. Se cai
a ficha deles e não cai a nossa, eles virão aqui para a
frente, como já vieram, e vão tentar mais do que tentaram, e vão fazer isso em cada câmara de vereadores,
em cada assembleia legislativa.
É preciso que a ficha caia entre nós; tanto a ficha
de que os serviços públicos estão degradados, como
descobriu o Deputado, usando a água fria da cadeia,
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quanto também dos serviços públicos que nós não
usamos, na área da saúde e da educação, sobretudo.
É isso, Sr. Presidente. Vamos fazer com que a ficha caia também na cabeça e no coração de cada um
de nós. A ficha dos maus serviços públicos e a ficha
de que o povo está muito irritado e muito descontente,
porque, para eles, a ficha já caiu.
O SR. PRESIENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O Senado Federal recebeu o seguinte Ofício do Ministro de Estado das Comunicações:
– Nº 84, de 26 de agosto de 2013, em resposta
ao Requerimento nº 631, de 2013, de informações, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
à requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O parecer lido vai à publicação.
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O SR. PRESIENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência recebeu, da Câmara dos
Deputados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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O SR. PRESIENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Os Projetos de Decreto Legislativo
nºs 182 a 198, de 2013, em conformidade com o inciso
III do art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados
terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, onde
poderão receber emendas pelo prazo de cinco dias
úteis, nos termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.
O SR. PRESIENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Esgotou-se ontem o prazo previsto
no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que
tenha sido interposto recurso no sentido da apreciação,
pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Decreto Legislativo nº 47, de 2013
(nº 684/2012, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada
ao Sistema Paranaense de Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Londrina, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 63, de 2013
(nº 348/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Igrejinha FM Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Igrejinha, Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 72, de
2013 (nº 614/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária e Cultural de Maracajú –
Ascoma para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Maracaju, Estado de
Mato Grosso do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 76, de 2013
(nº 635/2012, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária Lageadense
– Arcol para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 90, de 2013
(nº 669/2012, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação da Rádio Comunitária Shalon FM para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Goiânia, Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 95, de 2013
(nº 666/2012, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Unidos de Bonito de Minas
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bonito de Minas, Estado de
Minas Gerais;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 107, de
2013 (nº 695/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio e TV Sucesso Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Varzelândia, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 109, de
2013 (nº 437/2011, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Empresa de Comunicações Jatobá Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Itarumã, Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 113, de
2013 (nº 700/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária do Setor Fama e Região
– Ascomfar para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 117, de
2013 (nº 793/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada ao Estado de Goiás para explorar serviço
de radiodifusão sonora em ondas curtas na cidade de Goiânia, Estado de Goiás.
Tendo sido aprovadas terminativamente pela
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, as matérias vão à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
Concedo a palavra ao Senador Eunício Oliveira,
pela ordem.
Com a palavra, V. Exª, Senador.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, era só para, ouvindo o Senador Cristovam
Buarque, concordar com o que ele coloca aqui sobre
a triste votação que aconteceu na Câmara dos Deputados, na noite de ontem.
Quero dizer que, apesar de todo o esforço que
fizemos aqui para sintonizar esta Casa, o esforço de V.
Exª e de todos nós, em uma agenda positiva para sintonizar esta Casa com o sentimento das ruas, no meu
entendimento, ontem à noite, esse episódio lamentável
faz com que todos nós que temos responsabilidade,
nesta Casa, de representar os interesses dos nossos
Estados e do povo, precisemos agilizar.
Esta Casa, o Senado, Sr. Presidente, já fez o
dever de casa nessa questão: aprovou a PEC do Se-
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nador Paulo Paim, aprovou a PEC do Senador Alvaro
Dias na questão do voto aberto. Eu, como Presidente
da Comissão de Constituição e Justiça, dolorosamente, fiz o voto aberto na cassação do Senador aqui na
Comissão de Constituição e Justiça.
O Senador Cristovam Buarque desceu da tribuna,
mas eu quero dizer para S. Exª que tenho o mesmo
pensamento que ele tem com relação a essa questão:
o que aconteceu ontem à noite nos envergonha. Acho
que a Câmara dos Deputados – que está, inclusive,
com essas PECs para serem votadas – deve colocar
essas matérias em pauta para que esta Casa não venha mais a passar vexames dessa natureza.
Assim como, Sr. Presidente, vamos votar, daqui
a pouco, essa matéria, no que se refere à Medida Provisória nº 613, relatada pelo competente e sério Senador Walter Pinheiro, mas não posso me conformar
em votar uma matéria com algumas emendas incorporadas com as quais não concordo. Mas sou obrigado
a votar, porque, dentro dessa matéria importante, a
matéria principal, nós temos a questão da ajuda aos
Municípios falidos do Brasil, aos Municípios brasileiros, principalmente do nosso Nordeste, do meu Ceará, da sua Alagoas, da Bahia do Senador Walter. Não
temos como postergar nem permitir que essa medida
provisória caia, porque vamos prejudicar milhares de
pessoas do Brasil inteiro que serão beneficiadas pelos
recursos que chegarão a esses Municípios.
Mais uma vez, esta Casa do Senado Federal
fez o dever de casa, apresentou uma PEC que foi relatada pelo Senador Aécio Neves, que foi votada por
unanimidade no plenário do Senado, está novamente
paralisada na Câmara dos Deputados, que é a PEC
do trâmite das medidas provisórias. Nós não podemos
ficar votando matérias importantes, como as matérias que chegam pelas medidas provisórias, por mais
cuidadoso que seja o relator – e estou aqui fazendo
referências ao cuidado, à seriedade do Relator dessa
matéria, que é o Senador Walter Pinheiro, mas, Sr.
Presidente, faço um apelo a V. Exª para que faça um
apelo ao Presidente da Câmara dos Deputados para
que coloque essas PECs, a PEC da questão de voto
aberto para cassação de mandatos e a questão da PEC
do trâmite das medidas provisórias que já dormitam
nas gavetas da Câmara dos Deputados, há quase um
ano. Há quase um ano essa matéria não é pautada e
ficamos aqui, repito, votando matérias com a qual não
concordamos, que tenho que encaminhar, como Líder
do PMDB e como Líder da Maioria, matérias com as
quais não concordo, que não tive a condição de ouvir
a minha bancada, mas sou obrigado a votar para que
vários Municípios brasileiros não sejam prejudicados.
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Então, é esse o apelo que faço a V. Exª, o registro e a solidariedade às palavras ditas pelo Senador
Cristovam Buarque na tarde de hoje.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Randolfo Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, serei breve, mesmo porque
queremos ouvir o parecer do Senador Walter Pinheiro
à MP 613, mas não poderia deixar de registrar a posição do Partido Socialismo e Liberdade e concordar
com o pronunciamento ainda há pouco do Senador
Cristovam Buarque e me somar ao pronunciamento
de outros líderes da Casa ao que ocorreu, ontem, na
Câmara dos Deputados. Embora tenha ocorrido na
Câmara dos Deputados, afeta todos nós, todo o Congresso Nacional e todos os agentes políticos do País,
afeta todo o Congresso Nacional.
Sr. Presidente, o Senado da República, sob a condução de V. Exª e da Mesa, fez um esforço enorme, no
mês de julho último, para procurar cumprir uma agenda
que dialogasse com as mobilizações de rua, com as
manifestações ocorridas no mês de junho.
O que ocorreu, ontem, na Câmara dos Deputados,
Sr. Presidente, coloca em cheque todo esforço que foi
feito. Na verdade, todo o esforço feito até agora está
colocado em cheque com a votação de ontem da Câmara dos Deputados, que é uma votação que não há
adjetivos para qualificá-la: absurdo, ignomínia, inaceitável, não há adjetivos para descrever o que aconteceu,
ontem, na Câmara dos Deputados, não há adjetivos.
Os versos da música Brasil de Cazuza já ficam
ultrapassados para definir os acontecimentos de ontem da Câmara dos Deputados de chegar a mais do
que o fundo do poço. O fundo do poço não é o mínimo
para descrever o que foi votado ontem na Câmara dos
Deputados, que é manter nos quadros do Congresso
Nacional alguém que pode inclusive votar o impedimento do Presidente da República e manter entre
os quadros de membros do Congresso Nacional um
parlamentar que está detido, que está preso na penitenciária da Papuda aqui em Brasília, por ter certidão
de condenação, transitada em julgado, pelo Supremo
Tribunal Federal.
Portanto, Sr. Presidente, permita-me fazer uma
sugestão. Nós temos, assim, concordando com a sugestão do Líder Eunício sobre o rito das Medidas Provisórias, há uma Proposta de Emenda Constitucional
que transita há muito tempo lá na Câmara, que dormita, permita-me dizer, que dorme na Câmara, há algum
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tempo, de iniciativa do Senador José Sarney, relatada
pelo Senador Aécio Neves. E existe a minha proposição. Eu sou simpático à Proposta de Emenda Constitucional que está nesta Casa sobre o voto aberto do
Senador Paulo Paim. Eu acho que ela é mais ampla.
Mas, Sr. Presidente, o Senado já fez a sua parte e já
aprovou a Proposta de Emenda Constitucional de iniciativa do Senador Alvaro Dias, que lá na Câmara tem
o nº 196, de 2012. E eu sei que V. Exª tem insistido com
o Presidente da Câmara para que sejam feitos todos
os esforços necessários para votar essa proposta de
emenda constitucional.
Eu acredito que seria importante, reforçando os
esforços de V. Exª e a sugestão que apresento a V. Exª,
já de imediato, na semana que vem, uma comissão de
Líderes do Senado ir até a Câmara dos Deputados,
conversar com o Presidente Henrique Eduardo Alves
para reforçar o que é desejo de V. Exª e do Senado
de que, o quanto antes, a Proposta de Emenda Constitucional, de iniciativa do Senador Alvaro Dias, que
está na Câmara, seja votada, urgentemente, lá pela
Câmara dos Deputados. Eu acho que é o mínimo que
pode ser feito.
V. Exª, Sr. Presidente, anunciou também, hoje
pela manhã, que esta Casa também irá tomar a iniciativa de votar a Proposta de Emenda Constitucional nº
18, do Senador Jarbas Vasconcellos, que é uma ótima
resposta dada também por esta Casa.
Permita-me também dar como sugestão que é
importante que nós votemos aqui. Sr. Presidente, com
todo respeito à Câmara dos Deputados, embora o que
tenha ocorrido ontem tenha tirado o respeito do povo
brasileiro à nossa Casa coirmã do Congresso Nacional, as matérias têm sido votadas no Senado Federal
e ficam paradas na Câmara dos Deputados. Portanto,
faço uma sugestão a V. Exª e à Mesa da Casa de que,
na semana que vem, os Líderes do Senado, liderados
por V. Exª, possam ir até a Câmara dos Deputados solicitar ao Presidente da Câmara a celeridade necessária
para a votação da Proposta de Emenda Constitucional nº 196, de iniciativa do Senador Alvaro Dias, que
institui o voto aberto para a cassação de mandatos.
Tão logo possamos votar a Proposta de Emenda Constitucional nº 18, de iniciativa do Senador Jarbas Vasconcelos, que declara a perda automática de
mandatos a parlamentares que tenham sentença com
trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal, sendo votada aqui, que a Câmara dos Deputados possa
também dar cabo à sua votação. Nós temos o dever
de dar essa resposta ao povo brasileiro, diante desse momento constrangedor que ontem a Câmara dos
Deputados protagonizou.
Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a intervenção
do Senador Randolfe Rodrigues, e eu queria somar as
minhas palavras às palavras do Senador Cristovam
Buarque, às palavras do Senador Eunício Oliveira e
às palavras últimas do Senador Randolfe Rodrigues.
Hoje, pela manhã e no início da tarde, quando
tratávamos aqui com a Ministra Carmem Lúcia, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, na primeira sessão temática que realizamos no Senado Federal, eu fiz
questão, no encerramento – e queria apenas Senador
Walter Pinheiro, rapidamente, repetir – de dizer uma
só palavra em função do fato que aconteceu ontem,
infelizmente na outra Casa do Congresso Nacional, que
acabou criando uma situação surreal. Um parlamentar, um Deputado condenado pela instância máxima
da Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, não teve
a confirmação da condenação da sua cassação, não
teve o seu mandato cassado.
Como todos sabem – e eu disse na oportunidade
– a Justiça existe para julgar e não tem absolutamente nenhum cabimento que o Congresso Nacional seja
obrigado a rever, a revisar, a repetir o julgamento da
Justiça em um caso como esse.
Não há evidentemente como um condenado,
com sentença transitado em julgado, permanecer no
exercício do mandato.
O Presidente da Câmara determinou a convocação do suplente e o afastamento do parlamentar das
funções. Mas é indiscutível que nós nos encontramos
em um labirinto jurídico. Disse que não dá para conjugar presidiário com mandatário do povo.
De modo que hoje, hoje mesmo, nós vamos começar a remover esse absurdo do nosso sistema jurídico.
Nós vamos começar a apreciar a Proposta de
Emenda Constitucional nº 18, do Senador Jarbas Vasconcelos.
E ontem nós aproveitamos a vinda do Presidente da Câmara ao Senado Federal, acompanhado dos
líderes partidários, para trazer a proposta do orçamento impositivo, a proposta da emenda constitucional do
orçamento impositivo, e eu lembrei a necessidade de
a Câmara priorizar a tramitação de algumas matérias
já votadas pelo Senado Federal. E uma delas é a Proposta de Emenda à Constituição nº 196, do Senador
Alvaro Dias, lembrada há pouco pelo Senador Randolfe
Rodrigues, que torna o voto aberto para julgamento de
parlamentar, tanto de Senador quanto de Deputado.
Ela está há quase um ano tramitando na Câmara dos
Deputados. E aproveitamos a oportunidade também
para pedir definitivamente a apreciação da Proposta
de Emenda à Constituição que redefine os prazos de
tramitação das medidas provisórias.
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Nós fizemos um esforço grande, votamos quase
40 proposições naquele esforço concentrado, algumas
dessas proposições já foram sancionadas pela Presidente da República e outras tramitam na Câmara dos
Deputados. E é muito importante que essas proposições tramitem rapidamente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Voltando à Ordem do Dia.
Item 1 da pauta:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 20, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória
nº 613, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 20, de 2013, na forma do
texto aprovado na Câmara dos Deputados,
que institui crédito presumido da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins na venda de álcool, inclusive para fins carburantes; altera as
Leis nºs 9.718, de 27 de novembro 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 nº
2.199-14, de 24 de agosto de 2001, dispondo
sobre incidência das referidas contribuições
na importação e sobre a receita decorrente
da venda no mercado interno de insumos da
indústria química nacional que especifica; e dá
outras providências (proveniente da Medida
Provisória nº 613, de 2013).
Teve parecer sob nº 29, de 2013, da Comissão
Mista, do Relator: Senador Walter Pinheiro (PT/
BA); e como Relator Revisor o Deputado Vanderlei Siraque (PT/SP), favorável à Medida Provisória, às Emendas nºs 76 e 77, integralmente,
e às Emendas nºs 22 e 82, parcialmente, nos
termos de Projeto de Lei de Conversão, que
oferece; e pela rejeição das demais emendas.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos.
Foram apresentadas à Medida Provisória 93
emendas. O Projeto de Lei de Conversão foi aprovado
na Câmara dos Deputados no dia 27 de agosto, com a
rejeição dos arts. 10 e 31, bem como com a aprovação
da Emenda nº 22 destacada.
O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado
por igual período pelo Ato do Presidente da Mesa do
Congresso Nacional nº 41, de 2013, e se esgotará
em 4 de setembro – portanto, na próxima quarta-feira.
O Projeto de Lei de Conversão nº 20, de 2013,
foi lido no Senado Federal no dia 27 de agosto.
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A Presidência comunicou ao Plenário, na sessão
do dia 28, que os avulsos do Projeto de Lei de Conversão foram retificados em virtude do recebimento de
ofício da Câmara, informando a inexatidão material do
texto dos autógrafos do projeto referentes ao §2º do
art. 77 da Lei nº 9.532, de 1997.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Concedo a palavra ao Senador Walter Pinheiro,
Relator da medida Provisória.
Com a palavra, V. Exª
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, a matéria foi sobejamente bem discutida
nesta Casa, na Comissão Mista. Ela teve o parecer
emitido pela Comissão Mista, assim como pelo Plenário da Câmara dos Deputados. Agora, volta ao Senado
Federal para apreciação, tendo em vista, inclusive, que
essa matéria tem o seu prazo marcado, efetivamente,
para o dia 4 de setembro.
Nós somos pela aprovação da matéria na forma
como saiu e como foi emendada na Câmara dos Deputados, sendo retirados alguns artigos, do 10 ao 31,
artigos que tratavam da questão de portos secos; mais
precisamente o art. 16 tratava exatamente da licitação,
ou seja, a permissão ou concessão para portos secos
deveria ser precedida de licitação. Esse tema não encontrava guarida, não encontrava concordância; por
isso, os artigos foram retirados. E a medida provisória
teve também, Senador Romero, de volta a Emenda
22, que nós havíamos acatado na Comissão e, depois, por acordo de parlamentares das duas Casas,
foi retirada do texto.
Na reintrodução da Emenda 22, que compreende
o §7º do texto aprovado, trata-se o seguinte tema: o
saldo credor da contribuição do PIS/Pasep/COFINS,
apurado na forma do art. 3º das referidas leis... Na
reintrodução desse artigo, ou melhor, desse parágrafo,
houve um erro na hora de compatibilizar os textos, e
nós ficamos com dois textos que se chocam. O inciso
II do §4º do art. 1º diz o seguinte, Senador Renan: ”As
pessoas jurídicas de que trata o §19 do art. 5º da Lei
9.718, de 27 de novembro de 1998...” Esse mesmo texto está no novo parágrafo, que é o parágrafo que veio
da Câmara. Portanto, ele foi escrito com um erro, que
nós poderíamos chamar aqui de erro material. Aí trata
aqui a mesma coisa: “As pessoas jurídicas de que trata
o §19 do art. 5º da Lei 9.718, de 27 de novembro de
1998...” Escreveram o mesmo texto, só que, anteriormente, no caso do inciso II do §4º, há uma expressão
anterior que não se aplica. Então, nós ficamos com a
não aplicação desse texto lá no inciso II do §4º, e a
aplicação desse texto no que seria o §9º.
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Portanto, essa incongruência nos levará a uma
necessidade de correção. Não é mudança de mérito,
não é mudança de conteúdo, mas é só para dar aplicabilidade. Imaginou o que fará o Executivo diante de
uma lei que, num parágrafo, num inciso, afirma que
não é para aplicar, e, num parágrafo seguinte, o §9º,
afirma que é para aplicar?
Então, como essa introdução foi feita? Por conta
exatamente da correção pelo fato de acatar a Emenda 22, eu estou solicitando a V. Exª que, em consulta
à Comissão de Constituição e Justiça, nós possamos
fazer essa correção de texto, retirando isso que causa
o conflito na mesma matéria, para garantir a aplicabilidade da intenção do legislador, que é exatamente
permitir que o disposto nos parágrafos possa ter a
guarida e consequentemente se aplicar às pessoas
jurídicas, assim como às cooperativas produtoras de
álcool, que é a intenção da Emenda 82, inclusive. Por
isso que eu afirmo no relatório, Senador Renan, que
aproveitei parcialmente, se não me falha a memória,
a emenda do Senador Moka.
Então, se não houver essa correção, nós vamos
ficar com o texto, e a negativa do texto anterior levará a suprimir algo que foi exatamente a essência do
aproveitamento dessa matéria.
Nesse sentido, nós somos pela aprovação da
matéria, com essa retirada, com essa correção em relação ao inciso II do §4º do art. 1º, para retirada dessa
expressão, que aí corrige completamente.
Volto a insistir, Senador Renan: essa mesma expressão já consta do §9º; portanto, ela foi, de forma
errônea, reintroduzida através de um erro material. Na
medida em que a emenda foi aproveitada pela Câmara,
a Câmara, então, não poderia fazer a inscrição, não
poderia fazer o complemento de nenhuma palavra além
do que já estava na emenda.
Assim, nós somos pela aprovação da matéria, que
carrega consigo importante parte, que é a destinação
dos R$3 bilhões para os Municípios brasileiros. Nesse sentido, sou pela aprovação e submeto essa posição a V. Exª para promover a consulta à Comissão de
Constituição e Justiça para que ela possa emitir seu
parecer sobre essa matéria.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Antes de dar...
Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Gostaria apenas de fazer uma
indagação ao Relator, se V. Exª me permitir.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª, e peço

AGOSTO DE58169
2013

Sexta-feira 30

ao Senador Walter Pinheiro que, por favor, na medida do possível, coloque-se à disposição do Senador.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Caríssimo Relator Walter Pinheiro, na verdade, a indagação
é em relação ao §2º do art. 8º.
V. Exª acatou uma emenda... Na verdade, é um
pequeno ajuste de correção, é só para tirar as dúvidas. V. Exª acatou uma emenda encaminhada pela
Bancada da Amazônia, digamos assim, uma sugestão
subscrita por mim, pelo Senador Romero Jucá, pelo
Senador José Sarney e pelo conjunto de Senadores
da Amazônia, notadamente dos Estados que possuem
áreas de livre comércio. Só que, na redação vinda da
Câmara dos Deputados, no §2º, constou o seguinte:
“Ficam extintos, a partir de 1º de janeiro de 2004, os
benefícios fiscais a que se referem os dispositivos legais mencionados no caput deste artigo”. Obviamente que a redação tem que ser corrigida para, no lugar
de 2004, constar 2024. Não teria sentido ser 2004. A
redação original é no sentido de vincular os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus e das áreas
de livre comércio para serem extintos em 2024, e não
em 2004. No avulso distribuído aqui, consta o ano de
2004. Trata-se apenas de fazer a devida correção para
a data de 2024.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – No material que tenho aqui em minhas
mãos, aparece 2024.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É que essa modificação já foi
posta no avulso.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Essa modificação foi feita através de retificação da própria Câmara dos Deputados.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Perfeito, era só essa indagação.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – O nosso texto foi 2024, e consta aqui,
inclusive já na correção, 2024.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Esclarecido, Presidente. Esclarecido.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Um erro por dois.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos ao Senador Walter Pinheiro, e agradecemos sobretudo por sua sugestão no sentido de encaminharmos esse procedimento
previsto pelo Regimento do Senado Federal.
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O art. 234, Parágrafo único, diz o seguinte: “Quando houver dúvidas sobre se a emenda apresentada
como de redação atinge a substância da proposição,
ouvir-se-á a Comissão de Constituição e Justiça.”
No caso, trata-se de um destaque que tem o
mesmo efeito, na expressão do Senador Walter, uma
incongruência, na verdade, uma antinomia que precisa de correções.
Eu aproveito a oportunidade e concedo a palavra
ao Senador Romero Jucá, para que possa dirimir essas
dúvidas, em nome da Comissão de Constituição e Justiça.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, o que o Senador Walter Pinheiro levanta tem completa coerência. O projeto de conversão
prevê já, no art. 9º, a definição do que pretende a lei...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Parágrafo nono.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – ...e há, sim, uma incongruência, um erro material do inciso II do §4º do art. 1º. Inclusive o inciso, o
parágrafo, o art. 9º tem prevalência...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Parágrafo nono.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Parágrafo nono. O §9º tem prevalência sobre o
inciso. E o que o Senador Walter pretende é corrigir um
erro material. Portanto, não se trata nem de emenda
de redação, nem de emenda modificativa, e, sim, uma
correção material que é feita.
O parecer da Comissão de Constituição e Justiça
é pela retirada da matéria para dar coerência e exequibilidade ao texto. Ou seja, a ideia do legislador precisa ser
mantida na legislação, e, com essa correção, se faz isso.
O parecer é favorável ao que pretende o Senador Walter Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Senador
Romero Jucá.
Esclarecida essa dúvida, passaremos à votação
dos pressupostos de relevância, urgência e adequação financeira e orçamentária da medida provisória.
Antes, porém, nós concedemos a palavra ao Senador José Agripino.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem, no
anúncio da matéria, eu chamava a atenção exatamente
disso. Se tivéssemos votado essa matéria ontem, como
era o desejo de algumas pessoas, nós iríamos votar
uma coisa que seria ineficaz, seria inócua, porque ela
conteria textos conflitantes. E, do conflito do texto, iria
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redundar a ineficácia do plano legislativo. Então, foi bom
ter sido feito o entendimento. Ajusta-se o texto. Eu não
sei o que a Câmara vai entender desse ajuste que se
vai fazer aqui, no Senado, porque se está fazendo a
modificação que contraria o texto que eles mandaram;
mas esse é um problema a ser administrado no futuro.
Agora, eu queria fazer apenas mais uma observação: se, Presidente Renan, já tivesse sido aprovado
o rito de tramitação das medidas provisórias, proposta
pelo Senado e relatada pelo Senador Aécio Neves, que
se encontra represado na Câmara, nós não estaríamos
agora votando, mais uma vez, penduricalhos em cima de
uma matéria que, inicialmente, trazia apenas incentivos
aos setores sucroalcooleiro e petroquímico, por meio do
aproveitamento do chamado crédito presumido sobre o
PIS/Pasep e Cofins. Entraram coisas que eu não tenho
como votar contra, mas entraram clandestinamente:
auxílio-financeiro, para os Municípios, de R$3 bilhões,
que é um benefício, mas é um contrabando dentro da
matéria original; prorrogação, para 2024, dos incentivos
fiscais para as empresas que investirem em projetos na
Sudam e Sudene; e prorrogação, para 2024, dos incentivos fiscais para as empresas que investirem em projetos
nas áreas da Zona Franca de Manaus, zona de fronteira
e outras localidades da Amazônia Ocidental, entre outros
projetos que foram rejeitados pela Câmara dos Deputados.
Então, eu vou votar a favor, vou encaminhar a
favor, vou cumprir o compromisso, mas fazendo o registro da importância e da necessidade da aprovação
da proposta de emenda à Constituição que está tramitando na Câmara e está mal parada lá e que ordena,
disciplina, coloca ordem na tramitação das medidas
provisórias, evitando aquilo que está ocorrendo, mais
uma vez, nesta MP: matérias que não têm nada que
ver com a matéria original, mandada pelo Executivo,
entrando e sendo aprovadas aqui no plenário.
De toda forma, com esse registro, eu jamais poderia ficar contra incentivos para a Zona Franca, para
a Sudene, para a Sudam e, muito menos, para os Municípios quebrados do Brasil.
O nosso voto é “sim.”
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
só pela...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) –...condição material, inclusive, eu vou repetir aqui exatamente o texto que V. Exª vai submeter
à votação, para que a gente aproveite as notas taquigráficas e não fique nenhum...
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Então, a partir do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, retira-se o inciso II do §4º do art. 1º.
É, portanto, matéria já constante no disposto no §9º
deste mesmo artigo, o art. 1º.
Portanto, essa é a reparação aqui, Sr. Presidente,
de texto que se faz nesta medida provisória.
E quero também, Sr. Presidente, só para a gente
ser correto com essas questões: o item que trata da
questão dos R$3 bilhões para os Municípios já havia
sido alterado do ponto de vista orçamentário por uma
matéria relatada pelo Senador Casildo Maldaner, na
Comissão de Orçamento. Portanto, fez-se a correção,
Senador Casildo, no sentido de já alterar o Orçamento
para abrigar os R$3 bilhões, e V. Exª foi o Relator dessa
matéria na Comissão de Orçamento. Ou seja, criaram-se
as condições orçamentárias e aqui nós estamos estabelecendo as regras para o cumprimento do que havia
sido acordado na Comissão de Orçamento, respeitando,
inclusive, Senador Renan, as regras estabelecidas para
a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios.
Foi isso, Senador Agripino, que nós botamos na
medida provisória, para lembrar que quanto a esses
3 bilhões já aprovados no Orçamento, uma alteração
produzida pelo Senador Casildo, a gente pudesse fazer
isso obedecendo rigorosamente a mesma regra que
cabe ao Fundo de Participação.
Eram essas correções que eu tinha que fazer
antes da votação dessa matéria.
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) – Votemos. Após a votação, eu
falo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Certo. Em votação os pressupostos de relevância, adequação financeira e orçamentária da medida provisória.
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Discussão do projeto de lei de conversão da medida provisória e das emendas, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação.
Antes de colocarmos a matéria em votação, estamos aguardando o requerimento de destaque para
a correção da redação do texto do projeto de lei de
conversão.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Casildo Maldaner.
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Sem revisão do orador.) – Enquanto não
chega o requerimento, só para destacar que na LDO,
na Comissão de Orçamento, presidida pelo Senador
Lobão Filho, tivemos uma tramitação longa e conseguimos preparar isso. Eu quero destacar o empenho
do Senador Walter Pinheiro. Abriu-se o espaço, como
ele bem frisou daqui da tribuna, conseguiu-se preparar,
na LDO, essa questão dos Municípios, 1,5 bilhão – que
são 3 bilhões –, 1,5 bilhão que o Governo Federal quer
liquidar agora. O outro valor será em abril.
Abriram-se as condições do Orçamento e, como
diz o Senador Walter Pinheiro, agora aqui há as condições legais para que o Governo Federal possa concluir
e executar essa proposta. Então, só para destacar e
agradecer a referência aqui, bem lembrada, o conhecimento que o Senador Walter Pinheiro tem em relação
a essas matérias todas. Aliás, não é de hoje que ele
traz esses conhecimentos à Casa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimento do
Senador Walter Pinheiro, nos termos do art. 312, II, do
Regimento Interno do Senado Federal, que requer destaque para a votação em separado do inciso II do §4º do
art. 1º do Projeto de Lei de Conversão nº 20, de 2013.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 980, DE 2013
Destaque de disposição para votação em
separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
do inciso II do § 4º do art. 1º do PLV 20/13.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 2013. – Senador Walter Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é apenas para agradecer o empenho, o esforço do Líder da
nossa Bancada, Senador Eunício, e também do Relator, Senador Walter Pinheiro. Aí, Sr. Presidente, foi
estendido às cooperativas. Acho que o mérito disso é
muito grande. As cooperativas estavam de fora e não
havia nenhum motivo para que elas também não pudessem ter o mesmo benefício. De forma que quero
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agradecer, como Presidente da Frente Parlamentar do
Cooperativismo, o trabalho, tanto do nosso Líder quanto de tantos outros, em especial do Senador Romero
Jucá, pelo trabalho, pela persistência, e do Relator,
Senador Walter Pinheiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia. Tem a palavra V. Exª.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, gostaria também de agradecer ao Relator,
Senador Walter Pinheiro.
Quero dizer da importância dessa medida provisória para o nosso Estado, o Estado de Goiás. Agradeço a sensibilidade, também, do Senador Romero
Jucá, que juntamente com o Senador Walter Pinheiro,
propôs a retomada da Emenda nº 22, que sem dúvida
nenhuma favorece enormemente o programa. Portanto,
os meus agradecimentos em nome do meu Estado, o
Estado de Goiás.
Quero aqui também dizer da minha satisfação
de terem sido retirados da medida provisória os portos secos, uma vez que essa matéria exige um debate
mais profundo.
Quero também parabenizar o Senador pela inclusão dos recursos para os Municípios que, sem
dúvida nenhuma, são muito importantes para todo o
nosso País.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, em nome do
Partido Progressista queria agradecer e cumprimentar
o Senador Walter Pinheiro pelo excelente trabalho realizado na construção de uma alternativa, resguardando
a relevância das questões relacionadas.
No meu Estado, a questão petroquímica é muito
relevante, é fundamental. O que foi proposto pelo Governo é um avanço e nós reconhecemos.
Queria, então, expressar meus cumprimentos ao
Senador Walter Pinheiro em nome do setor petroquímico do meu Estado, do Rio Grande do Sul.
Meus cumprimentos ao Senador Walter Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Votação do projeto de lei de
conversão, que tem preferência regimental, nos termos
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do texto aprovado e encaminhado pela Câmara dos
Deputados, com a retificação enviada por aquela Casa,
sem prejuízo, evidentemente, da matéria destacada.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se, portanto, como consequência da aprovação, à votação da matéria destacada pelo Requerimento.
Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – Sr. Presidente, eu voto “sim” ao destaque,
obviamente retirando... “Não”...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não, o voto é para retirar, para
cumprir, exatamente...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Exatamente. Eu voto a favor...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – ... o objetivo defendido, o voto...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Eu voto a favor do texto que nós estamos incluindo...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sem dúvida.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – ... obviamente, pela retirada do inciso II
do §4º do art. 1º, fazendo essa correção, de materialidade, aqui, como disse muito bem o nobre Relator da
CCJ, para que nós possamos executar a lei.
Então, portanto, nós votamos, aí, “não” ao texto
e “sim” a esse destaque.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – As Srªs Senadoras e os Srs.
Senadores que aprovam a matéria destacada permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitada.
Aprovado o projeto de lei de conversão com destaque, nos termos do texto aprovado e encaminhado
pela Câmara dos Deputados, com retificação enviada
por aquela Casa. Ficam prejudicadas a medida provisória e as emendas a ela apresentadas.
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 redação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção
presidencial.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB
– RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela
ordem.
Eu queria apenas registrar a importância da matéria que nós votamos e o esforço que o Congresso
fez no sentido de colocar a emenda que atende aos
Municípios. Portanto, ainda em setembro os Municípios
brasileiros poderão receber o reforço de FPM acertado
com a Presidenta Dilma.
Muito importante a matéria para diversos setores
da economia, mas eu queria registrar aqui a importância para os Municípios e também para a Amazônia
Ocidental, no que diz respeito à ampliação do prazo
dos incentivos fiscais.
Muito obrigado.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – Sr.
Presidente, dentro da mesma...
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, queria destacar...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senador Gim Argello na sequência.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, queria, assim, não só cumprimentar o Senador Walter Pinheiro, pela importância desta medida
provisória, em especial para os Municípios brasileiros,
mas destacar a importância desta medida provisória
para a Amazônia brasileira. A prorrogação da validade
da área da Zona Franca de Manaus e, em especial,
de um instrumento fundamental e definitivo. Não diria
definitivo, mas um instrumento fundamental para o desenvolvimento da Amazônia Oriental e da Amazônia
Ocidental, que são as Áreas de Livre Comércio, este
instrumento, que são as Áreas de Livre Comércio, cuja
vigência estava ameaçada de terminar agora, no próximo dia 1º de janeiro.
Eu queria, nesse sentido, da incorporação da
prorrogação da vigência do funcionamento das Áreas
de Livre Comércio, destacar e reconhecer o Senador

AGOSTO DE58179
2013

Sexta-feira 30

Romero Jucá, o seu apoio, o seu envolvimento neste
esforço para a construção, o envolvimento do Presidente, Senador José Sarney, que tem inclusive uma
proposta de emenda constitucional nesses termos, e
que não está prejudicada, porque, mesmo aprovando
isso nessa medida provisória, nós continuamos o esforço para a aprovação, depois da emenda constitucional
do Presidente, Senador José Sarney.
Essa emenda constitucional é importante para
consolidar essa conquista, que são as Áreas de Livre
Comércio. Eu repito: as Áreas de Livre Comércio não
são um instrumento definitivo, mas são um instrumento
fundamental para o desenvolvimento, para a indução
do desenvolvimento regional na Amazônia.
E a aprovação desse art. 9º, nessa Medida Provisória nº 613, que trata claramente de desonerações
tributárias, é fundamental como instrumento do desenvolvimento regional. Por isso, considero eu que se
encontra coerente com o escopo dessa medida provisória. E isso vem trazer para a Amazônia brasileira,
para os Estados de Roraima, do Acre, de Rondônia
e, em especial, para o meu Estado do Amapá, para
a Área de Livre Comércio, para o empresariado amapaense, para o comércio amapaense, a tranquilidade
necessária que se encontrava diante da angústia de
ver a Área de Livre Comércio de Macapá, em Santana, ter os seus dias encerrados no próximo dia 31 de
dezembro.
Quero agradecer a V. Exª pela celeridade dessa medida provisória que findava na próxima quarta-feira, pela celeridade de ter colocado essa medida
provisória em apreciação no dia de hoje, pelo esforço
coletivo que foi feito para ser assegurada a continuidade da existência das Áreas de Livre Comércio da
Amazônia Ocidental.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª e o
cumprimentamos pelo esforço para que nós pudéssemos aprovar essa importante matéria.
Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, dentro da mesma
linha, quero parabenizar todos que participaram desse
esforço – Senador Walter Pinheiro, Senador Eunício
Oliveira, Senador Romero Jucá, Senador Randolfe
Rodrigues, V. Exª –, que, com o esforço ímpar deste
Plenário, conseguimos vencer mais essa etapa, dando tranquilidade para que possa haver essa Zona de
Livre Comércio.
E também calculo muito importante o primeiro repasse para os Municípios do País. Não temos Municípios aqui no Distrito Federal; mas, aqui em volta, vejo a
dificuldade – e é o espelho do País – que os Municípios
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brasileiros vivem com a gigantesca falta de recursos, com
essa centralização que existe hoje em nosso País, pois a
centralização de imposto se concentra na União. Então,
os Estados e Municípios vivem com essa dificuldade, de
pires na mão, de verdade, pedindo recursos.
Faço esse comentário, gostaria de pedir a V. Exª
que, depois, se for possível a votação hoje, que inclua
também o item 18, da Ordem do Dia, que é um Projeto de
Resolução do Senado nº 22, de autoria do nobre Senador
Antonio Carlos Rodrigues. Só um ajuste de resolução,
que é muito importante, e peço a V. Exª que o coloque em
votação, tendo em vista que o Senador Antonio Carlos
Rodrigues trabalhou muito nesse Projeto de Resolução.
Ele nos pediu que colocasse hoje em votação, porque
S. Exª tem um compromisso, hoje, inadiável na cidade
de São Paulo, onde fica sua base eleitoral.
Depois que V. Exª fizer as votações que considerar necessárias, por favor, faça a leitura da MP 614, de
2013, que já está na Mesa Diretora, e que trata de Plano
de Cargos de Professores. Depois que forem feitas todas as votações, faça a leitura também dessa MP, para
que possamos votá-la no começo da semana que vem.
Muito obrigado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Pela...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Faremos exatamente o que pede
V. Exª com relação ao projeto de resolução, apresentado pelo Senador Antonio Carlos Rodrigues; evidentemente que não havendo objeção da Casa.
Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Sem
revisão da oradora.) – Presidente Renan Calheiros, gostaria de registrar, com muita alegria, sua iniciativa de nos
reunir com a Ministra Cármen Lúcia, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas, mais do que tudo, o que
V. Exª anunciou como dever de casa feito, para dar uma
satisfação à sociedade, a imperiosa necessidade de votarmos a PEC 18. Foi muito relevante e oportuno que V.
Exª tenha feito essa manifestação, não é só uma homenagem ao Senador Jarbas Vasconcelos, autor da PEC,
mas também diante do que aconteceu na Câmara ontem
à noite. V. Exª, pontualmente, com senso político, deu
uma resposta também ao que as ruas estão clamando.
Então, eu queria cumprimentá-lo pelas duas iniciativas: pelo debate temático, que ficou inconcluso,
mas a matéria vai requerer outros encontros com a
Ministra – que foi brilhante, aliás –, e também à iniciativa de V. Exª.
Mas, queria agora, também não menos importante, fazer um agradecimento público ao Ministro de
Minas e Energia, Edison Lobão, nosso colega Senador,
porque ele está envolvido com os problemas do apa-
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gão no Nordeste, mas abriu e manteve a sua agenda.
Ele recebeu agora – estou vindo do Ministério – os
presidentes da OCB (Organização das Cooperativas
Brasileiras) e da Infracoop, Márcio Freitas e Jânio Stefanello, respectivamente.
As cooperativas entraram na política do Governo
sobre a questão de redução das tarifas de energia, mas
elas têm uma natureza jurídica diferente das empresas
mercantis de concessão de energia. E foi acertado um
programa de transição para que elas, cooperativas,
entrassem. Só que esse programa de transição não
foi acolhido, e esse acordo não foi respeitado.
Portanto, eu agora vou pedir à Aneel, que é a
agência reguladora do setor elétrico, que possa cumprir
aquilo que havia sido determinado, porque o grande
problema na economia brasileira hoje é exatamente
este: o da previsibilidade.
Então, não havendo acordo, muitas cooperativas
que levaram energia para os campos distantes, para a
área rural, o que é mais difícil, correm o risco de morrer se não obedecer a essa transição, acertada lá no
passado, inclusive com o apoio da Presidente Dilma
Rousseff, que à época comandou o Ministério de Minas
e Energia; e, depois, o Gabinete Civil da Presidência da
República, da mesma forma, acertou essa transição.
É só isso que o setor das cooperativas de eletrificação estão pedindo. São muito fortes no Rio Grande
do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo,
em Minas Gerais e em outros Estados.
Então, eu queria fazer esse registro, agradecendo não só ao Ministro Edison Lobão, mas também ao
Secretário de Energia Elétrica do Ministério, Dr. Ildo
Grüdtner, a atenção que tiveram na audiência que nós
realizamos agora, no Ministério de Minas e Energia.
Então, faço este registro para agradecer ao Ministro
Edison Lobão.
Obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Obrigado a V. Exª.
Item 9, Proposta de Emenda à Constituição nº
18, de acordo com o calendário especial que havíamos
aprovado há exatamente duas sessões ordinárias, aqui
no Senado Federal, em função do Requerimento nº 953.
Item 9:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 18, DE 2013
(Calendário Especial –
Requerimento nº 953, de 2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 18, de 2013, tendo como primeiro signatário
o Senador Jarbas Vasconcelos, que altera o
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art. 55 da Constituição Federal para tornar automática a perda do mandato de parlamentar
nas hipóteses de improbidade administrativa
ou de condenação por crime contra a Administração Pública.
O Parecer nº 920, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, que teve
como Relator o Senador Eduardo Braga, é
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece.
Em discussão a proposta de emenda à Constituição.
Eu concedo a palavra, em primeiro lugar, ao Senador Eduardo Braga, que foi o Relator da Proposta
de Emenda à Constituição nº 18, na Comissão de
Constituição e Justiça, e, em seguida, darei a palavra à Senadora Vanessa Grazziotin, ao Senador José
Agripino e ao Senador Sérgio Souza.
Com a palavra, o Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, creio que mais do que nunca a discussão, o
debate em torno dessa emenda constitucional é pertinente nesta Casa, tendo em vista o que aconteceu,
lamentavelmente, no dia de ontem no Congresso Nacional, mais precisamente na Câmara do Deputados,
quando, por minoria de votos, não se conseguiu fazer
com que o Parlamento pudesse cassar alguém que
está preso, alguém que está condenado a 13 anos de
prisão pelo Supremo Tribunal Federal.
Essa emenda à Constituição – que tive o prazer
de relatar na Comissão de Constituição e Justiça –
traz exatamente um novo olhar sobre essa questão.
Primeiro porque acaba com o voto secreto para a votação de cassação de mandato, e este foi talvez um
dos grandes debates na Comissão de Constituição e
Justiça, Sr. Presidente. Por quê? Porque o Senado da
República, no ano anterior, já tratou da questão do
voto secreto para cassação de mandato parlamentar
e aprovou acabar com o voto secreto para a cassação
de mandato parlamentar, decisão que está na Câmara
dos Deputados, aguardando deliberação.
Pois bem, no substitutivo que apresentamos à
emenda constitucional, tratamos exatamente de, mais
uma vez, restabelecer o fim do voto secreto. Houve
inclusive um amplo debate na Comissão de Constituição e Justiça, tendo em vista que, aqui no Senado, nós já havíamos votado o fim do voto secreto – o
Senador Agripino, o Senador Sérgio, o Senador Randolfe, a Senadora Vanessa, enfim, vários Senadores
participaram desse debate. Mas a verdade é que, por
unanimidade e acatando a sugestão dos nossos Senadores e das Senadoras, nós retiramos, mais uma
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vez, o voto secreto desse substitutivo e dessa emenda
constitucional, evitando futuramente que cenas como a
de ontem, que aconteceu na Câmara dos Deputados,
não venham a acontecer.
Mais do que isso: estabelecemos nesse substitutivo o alcance tanto para a questão criminal quanto
para a questão de improbidade administrativa, desde
que a pena ultrapasse quatro anos, de acordo com
o art. 92 do Código Penal. Ou seja, demos absoluta
transparência, demos uma resposta à sociedade e demos mais do que isso: a tranquilidade à democracia
direta no Brasil de que o Parlamento é exatamente a
representação da população através do voto direto.
E, caso algum Parlamentar venha a ser condenado e
com trânsito tramitado e julgado, ele terá a perda do
mandato automática, imediata, declarada pela Mesa
da Casa respectiva e comunicada ao Plenário da Casa
respectiva, assim evitando, Sr. Presidente, a impunidade e que a sociedade não tenha a resposta para
aquilo que ela espera da transparência, do compromisso com a ética, do compromisso com a probidade
administrativa, do compromisso com a Constituição e
do compromisso com as leis brasileiras. Creio que é
um avanço muito grande.
Eu quero aqui parabenizar a iniciativa do Senador
Jarbas Vasconcelos; quero parabenizar o trabalho de
todos os Senadores que nos ajudaram na Comissão
de Constituição e Justiça a melhorar o texto, aprimorar
o substitutivo que foi aprovado por unanimidade naquela Comissão importante, temática, a Comissão de
Constituição e Justiça, sob a presidência do Senador
Vital do Rêgo nesta Casa.
Portanto, eram essas as considerações preliminares na primeira sessão de discussão e de debate
sobre a PEC nº 18, que trata exatamente da perda
imediata de mandato de Parlamentares condenados
e com processo transitado em julgado na Justiça, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora
Vanessa Grazziotin, para discutir a matéria.
Com a palavra, V. Exª.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Para discutir. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente.
Eu já ocupei a tribuna hoje para falar a respeito
desse assunto, inclusive cumprimentei V. Exª pela nota
que leu no encerramento da primeira sessão temática sobre reforma política. E, na nota, destacou que
iniciaríamos hoje o debate em torno da PEC nº 18,
de autoria do Senador Jarbas Vasconcelos e relatada
pelo Senador Eduardo Braga, que apresentou substi-
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tutivo – ele acabou de relatar –, que melhora, e muito,
a proposta original.
Não há dúvida de que, para que resolvamos e
impeçamos problemas como os que ocorreram na Câmara dos Deputados ontem, nós temos que aprovar
duas medidas.
Uma é esse projeto de emenda constitucional,
porque não é lógico uma pessoa que tem seus direitos
políticos cassados desenvolver, desempenhar o mandato parlamentar. Não é possível alguém que não tem
a liberdade garantida, porque está privado da liberdade,
desenvolver um mandato parlamentar. Como?
Eu creio que o Senado está no caminho certo; é
a contribuição que nós podemos dar.
E, para concluir, Sr. Presidente, quero reforçar
a proposta feita pelo Senador Randolfe: que vá uma
comitiva, que vão os Líderes, juntamente com V. Exª,
à Câmara, porque nesta hora nós precisamos acertar procedimentos. Não adianta o Senado votar uma
coisa, a Câmara votar outra, e se parar ali. Acho que
não. Acho que precisamos adotar procedimentos para
que, quem sabe, na semana que vem, nós tenhamos
já as duas PECs votadas em primeiro e segundo turno.
Para isso basta boa vontade. Tendo boa vontade, nós
conseguiremos isso até a semana que vem.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Esta, na verdade, é a primeira
sessão de discussão.
O compromisso que nós acertamos aqui com os
Líderes partidários, a partir da sugestão do Senador
José Agripino e do Senador Aloysio Nunes Ferreira,
na última conversa que tivemos no gabinete da Presidência, foi no sentido de que nós preparássemos
essa matéria, fazendo as cinco sessões de discussão,
para que nós pudéssemos votá-la de 16 a 20, quando
o Senado Federal fará um novo esforço concentrado,
votando na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira.
Concedo a palavra ao Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o que nós estamos fazendo, nesta tarde, é nada
mais do que cumprir o calendário votado anteontem,
muito antes da votação vergonhosa ocorrida ontem na
Câmara dos Deputados.
Eu faço este registro para recapitular, ainda que
rapidamente, os procedimentos do Senado, com V.
Exª à frente.
V. Exª já começou a fazer o registro de que, por
solicitação nossa, minha e de Aloysio Nunes, foi colocada a necessidade de a PEC nº 18 tramitar, e V. Exª,
em momento nenhum, ofereceu o mínimo obstáculo.
Pelo contrário, só ofereceu contribuição positiva para
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que se encontrasse o caminho. Se houvesse turbulência na área, que se superasse a turbulência e que
essa matéria pudesse ser votada.
Graças a Deus, votamos o calendário dentro desse entendimento pacífico e, hoje, estamos cumprindo o
calendário votado anteontem, muito antes da votação
vergonhosa de ontem na Câmara.
O Senado tem dado exemplo nessas questões,
porque a PEC, Senador Alvaro Dias, que já foi votada aqui há muito tempo, está represada na Câmara.
Agora, estamos votando aqui a PEC 18. Talvez alguns
imaginem que ela tenha sido inspirada nos mensaleiros, mas não; foi inspirada no caso do Deputado Natan. Parecia que o Senador Jarbas estava imaginando
o que poderia ocorrer na Câmara e que ela seria um
antídoto para que o Congresso Nacional, Câmara e
Senado, pudessem, por diploma legislativo, por proposta de emenda à Constituição, não considerar. Não
precisava votar nada, já estava automaticamente definido o assunto.
Se alguém é julgado pelo Supremo Tribunal Federal e é condenado, a perda de mandato é automática. Nada de “como vota a bancada da papuda?” Vai
ser a piada de amanhã e de depois de amanhã e vai
atingir injustamente o Senado, porque vai bater no
Congresso Nacional.
É bom que se registre que estamos fazendo a
nossa parte, e vamos continuar fazendo. Na Câmara
dos Deputados a maioria esmagadora é constituída de
Deputados que têm consciência e que sabem votar.
Lamentavelmente, uma minoria impediu que se aprovasse aquilo que eu acho que era desejo da maioria.
Essa situação, lamentavelmente, de qualquer maneira, vai passar para a sociedade uma má imagem, uma
vergonhosa imagem do Congresso Nacional, e, injustamente, também o Senado vai ser engolido.
Quero aqui cumprimentar V. Exª e o Relator, Senador Eduardo Braga, que acatou de plano, sem nenhuma resistência, a proposição que foi feita na CCJ
para que se eliminasse no texto da PEC 18 a perspectiva de votação por voto secreto de processo de
perda de mandato. Foi feito um grande acordo entre
todos os partidos, e o Senador Eduardo Braga, eu lhe
faço justiça, sem oferecer qualquer tipo de resistência,
incorporou ao seu texto a votação por voto aberto de
processo de cassação. Com cumprimentos a V. Exª e
ao Senador Eduardo Braga, a minha satisfação pelo
fato de já estarmos cumprindo o calendário votado na
tarde de anteontem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª e,
antes de conceder a palavra ao Senador Sérgio Sou-
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za, gostaria de destacar entre nós a presença do ex-Senador Amir Lando, que já tomou posse.
Hoje, de manhã, quando nós discutíamos a reforma política, numa sessão temática, com a presença da Ministra Carmem Lúcia, fiz questão de ressaltar
a decisão do Presidente da Câmara dos Deputados,
que suspendeu o mandato do Deputado condenado
e, de pronto, convocou o suplente, exatamente o Senador Amir Lando, que acabou de tomar posse como
Deputado.
Nós estamos hoje, Senador Amir Lando, como
disse o Senador José Agripino, como disse o Senador Eduardo Braga, como disse a Senadora Vanessa
Grazziotin, começando a remover esse entrave da
Constituição do Brasil, porque não tem sentido mais
absolutamente nenhum alguém julgado, condenado,
preso, com sentença transitada em julgado, poder continuar exercendo o mandato de Deputado.
Concedo a palavra ao Senador Sérgio Souza.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Obrigado,
Sr. Presidente.
Antes tarde do que nunca, isso está na Constituição há 25 anos e agora, uma ideia brilhante do Senador Jarbas, materializada numa proposta de emenda à
Constituição, assinada por dezenas de Srs. Senadores
que a subscreveram, relatada pelo Senador Eduardo
Braga e discutida exaustivamente na Comissão de
Constituição e Justiça, chega ao Plenário.
Mas, Sr. Presidente, não sei se não é o caso,
esta semana não temos quórum, mas, semana que
vem, de fazermos sucessivas sessões extraordinárias
para votar isso e já encaminhar à Câmara. Ou se quebrarmos o interstício, podemos fazer isso num acordo
de Líderes. Um dia a mais de debate, que haverá na
próxima reunião, semana que vem, quando estará na
pauta, acho que podemos dar celeridade. Está certo
que faz 25 anos. Parece-me que depois que alguém
se manifesta ou o caso acontece é que nós nos movimentamos aqui no Congresso Nacional. Mas, Presidente Collor, essa proposta nasceu já há algum tempo,
já tramitada, aprovada na Comissão de Constituição
e Justiça, e já está sendo discutida aqui no Plenário,
após um calendário previamente aprovado também.
Sobre esse cidadão, Deputado Federal por Rondônia, preso num processo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, não sei se transitado em julgado, mas já
transitado e julgado pelo Supremo, o Natan Donadon,
parece-me que ele votou, ontem, no processo dele.
Hoje fui à Câmara dos Deputados por uma outra razão e vi um tumulto. O Deputado Amauri Teixeira
apresentando à imprensa a relação de quem votou. E
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ele votou no próprio processo de cassação do mandato dele. Olha que absurdo!
No mínimo deveria estar impedido de votar em
causa própria, mas é o absurdo que chega porque
de fato ele é Deputado. Se ele é Deputado, talvez as
prerrogativas lhe sejam de poder votar.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, temos que
dar uma resposta urgente num caso como esse, como
em tantos outros casos, mas neste especificamente,
porque não se admite que em um caso como este, em
que há uma decisão transita em julgado pelo Supremo Tribunal Federal, um parlamentar ainda esteja no
exercício do mandato, mesmo que suspenso.
Podemos dar essa resposta de outra forma também, por exemplo, acabando com o voto secreto. O
voto secreto que já foi votado aqui por esta Casa, neste
caso específico que é da cassação de mandato eletivo,
e está na Câmara dos Deputados parado há um ano.
Então, Sr. Presidente, faço um apelo também aos
Deputados: deem um exemplo à sociedade, deem a
resposta que a sociedade quer, que é votar o fim do
voto secreto também naquela Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL. Para discutir. Sem revisão do
orador.) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Capiberibe, mas
antes queria comunicar ao Senador Sérgio Souza que
nós já definimos, Senador Fernando Collor, esse calendário. Vamos discutir a matéria em cinco sessões,
de modo a prepará-la, e combinei inclusive esse procedimento com os Líderes e com o próprio primeiro
subscritor, Senador Jarbas Vasconcelos, para que nós
pudéssemos votar essa matéria no esforço concentrado que vamos fazer, de 16 a 20 de setembro, quando
teremos uma semana intensa de votação, de segunda
a sexta-feira novamente.
Senador Capiberibe, com a palavra V. Exª.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/
PSB – AP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que vimos ontem
na Câmara é algo inusitado para não dizer absurdo e,
de certa forma, inacreditável. Alguém condenado pelo
Supremo Tribunal Federal, com processo transitado
em julgado, vai à Câmara, participa de uma sessão
e sai de lá como Deputado e volta para prisão, volta
para Papuda.
Eu estava assistindo ao debate que antecedeu
a abertura do resultado de ontem, juntamente com a
minha companheira de vida e de luta, que é Deputada Federal, é Deputada daquela Casa. E eu fiquei até
preocupado com a reação da Deputada Janete que
ficou visivelmente constrangida diante... O constran-
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gimento foi tanto que ela terminou tendo um abalo na
sua saúde, tamanho o constrangimento de vários representantes na Câmara.
Eu também, como representante popular, como
eleito, me sinto absolutamente constrangido, diante
de uma atitude como essa de preservar o mandato
de alguém condenado, com trânsito em julgado, que
é coisa rara. Até o processo transitar em julgado são
muitos anos, às vezes décadas. E uma vez transitado
em julgado, ainda acontece o que aconteceu ontem.
Portanto, eu queria cumprimentá-lo por essa decisão de colocar a PEC 18, a Proposta de Emenda à
Constituição nº 18, de autoria do Senador Jarbas Vasconcelos, a quem cumprimento, e do Relator Eduardo
Braga, para que possamos, de uma forma acelerada,
dar sequência a esse desejo de todos os Senadores
e também, claro, da opinião pública.
Mas também gostaria de me somar à proposição
do Senador Randolfe Rodrigues para que o Senado,
na liderança de V. Exª, procurasse a Câmara, o Presidente da Câmara, os Líderes partidários, primeiro
para avançar no projeto aqui do Senado, que acaba
com o voto secreto no caso de cassação de mandato.
Esse aí está pronto, eu acho, para votação lá na Câmara e poderia acelerar esse processo. E em seguida
também a PEC 18.
Nós todos sabemos que a representação política
é uma atividade espinhosa, mas há uma generalização,
a sociedade generaliza quando analisa e emite opinião
sobre os políticos. E situações como a que aconteceu
ontem terminam respingando em todos aqueles que
exercem a tarefa de representação popular.
Portanto, eu acho que nós devemos, daqui para
frente, ficar antenados e nos anteciparmos aos fatos
para que não tenhamos depois que correr atrás do
prejuízo, como nós estamos fazendo neste momento.
Eu sei que o fato ocorreu na Câmara, mas nós
também somos eleitos, nós também dependemos do
voto popular e representamos o povo aqui nesta Casa,
os Deputados na Câmara, mas o que acontece lá também nos diz respeito.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg,
V. Exª está com a palavra para discutir a matéria.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero, para discutir, cumpri-
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mentar o autor dessa matéria, Senador Jarbas Vasconcelos, e o Senador Eduardo Braga, Relator.
Eu tive a oportunidade de sugerir, e a sugestão
foi acolhida pelo nobre Relator, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, a introdução já nessa
proposta de emenda à Constituição também do voto
aberto na apreciação em coerência com o que nós já
tínhamos aprovado aqui no Senado Federal, no sentido
de garantir o voto aberto da apreciação de cassação
de parlamentares.
Eu tive a oportunidade de me manifestar em relação ao episódio lamentável, deplorável, realizado
pela Câmara dos Deputados, ontem, naquela votação
esquizofrênica. Digo esquizofrênica porque o eleitor ou
o cidadão comum não consegue entender como é que
temos uma legislação produzida através de um projeto de lei de iniciativa popular que proíbe que qualquer
pessoa condenada em segunda instância, por órgão
colegiado, não possa sequer ser candidato, como é que
uma pessoa condenada a treze anos de prisão possa
exercer o mandato de Deputado Federal.
Mas eu também quero fazer novamente aqui
uma crítica que fiz ao Presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, que anunciou hoje pelos jornais
que não submeterá mais nenhum processo de cassação de mandatos de parlamentares sem antes colocar
em votação a proposta de emenda à Constituição que
institui o voto aberto.
E eu pergunto: Por que não o fez antes? Por que
deixou que o Parlamento sofresse essa verdadeira
desmoralização já que esta proposta aprovada pelo
Senado já se encontra, há muitas semanas, na Câmara dos Deputados?
Também não entendi a decisão do Presidente
de dar posse ao suplente apenas após a decisão da
Câmara, do Plenário da Câmara. Porque, convenhamos, a situação do Deputado Natan é exatamente a
mesma que S. Exª tinha antes.
Se o Presidente da Câmara pôde dar a posse ao
ex-Senador Amir Lando, Deputado, que estava até há
pouco aqui no plenário, por que não o fez antes, evitando esse constrangimento enorme? Porque, é claro,
não pode entrar na cabeça de ninguém que uma pessoa condenada a 13 anos de prisão possa exercer o
seu mandato de Deputado Federal.
Repito: a democracia foi uma conquista dura da
população brasileira, muitos sofreram, muitos foram
mortos; e nós não podemos admitir que a democracia esteja sendo fragilizada pelos próprios membros
do Poder Legislativo.
Eu entendo que essa proposta do Senador Jarbas Vasconcelos é um avanço. Lamento que nós não
a tenhamos aprovado antes, para já estar em vigor.
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Como também, aqui, quero fazer mais um apelo, no
sentido de que possamos apreciar definitivamente a
instituição do voto aberto em todas as votações.
Ficou, mais uma vez, claro para aqueles que utilizam o argumento de que o voto secreto é uma defesa
contra a pressão do Poder Executivo, está aí: votamos
diversos projetos, aprovamos, e, agora, na apreciação
dos vetos, todos os vetos foram mantidos. A pressão do
Governo funciona, e, muitas vezes, por negociações de
cargos, de liberação de emendas, que não obedecem
ao princípio republicano. Quando, no meu entendimento,
Sr. Presidente, nós devemos estar submetidos à pressão legítima. Qual é a pressão legítima? É a pressão da
opinião pública; é a pressão dos representados. Esses,
sim, exercem uma pressão republicana, uma pressão
legítima sobre todos os Deputados e os Senadores,
porque têm o direito de saber como votam os seus representantes no Congresso Nacional. E, se nós não
tivermos parlamentares com capacidade de enfrentar
pressões de toda ordem, venham de onde vier, não
têm condições de serem parlamentares.
Portanto, quero aqui, no momento em que cumprimento o Relator desta matéria, o Senador Eduardo Braga, e o autor dessa matéria, o Senador Jarbas
Vasconcelos, também reiterar, mais uma vez, minha
posição para que avancemos na instituição do voto
aberto em outras modalidades de votação no Plenário
do Senado Federal.
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. Para discutir. Sem revisão do
orador.) – Serei breve, Sr. Presidente.
Só quero reiterar a sugestão que já apresentei.
Como já foi dito, é uma decisão dos Líderes aprovar
esta Proposta de Emenda à Constituição na Comissão
de Constituição e Justiça e trazê-la ao Plenário, para
que seja votada com a celeridade devida.
Reitero: é necessário, respeitando a autonomia
da Câmara dos Deputados e respeitando o bicameralismo do Congresso Nacional, compreendermos o
momento político que estamos, em decorrência dos
notórios acontecimentos do dia de ontem.
Por isso, considero fundamental que dialoguemos,
o quanto antes, com os Líderes e com o Presidente
da Câmara para a votação, o mais rápido possível, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 196, de autoria
do Senador Alvaro Dias, para a instituição do fim do
voto secreto para cassação de mandatos parlamentares
naquela Casa. Também é necessário votarmos aqui, o
quanto antes, essa Proposta de Emenda à Constituição
nº18 e tão logo seja terminada aqui, nós mesmos, os
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Líderes desta Casa, possamos levá-la para que também não fiquemos nesse processo de encaminhar os
ritos e as propostas de emenda à Constituição ficarem
trancadas lá na Câmara.
Quero apenas citar, Sr. Presidente. Há, pelo menos, quatro propostas de emenda à Constituição que
hoje mesmo a Ministra Cármen Lúcia disse que seriam
um avanço substancial na estrutura política brasileira
e que já foram aqui votadas pela Casa: a proposta de
emenda à Constituição que muda o rito das medidas
provisórias; a proposta de emenda à Constituição que
acaba com uma das suplências de Senadores; a proposta de emenda à Constituição que acaba com o voto
secreto para cassação de mandatos e agora a proposta
de emenda à Constituição nº 18, do Senador Jarbas
Vasconcelos, que cassa automaticamente mandatos
em virtude de decisões do Supremo Tribunal Federal
transitadas em julgado.
Essas quatro emendas constitucionais já são, por
si só, reforma política, mas a Câmara dos Deputados
tem que fazer o complemento do serviço e apreciar
também, pelo menos, essas três emendas constitucionais que já estão lá.
Por isso é fundamental, é necessário esse apelo
aos Líderes e ao Presidente da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária de terça-feira, quando nós teremos a segunda sessão de discussão. Na
quarta-feira, teremos a terceira sessão de discussão;
na quinta-feira, teremos a quarta sessão de discussão
dessa importante matéria; e na terça-feira da semana
seguinte, nós teremos a quinta sessão de discussão.
A matéria, a partir da quinta sessão, já pode ser
apreciada na mesma Ordem do Dia.
Senadora Vanessa, eu queria só fazer um acordo
de procedimento com V. Exª, para que nós pudéssemos
avançar na apreciação já acordada de todos os itens
das propostas sugeridas pela Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher e aí nós
daríamos a palavra, ao final, a V. Exª, para que V. Exª,
de uma vez só, arrematasse a discussão de todas as
matérias, com a mesma diligência, competência, comprometimento como se dedicou à causa da comissão
parlamentar de inquérito.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, se V. Exª me permite, eu só queria confirmar
que, de todos os projetos que estão na pauta, deixaríamos de votar somente dois: o item 17 – Projeto de Lei
nº 289 – que trata da criação do Fundo, porque não há
um consenso ainda para votarmos hoje, aliás, eu acho
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que a matéria é de quórum qualificado; e o item 11, que
é uma mudança do Código Penal, e eu já encaminhei
um requerimento à Mesa, para remeter o projeto à comissão especial que está instalada nesta Casa.
No mais, concordo com a observação de V. Exª,
que procedamos imediatamente à votação da matéria,
visto que há acordo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós temos duas matérias: uma
que exige um quórum diferenciado, que cria o Fundo
Penitenciário Nacional e que exige quórum qualificado; e outra matéria, a que altera o Código Penal, para
inserir o feminicídio como circunstância qualificadora
do crime de homicídio, que é uma proposta para que
ela tramite na Comissão de Constituição e Justiça ou
na Comissão de Reforma do Código Penal.
Eu, sinceramente, acho que talvez não exista
tanta necessidade, porque, aprovada no Senado, ela
vai para a Câmara dos Deputados, e, aprovada na
Câmara dos Deputados, na reforma do Código Penal,
ela vai balizar a tramitação do próprio Código Penal.
Eu acho que talvez seja mais inteligente, do ponto de vista da comissão parlamentar de inquérito, que
nós façamos a inversão lógica dessa ordem.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Fora do microfone.) – Votar
talvez hoje?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não. Hoje não. Nós votaríamos mais adiante, mas com o compromisso de que,
na discussão do Código Penal, da reforma do Código
Penal, essa matéria seria ressaltada, uma vez que ela
já faria parte da lei, já era lei, partindo do pressuposto
de que a Câmara apreciaria essa matéria rapidamente.
Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
o Senador Aloysio Nunes, Líder do PSDB, gostaria que
essa matéria realmente fosse à Comissão de Justiça.
Falo aqui em seu nome.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Então nós poderemos combinar este procedimento: deixa de ser votada, vai para
a Comissão de Constituição e Justiça e, em seguida,
posteriormente, nós combinaríamos com os Líderes,
com a Casa, a melhor tramitação dessa matéria, a
mais célere tramitação da matéria.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Só lembrar, Sr. Presidente,
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que existem projetos de lei também de outra CPI, que
é a CPI do Tráfico de Pessoas, cujos projetos também
foram remetidos à Comissão do Código Penal. Então,
acho que a observação que V. Exª faz tem procedência sim e atende a postulação do Líder Aloysio Nunes.
Concordamos plenamente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 12 da pauta:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 293, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143
do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 293, de
2013, (da CPMI de Violência Contra a Mulher
no Brasil), que altera o art. 1º da Lei nº 9.455,
de 7 de abril de 1997, para incluir a discriminação de gênero e reconhecer como tortura a
submissão de alguém à situação de violência
doméstica e familiar, com emprego de violência
ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico
ou mental como forma de exercer domínio.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
Eu queria só lembrar que há um acordo dos Líderes partidários no sentido de que nós possamos deliberar com relação a essas matérias em primeiro turno.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Não havendo objeção da Casa, nós poderemos
passar à discussão do projeto em segundo turno e à
apreciação do projeto em segundo turno. Essa matéria
é uma matéria já acordada com todos os Srs. Senadores e com todos os Líderes partidários.
Não foram oferecidas emendas no primeiro turno.
Discussão do projeto em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto em
segundo turno, declaramos encerrada a discussão em
segundo turno.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
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, Senador
Valdir Raupp.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final, a matéria está aprovada e vai à Câmara dos Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 13:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 294, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143
do Regimento Comum)
Também tramitando em acordo com os Líderes partidários.
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 294,
de 2013 (da CPMI de Violência Contra a Mu-
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lher no Brasil), que altera o art. 20 da Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006, para estabelecer que o encaminhamento da ofendida ao
abrigamento deverá ser comunicado em 24
(vinte e quatro) horas ao juiz e ao Ministério
Público para análise imediata dos requisitos
da prisão preventiva do agressor.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Segunda sessão de discussão do projeto, em
primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, que
tramita com uma grande convergência, consequência
do trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito,
nós encerramos a discussão.
E passamos à votação do projeto, em primeiro
turno.
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Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que
aprovam o projeto permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado o projeto.
Não havendo também objeção da Casa, passa-se à discussão do projeto, em segundo turno.
Não foram oferecidas emendas no primeiro turno.
Discussão do projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, em
segundo turno, declaramos encerrada a discussão,
em segundo turno.
E passamos à votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
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.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 14:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 295, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 295, de
2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher
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no Brasil), que altera o art. 7º da Lei nº 8.080,
de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes
e dá outras providências, para inserir entre os
princípios e diretrizes do Sistema Único de
Saúde (SUS) a atribuição de organizar serviços públicos específicos e especializados para
atendimento de mulheres vítimas de violência
doméstica em geral.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Segunda sessão de discussão do projeto, em
primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, declaramos encerrada a discussão do projeto, em primeiro turno.
Passamos à votação.
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As Senadoras e os Senadores que aprovam o
projeto permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o projeto.
Se não houver também objeção do Plenário,
já que esta matéria é uma matéria consensual e ficou acordado que nós a votaríamos na quarta ou na
quinta-feira, nós poderemos também, a exemplo das
duas últimas, realizar a apreciação, em segundo turno.
Passa-se, portanto, à apreciação do projeto, em
segundo turno.
Não foram oferecidas emendas no primeiro turno.
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Discussão do projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, em
segundo turno, declaramos encerrada a discussão,
em segundo turno.
Passamos à votação do projeto, em segundo
turno.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o projeto, em segundo turno.
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. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 15 da pauta:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 296, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143
do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 296, de
2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher
no Brasil), que altera a Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social, e a Lei nº
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11.340, de 7 de agosto de 2006, para instituir
o auxílio-transitório decorrente do risco social
provocado por situação de violência doméstica
e familiar contra a mulher.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão, em primeiro turno.
Segunda sessão de discussão do projeto, em
primeiro turno.
Não havendo quem queira discutir o projeto, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação. (Pausa.)
As Senadoras e os Senadores que aprovam o
projeto permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o projeto.
Se não houver também objeção da Casa, passamos à discussão do projeto, em segundo turno.
Não foram oferecidas emendas, em primeiro turno.
Discussão do projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, em
segundo turno, declaramos encerrada a discussão,
em segundo turno.
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Passamos à votação, em segundo turno.
As Senadoras e os Senadores que aprovam o
projeto, em segundo turno, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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Aprovado o projeto, em segundo turno.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Passamos à discussão da redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação
final (...)
Mais uma vez gostaríamos de lembrar, Senador
Mozarildo, que esta matéria caminha em função de uma
grande convergência na Casa com os Líderes partidários e a partir das sugestões da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito de Violência contra a Mulher.
Discussão da redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final,
declaramos encerrada a discussão da redação final.
Passamos à votação. (Pausa.)
Está aprovada a redação final.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 17 da pauta.
Esta é a última matéria sugerida pela Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a
Mulher.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ. Fora do microfone.) – Item 16 ou 17?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Fora do microfone.) – Ele está
lendo o 16.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Contra a mulher. É o item 17:
Projeto de Lei nº 298.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Fora do microfone.) – Esse é
o do fundo?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não, não, o projeto do fundo
– desculpem – e o projeto do feminicídio irão para a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Esse segundo projeto é diferente do outro projeto,
que era o de nº 16, que cria um Fundo Penitenciário
Nacional. Esse cria o Fundo Penitenciário Nacional. É
lei complementar.
Esse segundo projeto, do Item 17, dispõe sobre
a criação do Fundo Nacional de Enfretamento à Violência contra as Mulheres, e dá outras providências.
É, também, de um fundo. Então, não são dois
projetos; são três projetos: dois que criam fundos, que
irão tramitar na Comissão de Constituição e Justiça,
e outro que agrava a pena do feminicídio como crime
de homicídio qualificado.
Não havendo objeção da Casa, nós vamos adotar
o mesmo procedimento regimental.
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Submeto à apreciação da Casa os requerimentos que mandam essas três matérias citadas para a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
São os seguintes os requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 981, DE 2013
Adiamento de votação para audiência de
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Nos termos do art. 315, combinado com o inciso
I do art. 279 do Regimento Interno, requeiro adiamento
da votação do Projeto de Lei do Senado nº 298/2013
a fim de que sobre ele seja ouvida a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin.
REQUERIMENTO Nº 982, DE 2013
Adiamento da votação para audiência de
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Nos termos do art. 315, combinado com o inciso
I do art. 279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Lei do Senado nº 297, de
2013 – Complementar, a fim de que sobre ele seja ouvida a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 2013.– Senadora Vanessa Grazziotin.
REQUERIMENTO Nº 983, DE 2013
Adiamento da votação para audiência de
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Nos termos do art. 315, combinado com o inciso
I do art. 279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Lei do Senado nº 292, de
2013, a fim de que sobre ele seja ouvida a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 2013. – Lucia Vânia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Os Srs. Senadores que aprovam os requerimentos permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados os requerimentos.
São os seguintes os itens encaminhados à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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11
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 292, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143
do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 292, de
2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher no
Brasil), que altera o Código Penal, para inserir
o feminicídio como circunstância qualificadora
do crime de homicídio.
16
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 297, DE 2013 – COMPLEMENTAR
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143
do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 297,
de 2013 – Complementar (da CPMI de Violência Contra a Mulher no Brasil), que altera
a Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de
1994, que cria Fundo Penitenciário Nacional,
para determinar que recursos arrecadados
com multas decorrentes exclusivamente de
sentenças condenatórias em processos criminais que envolvam violência doméstica e
familiar devem ser aplicados na manutenção
de casas de abrigo destinadas a acolher vítimas de violência doméstica e prioritariamente no reembolso de benefícios ou prestações
assistenciais ou previdenciárias, pagas com
recursos da seguridade social.
17
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 298, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143
do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 298,
de 2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher no Brasil), que dispõe sobre a criação do
Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência
Contra as Mulheres, e dá outras providências.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Sr. Presidente, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga, muito
obrigado por tudo.
Senadora Vanessa Grazziotin e Senador Mozarildo Cavalcanti.
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, eu falarei rapidamente, apenas para cumprimentar V. Exª. Tivemos, nesta semana, uma reunião
importante, um ato, uma sessão solene importante com
a presença da Presidenta aqui, e, naquele momento, V.
Exª registrou que votaríamos hoje os projetos da CPMI.
Penso que o compromisso com a causa das mulheres, Sr. Presidente, tem que ir para muito além do
discurso, e hoje nós estamos vivendo esse momento.
Então, eu quero aqui não só em meu nome – estamos
eu e Senadora Lúcia Vânia aqui –, mas, principalmente,
em nome da Deputada Jô Moraes, que foi a Presidente
da CPMI, e da Senadora Ana Rita, que foi a Relatora,
cumprimentar V. Exª, entendendo que demos um passo muito importante no aprimoramento da luta contra
a violência doméstica, que, infelizmente, as mulheres
sofrem, e sofrem muito no Brasil.
Cumprimento V. Exª e, ao mesmo tempo, lhe
agradeço.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós também agradecemos muito a V. Exª, que, repito, cumpriu um destacado papel.
Graças à boa vontade dos Senadores e das Senadoras, estamos honrando a palavra da Mesa Diretora do
Senado Federal com relação ao compromisso de que,
na quarta-feira, no mais tardar na quinta-feira, nós votaríamos essas importantíssimas matérias.
Senador Mozarildo Cavalcanti e Senadora Lúcia Vânia.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco Parlamentar União e Força/PTB – RR. Sem revisão do
orador.) – Queria só, Presidente, pedir que seja votado
o requerimento que apresentei à Mesa e que, na verdade, é consequência de uma decisão da Comissão
de Relações Exteriores para uma missão destinada a
fazer um levantamento na fronteira de Roraima com
a Venezuela.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós daremos prioridade, ainda
nesta sessão, para deliberarmos sobre essa sugestão
feita pelo Senador Mozarildo Cavalcanti.
Em votação o requerimento do Senador Mozarildo Cavalcanti, que solicita, com fundamento no art.
40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença
dos trabalhos da Casa, no período de 2 a 6 de setembro de 2013, para participar de missão destinada a
verificar, in loco, o não cumprimento bilateral do acordo firmado entre o Governo brasileiro e a República
Venezuelana, que estabelece zona na fronteira entre
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os respectivos países, nos termos da retificação proposta ao Requerimento nº 38, de 2013, da Comissão
de Relações Exteriores – aprovado pela Comissão de
Relações Exteriores em 18 de junho.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 984, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 40, § 1º, inciso I do
Regimento Interno do Senado Federal, complementado
pelo Requerimento da Comissão de Relações Exteriores nº 38, de 2013, aprovado em 28 de maio e retificado
em 18 de junho do corrente e informado à Presidência
do Senado Federal através do Ofício nº 101/2013 da
Comissão de Relações Exteriores, afastamento das
atividades da Casa para o cumprimento da missão
destinada a verificar, in loco, o não cumprimento bilateral do Acordo firmado entre o governo brasileiro
e a república venezuelana que estabelece zona non-aedificandi na fronteira entre os respectivos países,
no período de 2 a 6 de setembro próximo vindouro.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 2013. – Senador Mozarildo Cavalcanti.
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 SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB –
GO. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, quero igualmente cumprimentar V.
Exª, Sr. Presidente.
Não tenho dúvidas de que a votação dessas matérias hoje e o relatório da CPMI revelam a preocupação
do Congresso Nacional com a problemática da mulher.
A votação das leis hoje vem corrigir omissões da própria lei, e tenho certeza de que vamos complementar
isso na Comissão de Justiça.
Quero parabenizar V. Exª pela agilidade e pelo
compromisso que tem tido com a questão da mulher.
Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Muito obrigado a V. Exª, que,
a exemplo da Senadora Vanessa Grazziotin, também
tem cumprido um papel extraordinário, ajudando a
Comissão Parlamentar de Inquérito, sugerindo essas
importantes matérias.
Muito obrigado à Senadora Lúcia Vânia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 18:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 22, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 22, de 2013, do Senador Antonio
Carlos Rodrigues, que altera a Resolução do
Senado Federal n° 40, de 1995, para disciplinar
o funcionamento da Procuradoria Parlamentar.
Também há um acordo, uma grande convergência com relação à aprovação dessa matéria.
Pareceres nºs 830 e 831, de 2013, das Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, que
teve como Relator o Senador Antonio Carlos
Valadares, é favorável à Emenda nº 1-CCJ; e
– da Comissão Diretora, que teve como Relator o Senador Ciro Nogueira, também favorável
ao Projeto e à Emenda nº 1-CCJ.
Discussão do projeto e da emenda, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto e
a emenda, em turno único, declaramos encerrada a
discussão e passamos à votação do projeto, sem prejuízo da emenda.
As Senadoras e os Senadores que aprovam o
projeto permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação da Emenda nº 1 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
As Senadoras e os Senadores que a aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
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.
Os Srs. Senadores e as Senadoras que aprovam a redação final permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós também combinamos com
os Líderes partidários que faríamos a leitura da Mensagem nº 357, de 2013, da Presidenta da República,
que solicita ao Senado Federal a retirada da tramitação da Mensagem nº 335, de 14 de agosto de 2013,
referente à indicação do Sr. Marcel Fortuna Biato, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata
do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Suécia, e, cumulativamente, junto à República da Letônia.
É a seguinte a mensagem na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Os Srs. Senadores e as Srªs
Senadoras que aprovam a mensagem permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
A mensagem foi aprovada, e está retirada a indicação do Sr. Marcel Fortuna Biato.
Será comunicado à Presidência da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência recebeu a Mensagem no 76, de 2013-CN (nº 358, de 2013, na origem),
da Excelentíssima Senhora Presidente da República,
encaminhando o Projeto de Lei nº 9, de 2013-CN, que
“Estima a receita e fixa a despesa da União para o
exercício financeiro de 2014”.
O projeto lido vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos do art. 82 da Resolução nº 1, de
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para
tramitação do Projeto:
Leitura: 29-8-2013
até 3/9

– prazo para publicação e distribuição
em avulsos;

até 3/10

– prazo para realização de audiências
públicas;
– prazo para apresentação de
emendas à receita e de renúncia de
receitas ao projeto;
– prazo para publicação e distribuição
de avulsos das emendas à receita e
de renúncia de receitas;
– prazo para apresentação,
publicação e distribuição do
Relatório da Receita;
– prazo para votação do Relatório da
Receita e suas emendas;
– prazo para apresentação,
publicação e distribuição do
Relatório Preliminar;
– prazo para apresentação de
emendas ao Relatório Preliminar;
– prazo para votação do Relatório
Preliminar e suas emendas;
– prazo para apresentação de
emendas ao projeto;
– prazo para publicação e distribuição
de avulsos das emendas;
– prazo para apresentação,
publicação, distribuição e votação
dos relatórios setoriais;

até 18/9
até 21/9
até 8/10

até 11/10
até 16/10
até 19/10
até 22/10
até 1º/11
até 6/11
até 25/11

até 12/12

até 17/12
até 20/12
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– prazo para apresentação,
publicação, distribuição e votação
do relatório do Relator-Geral;
– prazo para encaminhamento
do Parecer da CMO à Mesa do
Congresso Nacional;
– prazo para implantação das
decisões do Plenário do Congresso
Nacional e geração de autógrafos.

A matéria será publicada em Suplemento ao Diário do Senado Federal de 30 de agosto do corrente e
disponibilizada em meio eletrônico no sítio do Senado
Federal e no portal do Congresso Nacional.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Walter Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da Constituição Federal, para estabelecer que os ocupantes de cargo público que tiverem sua escolha
aprovada previamente pelo Senado Federal, nos
termos do art. 52, III, f, devem comparecer a essa
Casa, anualmente, para prestar contas de suas
atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
(Paraná)
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
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4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador José Sarney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular
a duração dos benefícios fiscais concedidos
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona
Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 32, de 2010, tendo como primeiro
signatário o Senador Valter Pereira, que altera
os arts. 92 e 111-A da Constituição Federal,
para explicitar o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, alterar
os requisitos para o provimento dos cargos
de Ministros daquele Tribunal e modificar-lhe
a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
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 primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional
Federal da 6º Região, com sede em Belém e
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
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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 primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Eunício Oliveira, que
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação conjunta
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 45, DE 2009
(Calendário Especial –
Requerimento nº 875, de 2013)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
45, de 2009, tendo como primeiro signatário o
Senador Renato Casagrande, que acrescenta
o inciso XXIII ao art. 37 da Constituição Federal, dispondo sobre as atividades do sistema
de controle interno.
Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, de redação, que apresenta.
10
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 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.
19
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimentos
nº 835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando o desapensamento do
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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).
20
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 836, de 2013, do Senador Wilder Morais,
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 (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
21
REQUERIMENTO Nº 902, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
902, de 2013, do Senador José Agripino, solicitando 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).
22
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 despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(cancelamento de CNPJ no caso de utilização
de mão-de-obra escrava).
23
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 Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
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tiça e Cidadania (cancelamento de CNPJ no
caso de utilização de mão-de-obra escrava).
24
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 Senado nºs 710, de 2011; e 287, de
2013, por regularem matéria correlata (greve
no serviço público).
25
REQUERIMENTO Nº 925, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
925, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de
Lei do Senado nº 211, de 2009, de sua autoria.
26
REQUERIMENTO Nº 934, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
934, de 2013, do Senador Delcídio do Amaral, 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 Econômicos (cobertura de planos de saúde).
27
REQUERIMENTO Nº 937, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando o desapensamento dos Projetos de
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim
de que tenham tramitação autônoma (destinação dos recursos do Fundo Social).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu concedo a palavra ao Senador Sérgio Souza e, em seguida, ao Senador Valdir
Raupp.
E convido o Senador Mozarildo para que possa,
rapidamente, presidir os nossos trabalhos, conduzir
os nossos trabalhos.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Obrigado, Sr. Presidente, Senador Renan
Calheiros.
Meu caro Presidente, Senador Valdir Raupp, quero
dizer que fiz a indagação à Presidente do TSE, a Ministra Cármen Lúcia, sobre como está se comportando
a Justiça Eleitoral com relação à perda do mandado
por infidelidade aos ocupantes de cargo majoritário.
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Ela disse que essa questão está sub judice no TSE e,
por tal razão, ela se julgaria impedida de responder,
inclusive, porque ela faz parte daquela Corte. E fazendo referência de que era uma pergunta de V. Exª,
Presidente Nacional do PMDB.
Senhoras e senhores, venho à tribuna do Senado, nesta tarde, tratar de um assunto de grande
importância para o agronegócio brasileiro e, por consequência, para a economia nacional: a questão da
armazenagem no País.
Em verdade, a capacidade instalada de armazenagem de grãos no Brasil e sua expectativa de evolução é tema estrutural no desenvolvimento do nosso
setor agropecuário.
O crescimento da produção de grãos brasileira,
em toneladas, nos últimos 15 anos, foi de 217%. Nos
últimos 15 anos, o crescimento da produção de grãos,
Senador Raupp, foi de 217%, o que corresponde a
5,3% do crescimento anual no período. O problema
é que, notadamente, esse incrível desempenho não
foi acompanhado por investimentos adequados na infraestrutura do escoamento e do armazenamento da
produção brasileira.
Tal situação resulta em gargalos significativos,
que implicam custos logísticos e, consequentemente,
perdas de competitividade, afetando sobremaneira
as exportações brasileiras e, também, encarecendo
a transformação desse produto no mercado interno.
Há muito tempo, o setor clama por investimentos
e disponibilidade de recursos para a ampliação da capacidade de estocagem de grãos no País. No Brasil,
atualmente, há 3.500 estruturas de armazenagem que
suportam 25 milhões de toneladas, para uma produção
nacional de 180 milhões de toneladas.
Há um déficit nacional de estocagem de cerca
de 40 milhões de toneladas. O Centro-Oeste está entre as regiões com maiores dificuldades, porém, em
todo o território nacional, há necessidade de novos
investimentos.
No meu Estado, o Estado do Paraná, não é diferente. E a defasagem entre a oferta de armazéns e o
estoque potencial local situa-se em torno de 8 milhões
de toneladas, porque meu Estado, além de produzir
para exportar, também produz para o consumo interno, para a transformação. E você faz isso na cadeia
de carnes, por exemplo, na cadeia de leites... E você
precisa estocar os grãos, porque eles são produzidos
duas vezes ao ano: safra de verão e safra de inverno,
um período curto, e depois eles precisam ser adequadamente estocados.
Felizmente, Srªs e Srs. Senadores, o Governo da
Presidente Dilma Rousseff atentou para esse fato e,
de forma precursora, lançou, em meados deste ano,
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juntamente com o Plano Safra 2013/2014, o Plano Nacional de Armazenagem: antes tarde do que nunca!
Já devíamos ter, e o setor cobrava isso há décadas.
Mas chegou! Inclusive, o BNDES baixou uma portaria recentemente, já disciplinando os financiamentos.
Trata-se de ação inovadora e absolutamente
correta do Governo Federal, cujo impacto positivo no
setor será extraordinário. Foram destinados cerca de
R$25 bilhões para o financiamento de investimentos
com taxas de juros de 3,5% ao ano. Em verdade, nunca existiu tanto dinheiro disponível para a agricultura
no País, ainda mais para a finalidade de estocagem
de nossa produção de grãos.
Em 2002, o Plano Safra foi de R$20 bilhões. Em
2013, o anúncio para 2013/2014 foi de R$156 bilhões,
sendo que somente a agricultura familiar fica com
R$20 bilhões, que era exatamente o que nós tínhamos em 2002.
Algumas medidas já foram tomadas pelo Governo Federal para ampliar, adequar e modernizar a atual
infraestrutura brasileira de escoamento da produção
nacional, dentre as quais o plano de armazenagem
se destaca.
Neste cenário, foi editada a Medida Provisória n°
619, de 2013, da qual tenho a honra e satisfação de
ser o Relator revisor.
Entre outros temas abordados, a Medida Provisória 619 atua em duas frentes que considero fundamentais no setor de estocagem.
Primeiramente, sugere a alteração da Lei n°
12.096, de 29 de novembro de 2009, para possibilitar
o financiamento de novas estruturas de armazenagem
com recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e com subvenção econômica sob a modalidade que equaliza a taxa de juros.
É importante destacar que se trata da primeira
vez que um governo estabelece condições especiais
para financiamentos destinados exclusivamente ao
segmento de armazenagem, e não necessariamente
para construção de armazéns próprios em propriedades rurais.
Este novo cenário ampliará as possibilidades do
produtor rural, permitindo que escolha o que fará com
sua produção – decidir se vai vendê-la integralmente,
como ocorre na maioria dos casos atuais, pois não
existe capacidade suficiente de armazenagem em
todo País, ou se é melhor estocá-la para vender num
momento posterior, mais interessante financeiramente.
Nós sabemos que nos momentos de entressafras nós temos preços melhores sendo praticados no
Brasil e no mundo
E mais do que isso, Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, na medida em que destina recursos
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para a indústria da armazenagem, e não somente para
a construção de armazéns próprios, permitirá ao produtor escolher onde quer armazenar seus estoques,
possibilitando maior competitividade, com redução de
custos e ampliação da liberdade de escolha de cada um.
No mesmo sentido, reconhecendo a necessidade de ampliar a capacidade estática de armazenagem
do País, a Medida Provisória busca assegurar a modernização, a reforma e a ampliação da capacidade
própria de armazenagem da Companhia Nacional de
Abastecimento.
O aumento da capacidade estática da rede própria
de armazéns da União, por meio da Conab, visa melhorar a efetividade na formação dos estoques públicos.
Por exemplo, nós estamos vivendo um momento
crucial em relação ao trigo no Brasil, as geadas queimaram grande parte da produção paranaense, do Rio
Grande do Sul e de Santa Catarina, que são as regiões
produtoras; a Argentina sobretaxou o trigo e nós não
temos estoques para leiloar. Veja como são importantes estoques reguladores.
Também visa promover ações de regulação dos
preços mínimos, regular o abastecimento dos principais alimentos básicos (grãos e farinha de mandioca,
por exemplo), ampliar a oferta desses produtos e minimizar as oscilações de preços e os riscos de impacto
sobre a inflação.
Além de tudo, meu caro Senador Valdir Raupp,
dotar a Conab de meios para a construção de novos
armazéns permite ao Poder Público suprir eventual
defasagem de estocagem em locais em que não haja
interesse privado. Ou seja, permite ao Governo trabalhar estrategicamente em novas fronteiras agrícolas,
que ainda não tenham se transformado em mercados
interessantes para a iniciativa privada, mas, que são,
igualmente, carentes de armazenagem.
É evidente, portanto, senhoras e senhores, o
quão importante foi a iniciativa da Presidente Dilma
Rousseff ao tratar, como prioridade, dotada de plano
específico, a armazenagem no País.
Obviamente que, como quase tudo na vida, é
possível aprimorarmos ainda mais o funcionamento
do programa.
E vem atrasado, mas veio, e nós precisamos enaltecer a iniciativa e veio mesmo antes. O Plano Safra foi
construído e durante o ano todo anunciado no meio do
ano, no mês de junho, antes mesmo dessa supersafra
de milho que nós estamos colhendo no Centro-Oeste.
Há questionamentos acerca da normatização
das operações que devem ser definidas e colocadas
em prática pelas instituições financeiras. E em decorrência dessa falha, há críticas em torno da burocracia
para acessar os recursos anunciados.
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Igualmente importante é atentar para as dificuldades de obtenção de licenciamentos ambientais
nos Estados para a construção das novas unidades.
É fundamental atentarmos para a importância estratégica desse tema para a economia do País e, assim,
darmos a celeridade responsável e necessária para
sua evolução.
Concluo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes
da Rádio Senado, exaltando o Governo Federal pela
atenção dada ao segmento de armazenagem, parte
essencial do agronegócio em qualquer país produtor
de alimentos no mundo.
Espero que o Congresso Nacional possa agilizar a aprovação da Medida Provisória nº 619, de
2013, se for o caso, realizando os aprimoramentos
necessários à matéria, porém sempre atentando para
a importância de dotarmos nosso País de um sistema que possa nos dar mais garantia de preço e de
equilíbrio na produção de grãos aqui no Brasil e no
Planeta. Esperamos, Sr. Presidente, dotar o Brasil
de capacidade de armazenagem adequada à nossa
produção, dar resposta à altura do que espera e pretende o cidadão brasileiro.
Sr. Presidente, senhoras e senhores, pesquisa
feita por uma revista de circulação nacional, no início
deste ano, no mês de fevereiro ou março, comparando
o Brasil aos Estados Unidos e à Argentina, uma mesma
distância para o escoamento da safra, dois mil quilômetros, do porto de Iowa até o porto de New Orleans,
nos Estados Unidos, de uma região da Argentina até o
porto de Buenos Aires, e de uma região do Mato Grosso até o porto de Paranaguá, demonstrou que o Brasil
perde R$180 bilhões em comparação com esses dois
países, os Estados Unidos da América e a Argentina,
pela ineficiência dos seus modais de transporte e pelo
déficit de armazenagem; R$180 bilhões somente no
ano de 2012 o Brasil perdeu. Perdeu em geração de
impostos, de serviços e de riquezas no País. Cento e
oitenta bilhões é seis vezes a arrecadação do Estado do
Paraná, o meu Estado, que é a quinta maior economia
do País, só para se ter ideia do valor que se perdeu,
no ano de 2012, pelo déficit de armazenagem e pela
ineficiência dos modais de transporte.
O Governo Federal veio. Não é tarde, mas veio
atrasado trazer um plano nacional de armazenagem e
também implantar um plano nacional para as ferrovias,
para os portos, para as hidrovias e para as rodovias do
Brasil. Espero que com essas ações, Senador Valdir
Raupp, nós possamos diminuir o custo Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Uma boa noite a todos.
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Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, o Sr.
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, como
orador inscrito, ao Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB –
RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo, Srªs e
Srs. Senadores, antes de começar o meu pronunciamento sobre o aniversário da Emater de Rondônia e
do sucesso dessa empresa no meu Estado, quero aqui
fazer um comunicado da resposta que tive sobre o encaminhamento que fiz ao Ministério dos Transportes
e à Valec. No dia cinco de agosto deste ano, 2013, a
assessoria especial da presidência da Valec fez o seguinte comunicado:
Assunto: Resposta ao Memorando nº 325/2013,
que trata da Ferrovia Transcontinental, trecho
Vilhena/Porto Velho.
[...] Reportando-me ao Ofício nº 777 Aspar/
Ministério dos Transportes, 02/02/2013, que
encaminha o pleito em que o Senador Valdir
Raupp solicita “priorizar o estudo e o projeto
executivo para a construção da Ferrovia Transcontinental, no trecho compreendido entre Porto Velho e Vilhena, no estado de Rondônia”,
seguem os devidos esclarecimentos.
[...] Em 24 de maio de 2013, foi publicado o
certame licitatório para a contratação de empresa especializada na elaboração de Estudos
de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental
(EVTEA), levantamento aerofotogramétrico e
projeto básico de engenharia do referido trecho, conforme anexo.
[...] A licitação ocorre na modalidade concorrência (edital 005/2013) e sua abertura se deu
em 29/7/2013. Tão logo seja definida a empresa vencedora do certame, serão tomadas as
providências para o início dos estudos. Após
sua conclusão, serão encaminhados ao Ministério dos Transportes.
[...] O projeto executivo será elaborado a partir da definição pelo Governo Federal sobre a
responsabilidade pela execução da obra, por
meio de concessão ou obra pública.
[...] Na expectativa de atendimento ao pleito formulado, coloco-me à disposição para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessários.
Atenciosamente,
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Jair Campos Galvão, Diretor de Planejamento
[da Valec]..
No dia 7 de agosto de 2013, vem mais um comunicado:
A Sua Senhoria o Senhor
Georgenor Cavalcante Pinto,
Chefe da Assessoria Parlamentar
Gabinete do Ministro dos Transportes.
Assunto: Construção da Ferrovia Transcontinental, no trecho entre os Municípios de Porto
Velho e Vilhena, no Estado de Rondônia.
Referência ao Ofício nº 777, do Ministério dos
Transportes.
Em atenção ao Ofício nº 777, de 02/5/2013,
dessa procedência, referente ao pleito de interesse do Senador Valdir Raupp e da Deputada Federal Marinha Raupp, que trata da
construção da Ferrovia Transcontinental, no
trecho entre os Municípios de Porto Velho e
Vilhena, no Estado de Rondônia, encaminhamos a Vossa Senhoria o Memorando nº 498/
DIPLAN, de 05/8/2013, emitido pelo Diretor
de Planejamento desta empresa pública, que
trata da matéria.
Atenciosamente, Josias Sampaio Cavalcante
Júnior, Diretor-Presidente [da Valec].
Aí vem a resposta ao meu gabinete do Ministério
dos Transportes.
A Sua Excelência o Senador Valdir Raupp.
Assunto: Estudo e projeto executivo para a
construção da Ferrovia Transcontinental.
Sr. Senador,
Incumbiu-me o Excelentíssimo Senhor Ministro
de Estado dos Transportes César Borges de me
reportar ao Ofício GSVR nº 358/2013, de 15 de
abril de 2013, subscrito por Vossa Excelência,
referente ao estudo e projeto executivo para a
construção da Ferrovia Transcontinental, no trecho compreendido entre Porto Velho e Vilhena,
no Estado de Rondônia, incluso no Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC II.
Foi um trabalho que nós fizemos, eu a Deputada Federal Marinha Raupp, para colocar esse projeto
no PAC 2.
A respeito, encaminho, para o conhecimento
do ilustre parlamentar, a cópia do Ofício nº
1.365/2013, de 7 de agosto de 2013, elaborado pela Valec Engenharia Construções e
Ferrovias S/A., juntamente com a cópia do
Memorando nº 498/DIPLAN, de 5 de agosto
de 2013, da Diretoria de Planejamento da-
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quela empresa, bem como a cópia do Diário
Oficial da União – Seção 3, de 24 de maio de
2013, contendo os esclarecimentos sobre o
assunto em questão.
Atenciosamente, Georgenor Cavalcante Neto,
Chefe da Assessoria Parlamentar [do Ministério dos Transportes].
Aqui, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, está
a cópia do Diário Oficial em que foi publicado esse
edital de licitação.
Estou muito feliz com esse comunicado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de que, agora, trecho da
Ferrovia Transcontinental, compreendido entre Vilhena
e Porto Velho, de 700km, vai acontecer. Assim como
nós demos conta das usinas do Rio Madeira, Santo
Antônio e Jirau, que já estão em fase de conclusão,
vamos também dar conta de mais esta grande obra
para o Brasil e para o Estado de Rondônia, que é a
ferrovia no trecho Porto Velho-Vilhena, transportando
grãos, outras cargas e também passageiros futuramente, para desafogar a BR-364, que está combalida,
mas está sendo restaurada. Este também é mais um
projeto futuro pelo qual vamos brigar, tanto eu quanto
o Senador Acir Gurgacz, o nosso Governador, a nossa
Assembleia Legislativa, a nossa Bancada Federal: a
duplicação da BR-364, do Mato Grosso do Sul até o
Acre. É uma rodovia de muito movimento, que transporta muita produção, com filas infindáveis e com dificuldades de ultrapassagem e alto risco de acidentes
em alguns trechos.
Então, tanto o projeto da ferrovia como o da duplicação desta rodovia são projetos importantes para
o Brasil e, sobretudo, para o Estado de Rondônia.
Entro agora, Sr. Presidente, no pronunciamento sobre a Emater– Rondônia, essa grande empresa
do nosso Estado. Sei que todos os Estados onde há
Emater ou empresas similares prestam grande serviço
à sociedade rural.
Gostaria de iniciar meu pronunciamento de hoje
cumprimentando o Governador Confúcio Moura e
a Assembleia Legislativa de Rondônia pela recente
promulgação da Emenda à Constituição Estadual n°
84/2013, que conferiu à Emater-Rondônia a natureza
jurídica de empresa pública, ao mesmo tempo em que
concedeu segurança jurídica a seus servidores.
Ao encaminhar a mensagem à Assembleia Legislativa, em março passado, propondo essa alteração na
Constituição estadual, o Governador Confúcio Moura
atendeu a uma justa reivindicação de todo o povo de
Rondônia que, há muito, clamava pela valorização desse importante órgão público, que é a nossa Emater. Sua
Excelência e os Deputados Estaduais demonstraram
uma grande sensibilidade e sintonia política, já que
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toda a tramitação do projeto, até sua transformação
em lei, ocorreu em apenas um mês, reparando uma
flagrante injustiça, perpetrada já há 40 anos.
De fato, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
o serviço de extensão rural, em Rondônia, foi criado
em 31 de agosto de 1971 com a denominação de Associação de Crédito e Assistência Rural do Território
Federal de Rondônia (Acar), que integrava a Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural (Abcar).
Fundada com a personalidade jurídica de sociedade
civil sem fins lucrativos, surgiu com o objetivo de promover a extensão rural no Território Federal de Rondônia. Não havia, nesse momento, qualquer conotação
empresarial.
Em 1976, após a criação da Embrater na esfera
federal, a Acar-RO passou a denominar-se Associação
de Assistência Técnica e Extensão Rural (Aster-RO),
e assim se manteve até 1984, quando sua denominação foi novamente alterada para Emater-Rondônia.
Entretanto, sua personalidade jurídica e a natureza
dos seus serviços permaneceram como antes, o que
vinha criando enormes dificuldades para as atividades
de extensão rural no Estado, dificuldades essas agora
sanadas com a Emenda Constitucional nº 84/2013.
Quem nunca foi a Rondônia não pode compreender a importância da Emater para o nosso Estado,
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Em apenas quarenta anos realizamos um grande
salto, talvez o único no mundo, saindo de uma terra
inóspita com forte ataque de doenças tropicais para
uma terra que pode ser considerada, hoje, como o
novo Eldorado brasileiro. Isso se deu, basicamente,
graças ao agronegócio e ao importante papel desempenhado pela Emater, que está presente em todos
os 52 Municípios do Estado e em alguns distritos, e
por outros órgãos de apoio à agricultura, como a Embrapa, o Banco da Amazônia e o Banco do Brasil, a
Caixa Econômica Federal, a Secretaria de Estado da
Agricultura, o Senar, a Ceplac, e tantos outros órgãos
voltados para o desenvolvimento da agricultura e da
pecuária do Estado de Rondônia.
Sr. Presidente, todo esse desenvolvimento está-se dando numa área territorial de 30%; apenas 30%
do Estado foram destinados à agricultura, à pecuária
e à produção, porque 70%, aproximadamente, estão
em preservação.
Eu não me canso de falar aqui, Sr. Presidente,
que a Amazônia brasileira, a Amazônia Legal, que
engloba nove Estados, preserva hoje de 82 a 83% de
suas florestas – e olha que 60% do Território nacional
é a Amazônia Legal. Nós preservamos mais de 80%
das suas florestas e estamos desenvolvendo os nossos
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Estados com esse percentual permitido para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária.
A extensão rural faz parte do desenvolvimento
de Rondônia, em função das grandes conquistas que
nos proporcionou. Rondônia é, hoje, o quinto maior
produtor de café do Brasil, cultura que envolve o maior
número de agricultores familiares e é a principal fonte
de renda desses agricultores. Além do café, também
produzimos milho, feijão, arroz e mandioca, que são
cultivados em praticamente todo o Estado. Ainda temos o reflorestamento de várias espécies, a criação
de gado de corte, de gado de leite, com mais de 50
laticínios. Há três fábricas de leite em pó, e recentemente inauguramos mais uma na minha cidade, Rolim
de Moura, onde fui Prefeito por dois mandatos – fiz a
minha carreira política inicial em Cacoal e Rolim de
Moura. Já havia duas em Ji-Paraná e, agora, mais
uma em Rolim de Moura, em Rondônia. São mais de
50 laticínios, mais de 30 frigoríficos. Já existem mais
de 200 agroindústrias, e o governador quer implantar
800 agroindústrias, tudo isso através da agricultura e
da pecuária e graças ao desenvolvimento feito pela
nossa Emater.
Aliás, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero
dizer que, quando tive a honra de governar Rondônia,
entre 1995 e 1999, a Emater já tinha um papel muito
relevante junto aos pequenos e médios produtores
rurais, em especial no que diz respeito à agricultura
familiar, papel que vem se consolidando ao longo de
todos esses anos. São mais de 100 mil pequenas propriedades no Estado de Rondônia.
Esse é apenas um dado, Srªs e Srs. Senadores,
mas eu poderia ficar aqui algumas horas falando dos
benefícios proporcionados pela Emater para o progresso e o desenvolvimento do nosso Estado – agricultura,
pecuária, turismo rural, artesanato e agroenergia. E
se a Emater tem podido trazer tanto progresso para o
nosso povo, muito contribuem a qualidade técnica e a
dedicação de seus abnegados servidores.
Até a edição da Emenda nº 84/2013, da Constituição estadual, muitos servidores viviam uma situação
de intranquilidade, enfrentavam prejuízos econômicos
e legais. Eram servidores públicos, mas esse status
não lhes havia sido conferido pelos entes públicos estaduais. Por isso, muitos eram levados a romper seus
vínculos empregatícios com a Emater-Rondônia, em
busca de uma situação funcional mais vantajosa, levando com eles o conhecimento técnico e científico,
muitas vezes adquirido a expensas do Erário, o que
vinha prejudicando as atividades de extensão rural
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no Estado. A partir de agora, creio que isso não mais
acontecerá.
O Estado de Rondônia reconheceu a importância
desses servidores, não apenas dos antigos, que integravam os quadros da Emater antes da Constituição
Estadual de 1989, mas também dos novos, admitidos
já na vigência da nova Carta Magna.
Por tudo isso, é muito justo que, no último dia 16,
os servidores da grande região do Território Central
da Emater-Rondônia tenham promovido uma confraternização com seus familiares, para celebrar os 42
anos de existência do Estado de Rondônia. E seguiram, do dia 16 até o dia 23, percorrendo as principais
regiões do Estado nessas comemorações. No dia 23
mesmo, em Rolim de Moura, na região da Zona da
Mata e da BR-429, eu tive o privilégio de participar de
um grande encontro da Emater com todos os técnicos
daquela região.
Como Senador da República e ex-Governador
do Estado de Rondônia, posso dizer que sinto um orgulho enorme ao ver como Rondônia tem crescido e
prosperado.
Atualmente, nossa capital está em pleno desenvolvimento, como já tive a oportunidade de mencionar
aqui mesmo desta tribuna em outras oportunidades.
Parabéns ao Governador Confúcio Moura, a Assembleia Legislativa e a todo o povo de Rondônia por
mais essa importante conquista, que foi a transformação da Emater em empresa pública e o amparo jurídico
de seus servidores.
Por fim, Sr. Presidente, parabenizo, em nome da
Deputada Federal Marinha Raupp, a Emater pelo transcurso dos seus 42 anos e também o Sr. Luiz Gomes
Furtado, Secretário Executivo, o Sr. Francisco Mende
de Sá Coutinho, o Sr. José Tarcísio Batista Mendes,
a Srª Irisvone Luiz de Magalhães, o Sr. José Ribeiro
Filho e o Sr. Jurandir Pereira de Moura, nomes que,
juntamente com outros, engrandecem o trabalho dessa
importante instituição.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Parabéns, Senador Valdir
Raupp, pelo pronunciamento, que mostra como a Amazônia pode se desenvolver sem, como dizem, cometer
crimes ambientais.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O requerimento lido vai
à publicação.
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Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Os requerimentos que
acabam de ser lidos serão despachados à Mesa para
decisão, nos termos do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
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O requerimento lido vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – O requerimento que acaba
de ser lido será despachado à Mesa para decisão, nos
termos do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
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O requerimento lido vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Os requerimentos que
acabam de ser lidos vão à publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Sobre a mesa, projeto
de lei do Senado que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcante.bloco União e Força/PTB – RR) – O projeto que acaba
de ser lido será publicado e remetido às Comissões
competentes.
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Sobre a mesa, projeto de lei 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 67, de 2013, que acaba de ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência designa,
como membro titular, o Senador Romero Jucá, em
substituição ao Senador Casildo Maldaner, que passa
à condição de suplente, em vaga existente, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória nº 619, de 2013, conforme o Ofício
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nº 259, de 2013, da Liderança do Bloco da Maioria no
Senado Federal.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. GLPMDB nº 259/2013
Brasília, 29 de agosto de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do
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Senador Romero Jucá como membro titular na Comissão Mista destinada a analisar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 619, de 2013, em substituição
ao Senador Casildo Maldaner, que passará exercer a
suplência na referida Comissão Mista.
Na oportunidade, renovo votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB
e do Bloco da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Presidência do Senado
Federal recebeu Ofício nº 51, do Senador Paulo Davim, por meio do qual comunica a impossibilidade de
comparecimento às Reuniões do Parlatino, no período
de 28 a 30 de agosto de 2013, na Costa Rica, conforme Requerimento nº 893, de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
Of. GSPDAV nº 51/13
Brasília, 28 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a impossibilidade
de comparecer às Reuniões do Parlatino em Costa
Rica, no período de 28 a 30 de agosto de 2013, conforme Requerimento nº 893, de 2013 (cópia anexa).
Esclareço que fui impedido de embarcar, nesta
madrugada, pela ANVISA, por não possuir o cartão de
vacina contra febre amarela. Por não considerar viável embarcar amanhã, após as providências cabíveis,
achai por bem desistir da missão.
Atenciosamente, – Senador Paulo Davim.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Presidência designa o
Senador Roberto Requião, como titular; e o Senador
Eunício Oliveira, como suplente, para integrarem a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar
a denúncia de existência de um sistema de espionagem, estruturado pelo governo dos Estados Unidos,
com o objetivo de monitorar emails, ligações telefônicas, dados digitais, além de outras formas de captar
informações privilegiadas ou protegidas pela Constituição Federal, nos termos do Ofício nº 258/2013, da
Liderança do Bloco da Maioria.
É o seguinte o Ofício:
Of. GLPMDB nº 258/2013
Brasília, 29 de agosto de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
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do Senador Roberto Requião como membro titular, na
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a
apurar e analisar a denúncia de existência de um sistema de espionagem estruturado pelo governo dos Estados Unidos da América, com o objetivo de monitorar
e-mails, ligações telefônicas, dados digitais, além de
outras formas de captar informações privilegiadas ou
protegidas pela Constituição Federal, em substituição
ao Senador Eunício Oliveira, que passará exercer a
suplência na referida CPI.
Na oportunidade, renovo votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB
e do Bloco da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Presidência do Senado
Federal recebeu o Ofício nº 327, de 28 de agosto de
2013, do Senador Humberto Costa, por meio do qual
relata comparecimento à missão oficial objeto do Requerimento nº 878, de 2013, realizada em Buenos Aires, Argentina, no período de 8 a 11 de agosto.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 327/2013 – GSHCST
Em 28 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Com cordiais cumprimentos, dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar relatório de viagem referente
ao período de 8 a 11 de agosto de 2013 em que estive
na cidade de Buenos Aires, Argentina, representando
esta Casa no processo de Las Elecciones Primarias
Abiertas Simultaneas y Obligatorias.
Na ocasião, participei de reuniões com a Direção
e Câmara Nacional Eleitoral, para apresentar as diretrizes para o pleito em questão. Foram feitas visitas ao
Congresso Argentino.
No sábado, dia 10, conhecemos o Centro Nacional de Operações Eleitorais, onde pudemos perceber
como as eleições estavam sendo preparadas, bem
como acompanhar os preparativos finais para o pleito
que ocorreu no dia seguinte. No domingo, 11, deu-se
início às eleições e percorremos os centros de votação
durante o período matutino e vespertino.
Essas, Senhor Presidente, foram as atividades
realizadas no período indicado. Estou à disposição
para esclarecimentos adicionais.
Sem mais para o momento, renovo protestos de
elevada estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Humberto Costa.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Presidência do Senado
Federal recebeu o Ofício nº 1.504, de 27 de agosto
de 2013, da Senadora Ana Amélia, por meio do qual
relata comparecimento à missão oficial, objeto do Requerimento nº 830, de 2013, realizada em Assunção,
Paraguai, no dia 15 de agosto.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício Nº 1.504/2013 – GSAAME
Brasília, 27 de agosto de 2013
Cumprimentando-o cordialmente, encaminho o
registro de minha participação, como representante
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, na cerimônia de posse do
Presidente Eleito da República do Paraguai, Horácio
Manuel Cartes Jara, que ocorreu no dia 15 de agosto
de 2013, em Assunção.
Cordialmente, – Senadora Ana Amélia, (PP/RS).
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Presidência designa, nos
termos do disposto no art. 4º da Resolução do Senado
Federal nº 34, de 2013, os Senhores Senadores Paulo
Paim e Luiz Henrique, para integrarem o Conselho da
Comenda Dorina Gouveia Nowill, de acordo com as
indicações das Lideranças do Partido dos Trabalhadores – PT e do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro – PMDB, por meio dos Ofícios nºs 33 e 256,
respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 33/2013 – GLDPT
Brasília, 27 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e em atenção ao Of. nº
1.834/2013 – SF, o Partido dos Trabalhadores – PT
, indica o Senador Paulo Paim para integrar o Conselho da Comenda Dorina Gouveia Nowill, nos termos
da Resolução nº 34, de 2013. – Senador Wellington
Dias, Líder do PT.
OF. GLPMDB nº 256/2013
Brasília, 29 de agosto de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência,
conforme solicitado no Ofício nº 1833/2013-SF indico
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o Senador Luiz Henrique (PMDB/SC) para integrar o
Conselho da Comenda Dorina Gouveia Nowill, em face
da publicação da Resolução nº 34, de 2013, no Diário
Oficial da União de 8 de agosto de 2013.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB - RR) – A Presidência recebeu o
Ofício nº 202, de 2013, da Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária, comunicando a aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 330, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
OF. PRES Nº 202/2013 – CRA
Brasília, 29 de agosto de 2013
Assunto: Comunica a aprovação de proposição em
decisão terminativa
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, nos termos do §
2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, que esta Comissão aprovou em 29 de agosto
do corrente a Emenda nº 23 – CRA (Substitutivo) ao
Projeto de Lei do Senado nº 330 de 2011, que “dispõe
sobre a parceria de produção integrada agropecuária,
estabelece condições, obrigações e responsabilidades
nas relações contratuais entre produtos integrados e
agroindústrias integradoras, e dá outras providências”,
de autoria da Senadora Ana Amélia.
Atenciosamente, – Senador Acir Gurgacz, Presidente em exercício da Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Com referência ao Ofício
nº 202, de 2013, a Presidência comunica ao Plenário
que poderão ser oferecidas emendas à matéria até
o encerramento da discussão, no turno suplementar,
perante a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – O Senado Federal recebeu
o Ofício nº S/35, de 2013 (nº 392/2013, na origem),
do Governo do Estado de São Paulo, que encaminha
relatório relativo ao cumprimento, por parte do Estado
de São Paulo, dos limites e parâmetros da Parceria
Público-Privada, nos termos do § 1º do art. 28 da Lei
nº 11.079, de 2004.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A matéria vai às Comissões de Assuntos Econômicos; e de Serviços de
Infraestrutura.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Encerrou-se ontem o
prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
Resolução nº 63, de 2013, do Senador Antonio Carlos
Rodrigues, que altera o art. 356 do Regimento Interno
do Senado Federal para estabelecer novo rito ao processo relativo a propostas de emenda à Constituição.
Não foram oferecidas emendas ao Projeto.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolução nº 17, de 2009, que altera o Regimento Interno do
Senado Federal, uma vez que o projeto supracitado
também modifica a referida Norma Interna, seguindo,
posteriormente, à Comissão Especial da Reforma do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – 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
apreciação pelo Plenário do Projeto de Lei do Senado
nº 359, de 2012, do Senador Vital do Rêgo, que dispõe
sobre a remarcação, o cancelamento e o reembolso
de passagem aérea (que tramita em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 364, de 2012).
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto de Lei do Senado nº 359, de 2012, vai à Câmara
dos Deputados; e o Projeto de Lei do Senado nº 364,
de 2012, que tramitou em conjunto, prejudicado, vai
ao Arquivo.
DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 203, COMBINADO COM O INCISO I E § 2º DO ART. 210,
DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, recente matéria publicada no jornal Valor Econômico, de autoria
da jornalista Gleide de Castro, traça um interessante
quadro sobre a revolução tecnológica que transformou
a agricultura brasileira, nas últimas quatro décadas.
Impulsionado sobretudo pela criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa,
o salto tecnológico em nossa produção agrícola fez
com que o Brasil deixasse de ser um importador de
alimentos para se transformar, nos dias atuais, em um
dos celeiros do mundo!
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Os números impressionam, Senhor Presidente.
Apenas de 1990 para cá, a produção agrícola brasileira aumentou em 220%, enquanto a área plantada
se expandiu em apenas 40%. Tudo isso, meus caros
Colegas, apenas com incremento da produtividade, e
o desenvolvimento de tecnologia própria às condições
climáticas brasileiras.
Para os Senhores e as Senhoras terem uma
idéia, se as taxas de produtividade de vinte anos atrás
tivessem sido mantidas, 68 milhões de hectares a mais
de área plantada seriam necessários para alcançar a
mesma safra atual de grãos!
Podemos dizer, portanto, que a revolução tecnológica na agricultura brasileira permitiu a preservação
de mais de 68 milhões de hectares de florestas, campos e cerrados em todo o País.
Nesse sentido, fica evidente que as pesquisas
desenvolvidas pela Embrapa e os ganhos de produtividade por elas propiciados se constituíram, nos últimos anos, na mais eficaz ferramenta de conservação
ecológica de nosso País, fornecendo os alimentos e
as divisas necessárias para o Brasil sem que houvesse avanço demasiado da agricultura sobre áreas de
reserva e ecossistemas.
Nessa toada, Sr. Presidente, estima-se que nos
próximos dez anos o Brasil poderia triplicar a produção
de alimentos sem aumentar em um hectare a área já
plantada, de pouco mais de 53 milhões de hectares.
Isso apenas com transferência de tecnologias já desenvolvidas e adoção de boas práticas, como a verticalização da produção por meio do sistema integrado.
Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, que também se debruçou sobre o tema,
68% do crescimento da produção agrícola brasileira
nos últimos 4 anos está diretamente relacionado ao
emprego de novas tecnologias, enquanto apenas 9%
corresponde ao aumento das áreas cultivadas, e 2%
relacionado à mão de obra.
Fazendo uma comparação com outros países,
de 1975 a 2010, enquanto a produtividade brasileira
aumentou 267%, a dos Estados Unidos subiu apenas
75%. Vejam que nos estamos comparando com o país
que, certamente, mais investe em tecnologia produtiva
em todo o mundo!
O cenário mais provável para os próximos dez
anos, Senhor Presidente, aponta para um aumento na
produção brasileira de grãos em 38 milhões de toneladas, com um aumento de área cultivada de pouco mais
de quatro milhões. Espera-se, também, para o mesmo
período, um incremento de 34,9%, ou 9,3 milhões de
toneladas, na produção de carnes.
A verdade, meus Nobres Colegas, é que o papel
absolutamente decisivo exercido pela Embrapa teve
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efeito acumulativo ao longo do tempo de sua existência, com o desenvolvimento de sementes e espécies
mais adaptadas às nossas condições físicas.
Associada a essa adaptação climática das variedades vegetais, Senhor Presidente, houve um grande
investimento em maquinado mais eficiente e utilização
de fertilizantes e defensivos agrícolas de maior qualidade. Finalmente, não podemos deixar de mencionar
a adoção de uma gestão rural mais profissional e conectada aos rumos da economia mundial.
E não foi somente a produção agrícola que cresceu exponencialmente nas últimas décadas. Os números confirmam que a pecuária brasileira evoluiu bastante nesse mesmo período, igualmente devido a um
importante salto tecnológico da produção.
Segundo o censo agrícola do IBGE, a despeito
de ter acontecido uma redução de quase 15 milhões
de hectares nas áreas de pastagem de 1980 até 2006,
o nosso rebanho aumentou de 118 milhões para 176
milhões de cabeças de gado, devido, sobretudo, ao
melhoramento das pastagens já existentes e à recuperação de antigas áreas degradadas.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
podemos dizer que o grande impulso tecnológico na
agricultura brasileira se deu com a abertura das novas
fronteiras agrícolas, na década de 1970.
Nesse momento surgia a Embrapa, e sua tarefa
principal era adequar a tecnologia e as espécies vindas dos países temperados ao nosso clima e ao nosso
solo. Nesse sentido, o caso da expansão da lavoura
de soja foi absolutamente paradigmático.
Até aquele momento, a soja só era produzida na
Região Sul de nosso País, com baixa produtividade e
difícil adaptação aos climas mais quentes e úmidos.
Todos os cultivares vinham dos Estados Unidos, e não
conseguiam prosperar em outras regiões.
Pois bem, após a realização de um amplo programa de desenvolvimento genético, conseguiu-se
chegar a algumas variedades adaptadas ao clima
mais seco e quente do cerrado, e uma verdadeira revolução aconteceu.
Estimulada pela valorização no mercado internacional, sua produção cresceu vertiginosamente, calcada, sobretudo, no aumento da produtividade.
De 1976 a 2013, enquanto a produção nacional de soja aumentou em quase sete vezes, a área
plantada se ampliou em pouco mais de quatro vezes.
Calcula-se que esse avanço na produtividade da soja
possibilitou a preservação de mais de 18 milhões de
hectares nesse mesmo período.
Hoje, mais de 70% de sua produção de grãos e
derivados é exportada, sendo fator importante para
bons resultados em nossa balança comercial e ajudan-
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do a financiar investimentos em nossa economia, por
meio da captação de divisas, necessárias à normalidade dos fluxos financeiros e comerciais com o Exterior.
O fato, Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, é que toda a agricultura moderna, até meados
da década de 1970, havia sido desenvolvida para os
países de clima temperado.
Somente a partir do desenvolvimento de uma
tecnologia própria, com o aprimoramento de seus próprios cultivares, é que o Brasil pôde tomar essa dianteira e se transformar em uma das grandes potências
agrícolas da atualidade.
Atualmente, a região Centro-Oeste, símbolo desse processo de expansão agrícola, já é responsável
por cerca de 60% da soja, 55% da carne bovina, 40 a
45% do leite e 55% do milho, além de 30% do arroz e
quase 40% do café do nosso país.
Dessa forma, Sr. Presidente, tal êxito nos inspira e
nos motiva a fazer com que essa evolução se espalhe
para todos os demais segmentos produtivos de nosso
País, em todas as suas Regiões e Estados.
Sem negligenciar nunca, portanto, a sua inequívoca vocação agrícola – sobre a qual sustentou sua
expansão no comércio exterior e sua ascensão econômica recente -, o Brasil precisa impulsionar os investimentos em tecnologia e inovação para reproduzir, em
todas as vertentes produtivas, a notável revolução que
promoveu em sua produção agropecuária.
Nosso País precisa de mais Embrapas, Sr. Presidente. Essa é a lição que tiramos do processo de
grande expansão e desenvolvimento tecnológico promovido pela Empresa em nossos campos.
Era o que tínhamos a dizer. Muito obrigado!
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT-RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs e
Srs. Senadores, demonstrando o compromisso desta
Casa de Leis com a política de enfrentamento à violência doméstica e sexual que afeta mulheres brasileiras, senadoras e senadores presentes ao plenário do
Senado Federal, aprovaram hoje, projetos de lei para
proteger às mulheres que são vítimas da violência de
gênero e punir seus agressores.
Foi um passo decisivo desta Casa que, pondo
em prática as discussões aqui travadas, está concretizando as recomendações feitas pela CPMI, a este
Poder Legislativo, assim como aos poderes Judiciário
e Executivo e, ainda aos Estados visitados pela CPMI.
Um dos projetos aprovados é o PLS 293/2013,
que inclui a discriminação de gênero nas razões do
crime de tortura. Outro é o PLS 295/2013, que visa
inserir nas diretrizes e princípios do Sistema Único de
Saúde (SUS), os serviços públicos especializados do
atendimento às vítimas de violência doméstica,
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O PLS 296/2013, que permite às vítimas receber
da Previdência uma ajuda temporária, decorrente de
risco social, no caso, a situação de violência de gênero, foi também aprovado pelos nobres pares. Já o
PLS 294/2013, que sugere alteração na Lei Maria da
Penha, com vistas a estabelecer o comunicado ao juiz
e ao Ministério Público, dentro de 24 (vinte e quatro)
horas, do encaminhamento da ofendida ao abrigamento, também foi aprovado.
Outro no PLS 297/2013 – Complementar -, que
obteve aprovação foi o que determina que os recursos
arrecadados com multas decorrentes exclusivamente
de sentenças condenatórias em processos criminais
que envolvam violência doméstica e familiar, sejam aplicados na manutenção de casas de abrigo destinadas
a acolher vítimas de violência doméstica.
Três projetos de lei de grande relevância para o
combate à violência de gênero, também apresentados
pela CPMT, irão à apreciação da Comissão de Constituição Justiça (CCJ) do Senado.
São eles: o PLS 298/2013, que cria o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, e o PLS 292/2013, inclui no Código Penal a figura
do feminicídio, que é o crime de assassinato praticado
contra a mulher, por alguém que com ela tinha relação
íntima, e o PLS 297/2013, que destina parte dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional à manutenção
de casas de abrigo que acolham vítimas de violência
doméstica.
Este último projeto, que tem base em recomendação internacional, define o crime de feminicídio como
uma “forma extrema de violência de gênero que resulta na morte da mulher”, inclusive, com a mutilação ou
desfiguração da vítima.
Srs. senadores, diferentemente de tempos passados, estamos caminhando a passos largos, com vistas a
efetivarmos políticas públicas de proteção às mulheres
e estabelecermos normas para punir os agressores.
A criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a situação de violência de gê-
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nero e apurar denúncias de omissão do poder público
frente a estes crimes, foi determinante.
Ao visitar estados, ouvir vítimas e familiares, buscar informações, se apropriar de documentos e produzir o Relatório Final, a CPMI conseguiu levantar um
panorama assustador sobre a prática deste crime que
é recorrente em todos os estados brasileiros.
A terrível situação a que são submetidas as mulheres vítimas da violência de gênero no Brasil, está
no Relatório Final, entregue esta semana à Presidenta Dilma Rousseff, que garantiu que seu governo terá
tolerância zero com a violência de gênero.
Em 1.045 páginas, o Relatório Final da CPMI nos
diz que não podemos mais aceitar passivamente esta
situação que nos mostra, que a cada duas horas, uma
brasileira é assassinada.
Não por outra razão, o Brasil ocupa o 7°lugar os
entre 84 países que mais matam mulheres em todo
o mundo, com uma taxa de homicídios da ordem de
4,4 assassinatos em cada grupo de 100 mil mulheres,
conforme aponta o Mapa da Violência 2012.
De acordo com o Mapa da Violência, entre 1980 e
2010, mais de 92 mil mulheres foram assassinadas no
Brasil, sendo que, 43,7 mil somente na última década.
O Relatório Final da CPMI nos conduz à conclusão
de que as vítimas continuam a ser atacadas, porque
o poder público não cumpre as determinações da Lei
Maria da Penha. O Relatório Final comprova que não
é mais cabível a omissão dos poderes públicos diante
de tão absurda crueldade.
Por isso mesmo, aqui estamos encaminhando
as recomendações da CPMI, para vermos o fim da
violência de gênero.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Nada mais havendo a
tratar, declaro encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 42 minutos.)
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Ata da 144ª Sessão, Não Deliberativa,
em 30 de agosto de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Cristovam Buarque e Paulo Paim
(Inicia-se a sessão às 9 horas e 35 minutos e
encerra-se às 12 horas e 22 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Apoio Governo/PDT – DF) – Bom dia para cada uma
e para cada um.
Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus,
iniciamos os nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 1.754, de 2013, do Presidente da
Câmara dos Deputados, submetendo à apreciação
desta Casa o Projeto de Lei de Conversão nº 18, de

2013, que altera a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro
de 2012, que dispõe sobre a estruturação do Plano
de Carreiras e Cargos do Magistério Federal, altera as
Leis nºs 11.526, de 4 de outubro de 2007, 8.958, de
20 de dezembro de 1994, 11.892, de 29 de dezembro
de 2008, 12.513, de 26 de outubro de 2011, 9.532,
de 10 de dezembro de 1997, 91, de 28 de agosto de
1935, e 12.101, de 27 de novembro de 2009, revoga
dispositivo da Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de
2011, e dá outras providências (proveniente da Medida
Provisória nº 614, de 2013).
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Apoio Governo/PDT – DF) – Com referência ao Projeto de Lei de Conversão n° 18, de 2013, que acaba
de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário que o
prazo de 45 dias para apreciação da matéria encontra-se esgotado, e o de sua vigência foi prorrogado por
Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional e
esgotar-se-á em 11 de setembro.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência.,
inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão de terça-feira.
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Apoio Governo/PDT – DF) – O Senado Federal recebeu o Ofício n° 1.846/2013, do Presidente da Câmara
dos Deputados, submetendo à apreciação desta Casa
a Medida Provisória n° 616, de 2013, que abre crédito extraordinário, em favor de Operações Oficiais de
Crédito, no valor de dois bilhões, novecentos e trinta
e dois milhões, cento e vinte e cinco mil, trezentos e
quarenta e seis reais, para o fim que especifica.
É a seguinte a Medida:
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Apoio Governo/PDT – DF) – Com referência à Medida
Provisória n° 616, de 2013, que acaba de ser lida, a
Presidência comunica ao Plenário que o prazo de 45
dias para apreciação da matéria encontra-se esgotado
e o de sua vigência foi prorrogado por Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional e esgotar-se-á– em 27 de setembro.
Prestados estes esclarecimentos, a Presidência
inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão de terça-feira.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Apoio Governo/PDT – DF) – Feitas estas duas comunicações, passo a palavra ao Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Cristovam Buarque, que preside a
sessão, Senador Pedro Simon, esta manhã de sexta-feira é uma sessão de debates, mas não posso deixar
de destacar que o dia de ontem foi muito produtivo aqui.
Em plena quinta-feira, votamos dez matérias,
votamos três projetos oriundos da CPMI da Violência
contra as Mulheres, votamos a Medida Provisória, num
acordo amplo, geral, com todos os segmentos, ou seja,
com a Oposição e também o Governo.
E nesta manhã, Sr. Presidente, também não posso deixar de falar sobre a absolvição, pelo Plenário da
Câmara dos Deputados, de um Parlamentar que está
e vai ficar preso por mais de uma década.
Como sou Senador e acompanho o fato à distância, não estou, neste momento, fazendo julgamento
de ninguém. Os fatos estão aí. O que lamento é que o
Congresso Nacional continue votando secretamente.
Esse é um crime quase maior do que aquele que a
Câmara cometeu ontem. Vejam bem o termo que estou usando: um crime. Ontem, ouvi certos Senadores,
o Senador Cristovam e o Senador Simon, falando que
ficaram envergonhados com a decisão.
É o voto secreto que permite esse tipo de barbaridade. Como é que nós não temos coragem, de uma
vez por todas, de acabar com o voto secreto? Mesmo
nos vetos. Houve veto que, conforme a Presidência,
deixou de cair por um votinho. Ora, sem querer julgar
o mérito desse ou daquele veto, como é que um Parlamentar não tem coragem de assumir o que ele votou?
Ele vota de uma forma quando o voto é aberto e de
outra forma quando o voto é secreto.
O veto é um instrumento legítimo da democracia
e, consequentemente, a Presidenta ou o Presidente, se
for o caso, tem todo o direito de vetar e o Congresso
de deliberar. O que não pode é deliberar escondido.
Se quiser manter o veto, mantenha o veto, mas diga
por que manteve o veto ou por que votou contra o veto.
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Se os argumentos apresentados pelo Executivo não o
convenceram, vote, mas vote de cara limpa, olhando
para o povo brasileiro, olhando para a nossa gente.
Nesse caso de apreciação de perda de mandato
– enfim, não gosto do termo “cassação de mandato”
–, no caso, o Deputado está preso. Como é que ele
vai continuar preso e atuar aqui dentro? Ou ele está
preso ou não está preso.
Por isso, Sr. Presidente, quero, mais uma vez,
insistir na PEC nº 20, para não ficar essa história de
meio voto aberto, mas não é, de meio secreto, mas
não é... Quem sabe a gente vota um secreto e o outro
não vota. Precisamos acabar com essa brincadeira
de mau gosto e dizer o seguinte: não existe mais voto
secreto. Não existe na Assembleia Legislativa de São
Paulo, não existe aqui no DF, não existe no Rio Grande do Sul, não existe em Minas Gerais, não existe em
Roraima, não existe na maioria dos países do mundo,
e nós, aqui, continuamos nessa posição, para mim
equivocada, um gesto que não depõe a favor da ética,
dos bons costumes, da transparência e da própria liberdade de cada um ter a sua opinião e de votar como
bem entende, mas assumindo o seu voto.
O voto secreto é um direito do eleitor, que vota
secretamente, mas os eleitos recebem uma procuração e têm que prestar conta. Quem foi que votou, no
caso desse Deputado Federal que está preso e que
vai ficar preso mais uma década, pela sua absolvição?
Quem votou que ele tem que continuar sendo Deputado? Vai ser a primeira vez na história em que nós
vamos ter um Deputado condenado, prisioneiro, mas
legislando em nome do povo brasileiro. Claro que isso
não vai acontecer por causa da decisão, tomada pelo
Presidente da Câmara, de suspender sua atuação no
Parlamento e convocar o suplente. Mas, se dependesse
da decisão da última quarta-feira – eu assisti à sessão
–, ele continuaria preso, mas atuando livremente aqui,
no Parlamento. Ou está preso ou não está preso. Ou
fica lá ou fica aqui. Chega até a ser uma piada de mau
gosto, daquelas piadas de filme de terror.
Por isso, mais uma vez, faço um apelo ao Congresso: “Vamos votar a PEC nº 20!”
A CCJ já aprovou a PEC nº 20, que está aqui,
no plenário, que estaria em rito especial. Ela poderia
ser votada em uma única noite e ir para a Câmara dos
Deputados, que, então, votaria a favor do fim dessa
barbaridade do voto secreto. Falo isto em nome do
processo democrático e da transparência que a gente
cobra e que a sociedade cobra de nós.
Sr. Presidente, esta indignação que demonstrei
em relação ao fato de o voto ainda ser secreto é mostrada diariamente nas ruas, nos grandes movimentos
dos meses de junho e julho. As centrais sindicais, as
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confederações, as federações estaduais, os sindicatos,
as associações, os estudantes marcaram para hoje,
sexta-feira, atos, manifestações em todo o País, nas
capitais e no interior, enfim, em todos os rincões do
nosso País, para que a pauta dos trabalhadores, dos
estudantes, da nossa população seja apreciada, seja
olhada com carinho por parte do Executivo, do Legislativo e do Judiciário.
Entre os itens dessa pauta estão o fim do fator
previdenciário – há uma previsão para ele terminar
em 60 dias – e a redução de jornada sem redução de
salário.O fim do fator, que já foi aprovado aqui, está
na Câmara. A jornada que está numa Comissão Mista
lá na Câmara apreciando essa matéria, sem redução
salarial. Valorização das aposentadorias e pensões.
Contra a terceirização e precarização das relações
do trabalho;
Pela valorização da CLT, 70 anos da CLT. E agora
no mês de setembro eu falo no Congresso Nacional
dos juízes lá Canela, sobre os 70 da CLT. Parabéns a
Anamatra por mais essa iniciativa;
Também está na pauta os 10% do PIB para a
educação;
10% do Orçamento da União para a saúde;
Reforma Agrária;
Suspensão dos leilões do petróleo;
Transporte de qualidade público e com o passe
livre, conforme já foram apresentados projetos nessa
Casa e nos Estados;
Por mais segurança e pelo fim do voto secreto
no Congresso.
Vejam bem, o voto secreto tão falado por nós
todos e não só por mim, aqui está na pauta também
dos trabalhadores que esse movimento de hoje seja
também pelo fim do voto secreto em todas as circunstâncias aqui no Congresso.
Sr. Presidente Senador Cristovam, Senador Simon, no Dia Nacional de Manifestações e Luta dessa
sexta é a seqüência dos atos e caminhadas ocorridos
nos meses de junho e julho. Eles são legítimos, da
mesma forma como foram legítimas as necessárias e
grandes manifestações ocorridas em junho.
Sr. Presidente, somos de opinião que o Congresso
Nacional bem como o governo federal devem olhar com
carinho e atender as vozes das ruas. Muitas dessas
reivindicações estão tramitando aqui no Congresso há
décadas, e muitas também dependem de um diálogo
entre executivo, legislativo e a sociedade civil.
Estou otimista, até porque semana passada o
governo reabriu as negociações com o movimento
sindical com relação ao fim do fator previdenciário
que aqui nos apresentamos, e aqui no Senado nós já
derrubamos. Esperamos que as manifestações do dia

707

Agosto de 2013

de hoje sejam tranqüilas, com o povo na rua ou com
o mesmo silencio nas ruas, com bandeiras ao vento e
com respeito e sem violência.
Sr. Presidente, também não poderia deixar de
registrar, tenho certeza, tanto eu como o Senador
Pedro Simon, como a Senadora Ana Amélia, que, lá,
no Rio Grande, temos, no momento, se realizando a
36ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil,
em Esteio.
Teve início, Sr. Presidente, no dia 24 de agosto,
com término para o dia 1º de setembro, a 36ª Expointer, uma das maiores e mais importantes feiras de exposições agropecuárias do mundo, tendo como palco
o Parque Estadual Assis Brasil, numa área de 134
hectares, lá, em Esteio, repito, na região metropolitana de Porto Alegre.
A Expointer é o coroamento do trabalho de um
Estado e de um povo, com repercussão em nível nacional e internacional. A 36ª Expointer leva a marca da
sustentabilidade, a irrigação como fatores que impulsionam a economia gaúcha e a brasileira, fortalecendo o
projeto que defendemos de desenvolvimento sustentado. Lá estão em exposição as modernas tecnologias, as
máquinas mais modernas, o que de melhor a genética
da nossa pecuária tem. Os melhores exemplares das
raças criadas em solos gaúcho, brasileiro e de outros
países, principalmente os que compõem o Mercosul.
São mais de 8 mil animais representando mais de 183
raças, cerca de 3 mil expositores, vendas superiores a
R$850 milhões, mais de 390 eventos, entre palestras
e seminários.
Mais do que a grandeza, os números da última
edição nos dão a certeza de que a Expointer espelha
a diversidade e a pujança da economia de um povo.
Uma das características da feira é a convivência fraternal entre o homem do campo e o homem da cidade,
entre o peão e o patrão, entre o produtor e o pequeno trabalhador rural. Há o produtor, há o tratador de
animais, há o domador, há o pequeno agricultor, há o
fabricante, o artesão, o artista. Há, também, aqueles
que vivem na cidade e se encontram lá redescobrindo
ou relembrando a sua história e as suas raízes.
Sr. Presidente, milhares de visitantes de todos os
Estados da Federação, bem como de outros países,
estão lá, no dia de hoje, ou já passaram por lá, ou ficarão lá até o dia 1º de setembro.
Parabéns aos organizadores da Expointer, aos
expositores, aos trabalhadores. Parabéns a todos e a
todas pela certeza e por acreditar que esse setor da
nossa economia é fundamental para o desenvolvimento do nosso País.
Sr. Presidente, eu quero ainda encaminhar para
a Mesa um voto de aplauso.
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Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto
de aplauso a Rafaela Lopes Silva, pela conquista da
primeira medalha de ouro feminina no Campeonato
Mundial de Judô.
Rafaela Silva entrou nessa quarta-feira para a história do judô ao se tornar a primeira judoca do Brasil a
conquistar o título mundial. No campeonato, disputado
no Rio, ela ganhou o título inédito na categoria até 57
quilos após derrotar a norte-americana Marti Malloy
na final da disputa.
Enquanto que a seleção brasileira masculina já
somava quatro títulos mundiais na história, a feminina ainda não tinha subido no lugar mais alto do pódio
dessa competição. Mas o jejum acabou com a nossa
querida Rafaela Silva, uma judoca de 21 anos, que
teve uma campanha fantástica, culminando com o ouro
nessa quarta-feira.
Na última edição do mundial, há dois anos em
Paris, Rafaela já tinha chegado muito perto do ouro,
mas perdeu a final para a japonesa Aiko Sato. Ficou
com a medalha de prata, mas agora ela chegou lá.
Sr. Presidente, o que eu quero destacar neste
voto de aplauso, o faço em nome, claro, tenho certeza, de todos os Senadores, e destaco aqui a iniciativa,
sempre que faz um voto de aplauso, de solidariedade,
de pesar, do Senador Simon, que está aqui no plenário conosco, da Senadora Ana Amélia, e tantos outros
que eu sei que assinarão também esse documento, o
Senador Cristovam. Mas o importante num momento
como este, em que há toda essa violência contra os
médicos cubanos, a Rafaela, ao subir no pódio e dar
entrevista depois nos jornais, disse o quanto sofreu
para chegar a esse momento. Porque diziam para ela
que isso não era esporte de negro, de preto. Chegou
a dizer que muitos diziam: “olha, macaca, este não é
lugar para você.” E ela disse, quando ganhou, não respondeu, nem falou isso que estou falando aqui agora.
Ela apenas contou a história, mas apenas disse, quando ganhou a medalha de ouro: “que fique claro que no
esporte e no mundo não há espaço para preconceito.”
E disse ela: “que fique claro que o judô é para negros,
é para brancos, é para índios, é para amarelos, enfim,
para todas as etnias e para todas as raças.”
O que a CUT fez e faz ano a ano, com dedicação e muita garra, sempre firme em defesa do direito
dos trabalhadores.
A Central foi fundada em 28 de agosto de 1983,
no antigo Estúdio da Vera Cruz, em São Bernardo do
Campo. Eu estava lá. Participaram desse evento mais
de 5 mil delegados, 912 entidades, 335 urbanas, 310
rurais, 134 associações pré-sindicais, 99 associações
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de funcionários públicos, 5 federações e 8 entidades
nacionais e confederações.
O contexto econômico e social era impressionante. O Brasil estava mergulhado em uma crise praticamente sem tamanho. A inflação ultrapassava 150%, a
dívida externa chegava a US$100 bilhões, o desemprego crescia. O salário mínimo valia US$50,00; hoje,
felizmente, vale em torno de US$350,00.
A CUT marcou sua vida também na batalha contra
a ditadura militar e, depois, jogou muito pesado, exigindo o fim da Lei de Segurança Nacional, combateu a
política econômica dos governos contra o desemprego e pela reforma agrária, até que chegamos, nessa
caminhada – e a CUT sempre teve uma posição muito
clara –, a uma situação que garante um salário mínimo
decente e emprego praticamente para todos. Hoje, a
luta é pelas 40 horas, é pelo fim do fator, é por mais
investimento da saúde e na educação.
Lembro-me, Presidente Senador Cristovam, de
que fizemos uma homenagem muito bonita aqui, no
meio da semana, a Martin Luther King, pelo seu discurso “Eu tenho um sonho”. E uma das frases que usei
no meu discurso, no momento em que assumi a direção nacional da CUT, foi: “Enfim, o sonho se realizou.”
No meu livro de memórias lançado em 2006, lembro
desses fatos e tantos outros. Esta é uma pequena homenagem que peço que V. Exª considere na íntegra,
que fiz à CUT.
Por fim, Senador, venho, há uma semana, dizendo que quero falar sobre os planos de saúde. Ontem
mesmo queria falar, mas tive que trocar com o Senador Suplicy, por motivo de força maior; em seguida,
iniciou-se a Ordem do Dia, e destaquei as votações
que fizemos. Mas não há como eu não falar sobre a
questão dos planos de saúde, que é algo gravíssimo.
Vou aproveitar esta sexta-feira para falar sobre esse
tema e, pacientemente, também, vou assistir ao discurso de V. Exª
Sr. Presidente, ano após ano, o setor de plano
de saúde no Brasil se destaca pela insatisfação que
gera a seus usuários. Trata-se, de fato, Sr. Presidente,
de um dos setores que mais acumulam reclamações
junto aos órgãos de defesa do consumidor. Só no primeiro semestre deste ano – só no primeiro semestre
–, foram 46 mil reclamações, e isso em uma área especialmente sensível e complexa: a que cuida da vida,
que cuida da saúde.
Uma das fontes persistentes da reclamação são
os preços. Paga-se, via de regra, caro, caro, caro por
um serviço de qualidade insuficiente, e paga-se, na
verdade, cada vez mais por uma qualidade que não
acompanha os aumentos da mensalidade. Muitas vezes, é justamente o contrário que acontece.
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Em 2013, os preços dos planos já foram reajustados em 9,4%. Só em 2013. Foram 2,55 pontos percentuais acima do índice oficial de inflação, que foi de
6,49%. E para os idosos não foi dado um centavo, um
percentual de reajuste acima da inflação.
A única coisa que aumenta, mais do que os preços
dos planos, são as reclamações dos usuários. Segundo
a própria Agência Nacional de Saúde Complementar,
de março para junho deste ano – de março para junho, vejam bem, deste ano ainda! –, as reclamações
aumentaram em torno de 24% em todo o País, em
torno de três meses.
No Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), as
reclamações dos usuários dos planos de saúde ocuparam, durante muito tempo – e ocupam –, o primeiro
lugar no ranking, e ainda hoje continuam com essa
bela colocação – ou com essa feia colocação.
A principal reclamação por parte dos usuários é
a da cobertura assistencial. Quase três quartos das
reclamações se referem a isso. Você chega lá e ouve:
“Isso eu não atendo, isso não pode, isso não é da nossa competência, essa consulta, não; essa consulta,
quem sabe, volta daqui a 20, 30 dias”. Estou falando
em plano de saúde privada.
Muitas vezes, Sr. Presidente, é no pior momento, ou seja, quando mais se precisa de um tratamento,
de uma consulta, o usuário descobre que o seu plano
não cobre aquele procedimento, não cobre quase que
nenhum mais.
Eu tive um caso, na semana passada, e já relatei,
por isso trouxe este tema, de um filho meu cuja consulta geral o plano já não atendia. “Não. Só particular.”
“Mas o meu plano é particular. Se não for particular,
eu tenho o SUS.” “Não, não atendemos mais a esse
tipo de consulta.” Eu disse aqui, inclusive, qual era a
empresa, a Unimed, sim, que dizem que é a segunda
maior do País.
É lamentável. Por isso, eu disse que ia falar. Na
minha caixa de e-mails foram milhares de e-mails: “E
daí, não vai falar sobre a barbaridade dos planos de saúde”? “Só anunciou e não vai falar?” Pois estou falando.
A falta de clareza dos contratos e dos regulamentos muitas vezes contribui para isso. Não é por acaso
que reclamações sobre os contratos estão em segundo lugar na lista, quase 20% do total. Os reajustes de
preços estão em terceiro lugar na lista de reclamações.
Isso mostra a gravidade dos planos.
Uma pesquisa recente do Idec, feita com base
em decisões judiciais, contestando a cobrança dos reajustes, mostrou que os aumentos que as operadoras
pedem podem ultrapassar 500%. Vejam a barbaridade
de um plano de saúde, e ainda querem um aumento.
Se eles foram atendidos, vai ultrapassar 500%.

709

Agosto de 2013

Como se sabe, a ANS não fixa um teto de reajuste para esses planos. Em média, as mensalidades
desse tipo de plano cresceram 82,21% entre 2005 e
2013.Para se ter uma ideia do abuso, o teto fixado pela
ANS para reajuste nos planos individuais, em 2012,
foi de 7,93%, o que já foi, diga-se de passagem, superior, como sempre, à inflação do período, que aponta
como deve ser reajustado o salário do trabalhador e,
principalmente, o do aposentado, que recebe a inflação, e olhe lá!
Na falta de regulamentação, o que tem ocorrido
é que a Justiça tem feito o papel regulador que caberia à ANS, barrando – a Justiça – reajustes abusivos.
Para o consumidor, é um obstáculo a mais. Para não
ser lesado, para obter aquilo pelo que já paga, deve
recorrer à Justiça para ter o atendimento de uma mensalidade que ele paga religiosamente. O meu plano
eu pago, descontado em folha, há 25 anos, e o atendimento, desculpem-me a expressão é uma “m”, para
não dizer outra expressão.
Mais de três quartos, 77% mais exatamente, possuem um plano coletivo, que oferece menos proteção
ao consumidor no que se refere a reajuste de preços.
Além do mais, as operadoras têm ainda a prerrogativa
de rescindir, de forma unilateral, o contrato a qualquer
momento; esse tipo de contrato, após um ano.
Há casos terríveis, como o do paciente internado em UTI – em UTI – que recebe a notificação sumária de que seu plano de saúde, simplesmente, foi
rescindido pela empresa operadora. E o cidadão está
na UTI! Ora, nem que ele venda a casa dele, o carro
dele, a alma dele, ele vai poder pagar, àquela altura do
campeonato, estando numa UTI particular, e, muitas
vezes, o cidadão fica lá por mais de um mês.
Ao mesmo tempo, as operadoras – e esse cidadão pagou durante toda a vida o seu plano de saúde
–, cada vez mais, restringem a oferta de planos individuais. Algumas chegam mesmo a obrigar os consumidores a estabelecer uma associação com outros, sob
um CNPJ qualquer, para viabilizar o plano coletivo na
ótica da seguradora – vejam a malandragem, ou a maldade –, criando dificuldades que forçam, finalmente, o
usuário a optar por um plano coletivo, que o deixa em
posição mais frágil e insegura. Como resultado, eles
já conseguiram hoje que mais de 70% dos planos de
saúde sejam planos empresariais.
A qualidade dos planos é outra preocupação.
Apesar de pagar caro, muitas vezes o consumidor recebe um serviço sem qualidade. Segundo o Índice de
Desempenho da Saúde Suplementar, calculado pela
ANS, entre 2008 e 2011, houve, é verdade, uma pequena melhora, mas, mesmo assim, Sr. Presidente,
quase 40% dos usuários, ou seja, quase 11,5 milhões
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de pessoas possuem um plano considerado ruim ou
medíocre.
Tudo o que eu estou dizendo aqui, eu não estou
inventando, pessoal! Tudo aqui é fruto de pesquisa,
realizada amplamente, para que esse discurso fosse
feito na tribuna do Senado. Tudo isso comprova que
há problemas graves no setor, que pedem um cuidado especial.
Não é aceitável que a atenção à saúde esteja
numa situação tão precária, com prejuízos para os
usuários em uma área em que apenas a excelência
deveria ser suficiente.
Desde 1998, contamos com uma lei que regulamenta a saúde suplementar no Brasil e, desde 2000,
com uma Agência que se ocupa especificamente de
regular o setor, mas não avança.
Sr. Presidente, enfim, fica claro, pelo que expus,
que essa regulação ainda é insuficiente para solucionar essa questão, porque estamos tratando da vida de
milhões e milhões de brasileiros.
Como disse, Senador Cristovam, Senador Simon,
temos, hoje, quase 48 milhões de usuários de planos
de saúde no Brasil. Há dez anos, eram cerca de 30
milhões. Houve, portanto, uma expansão enorme, que
coincide com fenômenos sociais importantes, como o
crescimento dos empregos formais e a ascensão social dos mais pobres.
Em compensação, Sr. Presidente, o credenciamento de novos prestadores de serviços de saúde não
apresentou nem perto o mesmo crescimento.
A ANS aponta que o número de usuários de planos cresceu quatro vezes mais do que o número de
leitos privados entre março de 2010 e março de 2011.
Ou seja, os leitos diminuem, e o número de pessoas
procurando planos aumenta. Repito: baseados em
planos de saúde privados.
Os prestadores, por seu lado, alegam que a baixa remuneração oferecida pelas operadoras de planos
não favorece a ampliação da oferta. Essa é a fonte de
uma das reclamações mais constantes dos usuários.
Refiro-me aos descredenciamentos constantes, sem
a devida reposição, o que acaba se refletindo na cobertura do plano.
Como vemos, Sr. Presidente, as reclamações
não vêm apenas dos clientes dos planos. Também os
prestadores de serviços de saúde – médicos e outros
profissionais da saúde, assim como clínicas, hospitais
e laboratórios – reclamam, frequentemente, de quem?
Das operadoras, de quem administra o plano, de quem
tira lucro com o plano.
Os próprios médicos reclamam. Reclamam, antes de mais nada, dos baixos honorários pagos, mas
também das interferências em diagnósticos e trata-
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mentos, que representam desrespeito à autonomia do
exercício profissional.
Segundo levantamento do Conselho Federal de
Medicina, as operadoras de planos tiveram, entre 2003
e 2009, um crescimento no faturamento da ordem de
129%. No mesmo período, ainda segundo o CFM, o
aumento no valor médio pago por consulta médica foi
de apenas 44%. Ou seja, eles lucraram em torno de
130%, e o reajuste, no mesmo período, foi de 44%
para os profissionais que atuam na área.
Há, portanto, a necessidade de que se regule
também essa relação entre prestadores de serviços
de saúde e operadoras de planos.
Especialmente preocupante nesse cenário problemático é a tendência à concentração que se verifica
entre as operadoras.
Sr. Presidente, enfim, fica claro, pelo que expus,
que essa regulação ainda é insuficiente para solucionar essa questão, porque estamos tratando da vida de
milhões e milhões de brasileiros.
Como disse, Senador Cristovam, Senador Simon,
temos, hoje, quase 48 milhões de usuários de planos
de saúde no Brasil. Há dez anos, eram cerca de 30
milhões. Houve, portanto, uma expansão enorme, que
coincide com fenômenos sociais importantes, como o
crescimento dos empregos formais e a ascensão social dos mais pobres.
Em compensação, Sr. Presidente, o credenciamento de novos prestadores de serviços de saúde não
apresentou nem perto o mesmo crescimento.
A ANS aponta que o número de usuários de planos cresceu quatro vezes mais do que o número de
leitos privados entre março de 2010 e março de 2011.
Ou seja, os leitos diminuem, e o número de pessoas
procurando planos aumenta – repito: baseados em
planos de saúde privados.
Os prestadores, por seu lado, alegam que a baixa remuneração oferecida pelas operadoras de planos
não favorece a ampliação da oferta. Essa é a fonte de
uma das reclamações mais constantes dos usuários:
refiro-me aos descredenciamentos constantes, sem
a devida reposição, o que acaba se refletindo na cobertura do plano.
Como vemos, Sr. Presidente, as reclamações
não vêm apenas dos clientes dos planos. Também os
prestadores de serviços de saúde – médicos e outros
profissionais da saúde, assim como clínicas, hospitais e laboratórios – reclamam, frequentemente, das
operadoras, de quem administra o plano, de quem tira
lucro com o plano.
Os próprios médicos reclamam. Reclamam, antes de mais nada, dos baixos honorários pagos, mas
também das interferências em diagnósticos e trata-
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mentos, que representam desrespeito à autonomia do
exercício profissional.
Segundo levantamento do Conselho Federal de
Medicina, as operadoras de planos tiveram, entre 2003
e 2009, um crescimento no faturamento da ordem de
129%. No mesmo período, ainda segundo o CFM, o
aumento no valor médio pago por consulta médica foi
de apenas 44%. Ou seja, eles lucraram em torno de
130%, e o reajuste, no mesmo período, foi de 44%
para os profissionais que atuam na área.
Há, portanto, a necessidade de que se regule
também essa relação entre prestadores de serviços
de saúde e operadoras de planos.
Especialmente preocupante nesse cenário problemático é a tendência à concentração que se verifica
entre as operadoras.
Em 2000, havia no Brasil mais de 1,4 mil operadoras de plano de saúde em atividade, contra 963,
em 2012. Diminuiu um quarto. Dez por cento dos beneficiários hoje estão em operadoras cuja carteira tem
em média pouco mais de 7,5 mil clientes. São mais
de 600 empresas que agregam pouco menos de cinco milhões de beneficiários. Na outra ponta, as sete
maiores empresas do setor têm mais de um milhão de
beneficiários cada uma.
Assim, Sr. Presidente, a atenção à saúde é uma
das áreas mais importantes e decisivas para a definição da qualidade de vida. A falha no atendimento de
um problema de saúde é um atentado à vida e à dignidade, consequentemente, às pessoas.
As histórias que todos conhecemos, de pessoas
que, além de pagarem caro, precisam esperar meses
para marcar uma simples consulta ou que têm acesso
negado a exames ou a tratamentos que podem fazer a
diferença entre a vida e a morte, causam indignação e
pedem, de nossa parte, atenção especial.
Se podemos fazer algo para mudar essa situação,
nossa desatenção passa a ser um tipo de cumplicidade, Sr. Presidente, por omissão.
Há, hoje, em tramitação nesta Casa, cerca de 20
projetos de lei, que tocam, de forma mais ou menos
direta, os planos de saúde. Há, portanto, uma preocupação em se aprimorar a legislação referente à área
e um engajamento dos Senadores e das Senadoras
com o tema.
Como fizemos, Sr. Presidente, nesta semana,
em relação à violência contra as mulheres. Treze projetos estão prontos para serem votados, e três já foram votados. Tínhamos que fazer um mutirão aqui, de
uma semana, de um mês, para votar planos na área
da saúde, combatendo, principalmente, os planos de
saúde, que são, eu diria, verdadeiros torturadores até
de parte da nossa população.
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Finalizo, Sr. Presidente, afirmando minha preocupação constante com a questão da saúde, e, nesse
sentido, quero compartilhar com todos uma carta que
recebi, há poucos dias, que aborda, por outro lado, as
dificuldades da nossa gente. Ela vai na mesma linha
de tudo que falei.
Não vou aqui ler toda a carta – vou encerrando
o meu pronunciamento –, que é um exemplo típico de
tudo que está acontecendo.
Enfim, agora, Sr. Presidente, o que quero é só
deixar registrado, nos Anais da Casa, a carta, na íntegra, e dizer para o Sr. Rui e para a nossa gente brasileira que essa questão da assistência à saúde, em
geral, e, em particular, dos planos de saúde, tem que
estar na prioridade tanto do Executivo, do Legislativo
quanto do próprio Judiciário.
Por isso, apresentei projeto, Sr. Presidente, citado
ao longo de meu pronunciamento. Estou sempre trazendo esse debate à tribuna do Senado, meu engajamento
na busca de soluções regulatórias para os problemas
da área, eu aqui ratifico minha posição. Como disse,
acredito que uma assistência à saúde adequada é um
dos ingredientes mais básicos de uma vida de qualidade que é, antes de tudo, uma vida com saúde, é a linha
tênue entre a vida e a morte. Precisamos enfrentar o
tema saúde, porque tem afetado diretamente a nossa
gente. Mesmo aqueles, repito, que têm planos de saúde não têm sido poupados das dificuldades imensas
na hora que precisam de uma consulta médica, de
exames, de ir para o hospital.
A saúde, Senador Cristovam, aqui me referindo
a V. Exª, e a educação não podem, sob pretexto algum, ser relegados a um plano inferior na escala de
prioridades.
Sugeri aqui um mês para discutirmos e votarmos
alguns projetos importantes na área da saúde, mas
sei que V. Exª já levantou a tese de que precisaríamos de um dia, um mês, um ano só para discutirmos
e votarmos temas relevantes na área da educação.
Com educação, estaremos melhorando a saúde do
povo brasileiro.
Senador Cristovam, sei que exagerei, mas eu
precisava falar sobre esse tema. Peço que V. Exª considere na íntegra os meus pronunciamentos.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco Governo/PT – RS.
Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre os protestos marcados para sexta-feira, dia 30 de agosto.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as centrais
sindicais, confederações de trabalhadores, federações
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estaduais e sindicatos de base organizam para esta
sexta-feira, portanto, amanhã, dia 30 de agosto atos,
manifestações em todo o país, nas capitais, cidades
do interior, nos mais longínquos rincões para chamar
a atenção do Congresso e do governo federal para a
necessidade de aprovação imediata de algumas medidas que vão ao encontro da pauta do Movimento
Sindical e dos trabalhadores.
Entre os itens dessa pauta estão: fim do fator
previdenciário, redução da jornada de trabalho, sem
redução salarial, valorização das aposentadorias e
pensões, contra a terceirização e precarização das
relações de trabalho, pela valorização da CLT, por 10%
do PIB na educação, por 10% do orçamento da União
para a saúde, por reforma agrária, pela suspensão dos
leilões de petróleo, por transporte público e de qualidade, por mais segurança, pelo fim do voto secreto
no Congresso.
Sr. Presidente, o Dia Nacional de Manifestação e
Luta, desta sexta, é a sequência dos atos e caminhadas ocorridos no dia 11 de julho.
Eles são legítimos, da mesma forma como foram
legítimas e necessárias as grandes manifestações que
ocorreram em junho.
Srªs e Srs. Senadores, sou da opinião de que o
Congresso Nacional, bem como o governo federal devem olhar com carinho e entender as vozes as ruas.
Muitas dessas reivindicações dos trabalhadores
estão tramitando aqui no Congresso, e muitas também
dependem do diálogo franco e aberto com o governo.
Estou otimista, até porque semana passada o
governo reabriu as negociações com o movimento
sindical com relação ao fator previdenciário.
Esperamos que as manifestações de amanhã sejam realizadas com tranquilidade, com o povo na rua,
com bandeiras ao vento, com respeito e sem violência.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre a 36ª Expointer – Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, RS.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, teve inicio
no dia 24 de agosto, com término para o dia 1º de setembro, a 36ª EXPOINTER – uma das maiores e mais
importantes feiras-exposições agropecuárias do mundo.
Tendo como palco o Parque Estadual Assis Brasil, numa área de 134 hectares, em Esteio, na Região
Metropolitana de Porto Alegre (RS), a EXPOINTER é
o coroamento do trabalho de um Estado e de um povo.
A 36ª EXPOINTER leva a marca da sustentabilidade e irrigação como fatores que impulsionam a
economia gaúcha e brasileira, fortalecendo o projeto
de desenvolvimento sustentado.
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Lá estão em exposição as modernas tecnologias,
as máquinas mais modernas, o que de melhor a genética de nossa pecuária tem. Os melhores exemplares
das raças criadas em solos gaúchos.
São mais de oito mil animais representando mais
de 183 raças. Cerca de três mil expositores. Vendas
superiores a 850 milhões de reais. Mais de 390 eventos entre palestras e seminários.
Mais do que grandeza, os números da última
edição nos dão a certeza de que a EXPOINTER espelha a diversidade e a pujança da economia gaúcha.
Uma das características da feira é a convivência
fraternal entre o homem do campo e o da cidade. Há
o produtor, o tratador de animais, o fabricante, o artesão, o artista, e há também aqueles que vivem na
cidade e que, nesta época do ano se reencontram e
redescobrem suas raízes.
Sr. Presidente, milhares de visitantes de todos os
estados da federação, bem como de muitos países do
mundo estão lá no dia de hoje ou já passaram por lá.
Parabéns aos organizadores da EXPOINTER,
aos expositores, aos trabalhadores, parabéns a todos
e a todas pela certeza e por acreditar que esse setor
da nossa economia é fundamental para o desenvolvimento do nosso Brasil.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre os 30 anos da Central Única dos
Trabalhadores – 28 de agosto.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quinta-feira,
dia 28 de agosto, a Central Única dos Trabalhadores,
CUT, completou 30 anos de fundação.
Eu tenho a honra de ter integrado a primeira executiva da CUT, ao lado de Jair Meneguelli, Jacó Bittar,
João Paulo Pires Vasconcelos, Abdias José dos Santos, José Novaes e Aveline Ganzer.
Quando falamos na CUT nos vem à cabeça nomes como Vicente Paulo da Silva (o nosso querido
Vicentinho), João Felício, Luiz Marinho, Artur Henrique, e de outros tantos históricos da nossa central e
consagrados cidadãos, como Kjeld Jackobsen, Lula,
Olívio Dutra, Gilmar Carneiro dos Santos, Monica Valente, Rose Pavan.
O atual presidente é o amigo Vagner Freitas de
Moraes, que faço questão de declarar meu total reconhecimento pela luta e pelo trabalho desenvolvido.
O que a CUT fez e faz ano a ano, com dedicação
e muita garra, sempre, intransigentemente, em defesa
dos direitos e conquistas de todos trabalhadores brasileiros é motivo de orgulho para todos nós.
Sr. Presidente, a Central Única dos Trabalhadores foi fundada no dia 28 de agosto de 1983, no antigo
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estúdio da Vera Cruz, em São Bernardo do Campo,
em São Paulo.
Participaram deste evento mais de 5 mil delegados. 912 entidades (335 urbanos, 310 rurais, 134
associações pré-sindicais, 99 associações de funcionários públicos, 5 federações, 8 entidades nacionais
e confederações.
O contexto econômico e social era impressionante...
O Brasil estava mergulhado em uma crise praticamente sem tamanho. A inflação ultrapassava os
150%, a dívida externa chegava a 100 bilhões de dólares, o desemprego crescia assustadoramente e os
salários cada vez mais arrochados. Sem contarmos
que estávamos vivendo um período de regime militar,
uma ditadura que havia iniciado lá em 1964, com a
deposição do presidente Jango.
A CUT surgiu exigindo o fim da Lei de Segurança
Nacional e do Regime Militar, combate à política econômica do governo, contra o desemprego, pela reforma
agrária sob controle dos trabalhadores e trabalhadoras,
reajustes trimestrais dos salários, liberdade e autonomia sindical, redução da jornada de trabalho para 40
horas semanais, sem redução de salários.
Aqueles dias de agosto, 26, 27 e 28, final de inverno, foi um dos momentos mais emocionantes da
classe trabalhadora brasileira. Eu me recordo que um
companheiro da Região Nordeste do nosso País me
abraçou e chorando disse: “Paim, o sonho se realizou”.
No meu livro de memórias, lançado em 2006, eu lembro
outros fatos que marcaram esse momento...
Há, um especial, vamos dizer assim. Os companheiros de São Paulo queriam ficar com os mais
importantes cargos da coordenação. E isso nós não
aceitávamos, nós comitiva do Rio Grande do Sul.
Cheguei a rasgar o crachá do congresso. Quando estávamos nos retirando, fomos chamados por Luiz
Inácio Lula da Silva. Expus, com a maior tranquilidade,
a importância do Rio Grande do Sul para o movimento. As greves realizadas desde 1978, as marchas até
o Palácio Piratini, as manifestações contra a ditadura,
citei o caso Universindo Dias e Lilian Celiberti, presos
pela Operação Condor.
O fato é que com diálogo, com muita conversa,
chegamos a um acordo, e o Rio Grande do Sul se fez
presente na primeira executiva da CUT, sendo este
que fala o seu primeiro secretário-geral.
Srªs e Srs. Senadores, a Central Única dos Trabalhadores é a maior central sindical do Brasil, da América
Latina e a quinta maior do mundo, com 3.438 (quase 3
mil e quinhentas) entidades filiadas, 7.464.846 (quase
sete milhões e quinhentos) trabalhadoras e trabalha-
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dores associados e 22.034.145 (mais de vinte e dois
milhões) de trabalhadoras e trabalhadores na base.
A CUT tem por princípios a igualdade e a solidariedade. Tem por objetivo organizar, representar e lutar
pelos trabalhadores do campo e da cidade, do setor
público e privado, trabalhadores ativos e inativos, por
melhores condições de vida e de trabalho e por uma
sociedade justa e democrática, onde todos tenham
direitos e oportunidade iguais.
Parabenizo a CUT pelos 30 anos de existência
e de resistência. Faço aqui a minha saudação a atual
direção e deixo um grande abraço a todas as entidades filiadas. Viva a CUT.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento sobre planos de saúde.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ano após
ano, o setor de planos de saúde no Brasil se destaca
pela insatisfação que gera a seus usuários.
Trata-se de fato, Senhor Presidente, de um dos
setores que mais acumulam reclamações junto aos
órgãos de defesa do consumidor.
Só no primeiro semestre deste ano, foram 46
mil reclamações. E isso em uma área especialmente
sensível e complexa, que é o cuidado com a saúde.
Uma das fontes persistentes de reclamação são
os preços. Paga-se, via de regra, caro por um serviço
de qualidade insuficiente.
E paga-se, na verdade, cada vez mais por uma
qualidade que não acompanha os aumentos da mensalidade – muitas vezes, é justo o contrário que ocorre.
Em 2013, os preços dos planos já foram reajustados em 9,04% – 2,55 pontos percentuais acima do
índice oficial de inflação, o IPCA, que foi de 6,49%.
A única coisa que aumenta mais do que os preços
dos planos são as reclamações dos usuários: segundo
a Agência Nacional de Saúde Complementar, de março para junho deste ano as reclamações chegaram a
aumentar 23,75% em todo o País.
No Instituto de Defesa do Consumidor, o Idec, as
reclamações de usuários de plano de saúde ocuparam durante muito tempo o primeiro lugar do ranking;
e ainda hoje continuam entre os primeiros colocados.
A principal reclamação por parte dos usuários
é a da cobertura assistencial: quase três quartos das
reclamações se referem a isso.
E muitas vezes, Senhor Presidente, é no pior
momento – ou seja, quando se necessita emergencialmente de um tratamento ou de uma consulta – que
o usuário descobre que o plano não cobre tal ou tal
procedimento.
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A falta de clareza dos contratos e dos regulamentos muitas vezes contribui para isso – não é por acaso
que reclamações sobre os contratos estão em segundo
lugar na lista, com quase 20% do total.
Os reajustes de preço estão em terceiro lugar na
lista de reclamações. Isso é especialmente grave no
caso dos planos coletivos.
Uma pesquisa recente do Idec, feita com base
em decisões judiciais contestando a cobrança dos reajustes, mostrou que os aumentos que as operadoras
pedem podem ultrapassar os 500%.
Como se sabe, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
a ANS não fixa um teto de reajuste para esses planos.
Em média, as mensalidades desse tipo de plano cresceram 82,21% entre 2005 e 2013.
Para se ter uma ideia do abuso, o teto fixado pela
ANS para reajustes nos planos individuais em 2012 foi
de 7,93% – o que já foi, diga-se de passagem, superior
à inflação no período.
Na falta de regulamentação, o que tem ocorrido é
que a Justiça tem feito o papel regulador que caberia
à ANS, barrando reajustes abusivos.
Para o consumidor, é um obstáculo a mais: para
não ser lesado ou para obter aquilo pelo que já paga,
tem de recorrer à Justiça.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
hoje no Brasil quase 48 milhões de pessoas usam o
sistema de saúde suplementar, contratando um plano de saúde.
Mais de três quartos – 77%, mais exatamente – possuem um plano coletivo, que oferece menos
proteção ao consumidor, no que se refere a reajustes
de preços.
Além do mais, as operadoras têm ainda a prerrogativa de rescindir de forma unilateral, esse tipo de
contrato após um ano.
Há casos terríveis, como o de pacientes internados em UTI que recebem a notificação sumária de
que seu plano de saúde simplesmente foi rescindido
pela empresa operadora.
Ao mesmo tempo, as operadoras cada vez mais
restringem a oferta de planos individuais – algumas
chegam mesmo a obrigar os consumidores a estabelecer uma associação com outros, sob um CNPJ qualquer, para caracterizar o plano como coletivo –,criando
dificuldades que forçam, finalmente, o usuário a optar
por um plano coletivo, que o deixa em posição mais
frágil e insegura. Como resultado, hoje mais de 70%
dos planos de saúde são planos empresariais.
A qualidade dos planos é outra preocupação.
Apesar de pagar caro, muitas vezes o consumidor recebe um serviço que não tem qualidade.
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Segundo o Índice de Desempenho da Saúde
Suplementar, calculado pela ANS, entre 2008 e 2011
houve, é verdade, uma melhora na qualidade dos
planos de saúde, mas, ainda assim, Sr. Presidente,
quase 40% dos usuários – ou seja, quase 11 milhões
e meio de pessoas – possuem um plano considerado
ruim ou medíocre.
Tudo isso comprova que há problemas graves no
setor, que pedem um cuidado especial.
Não é aceitável que a atenção à saúde esteja em
situação tão precária, com prejuízos significativos para
os usuários em uma área em que apenas a excelência
deveria ser suficiente.
Desde 1998, contamos com uma lei que regulamenta a saúde suplementar no Brasil e desde 2000,
com uma agência que se ocupa especificamente de
regular o setor.
Essas foram conquistas importantes e trouxeram muitos efeitos positivos, mas fica claro, pelo que
expus, que essa regulação ainda é insuficiente para
solucionar todos os problemas.
Como disse, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, temos hoje quase 48 milhões de usuários de planos de
saúde no Brasil. Há 10 anos, eram cerca de 30 milhões.
Houve, portanto, uma expansão significativa, que
coincide com fenômenos sociais importantes, como o
crescimento dos empregos formais e a ascensão social dos mais pobres.
Em compensação, Sr. Presidente, o credenciamento de novos prestadores de serviços de saúde não
apresentou o mesmo crescimento.
A ANS aponta que o número de usuários de planos cresceu quatro vezes mais do que o número de
leitos privados entre março de 2010 e março de 2011,
por exemplo.
Os prestadores, por seu lado, alegam que a baixa remuneração oferecida pelas operadoras de planos
não favorece a ampliação da oferta.
Essa é a fonte de uma das reclamações mais
constantes dos usuários: refiro-me aos descredenciamentos constantes sem a devida reposição, o que
acaba se refletindo na cobertura oferecida pelo plano.
Como vemos, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
as reclamações não vêm apenas dos clientes dos planos: também os prestadores de serviços de saúde –
médicos e outros profissionais da saúde, assim como
clínicas, hospitais e laboratórios – reclamam frequentemente das operadoras.
Reclamam, antes de mais nada, dos baixos honorários pagos, mas também das interferências em
diagnósticos e tratamentos, que representam desrespeito à autonomia do exercício profissional.
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Segundo levantamento do Conselho Federal de
Medicina, as operadoras de planos tiveram, entre 2003
e 2009, um crescimento no faturamento da ordem de
129%.
No mesmo período, ainda segundo o CFM, o
aumento no valor médio pago por consulta médica foi
de apenas 44%.
Há, portanto, a necessidade de que se regule
também essa relação entre prestadores de serviços
de saúde e operadoras de planos.
Especialmente preocupante nesse cenário problemático é a tendência à concentração que se verifica
entre as operadoras.
Em 2000, havia no Brasil mais de 1.400 operadoras de planos de saúde em atividade, contra 963
em 2012.
Dez por cento dos beneficiários hoje estão em
operadoras cuja carteira tem, em média, pouco mais
de 7.500 clientes.
São mais de 600 empresas que agregam pouco
menos de 5 milhões de beneficiários.
Na outra ponta, as sete maiores empresas do
setor têm mais de um milhão de beneficiários cada.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a atenção
à saúde é uma das áreas mais importantes e decisivas
para a definição da qualidade de vida.
A falha no atendimento de um problema de saúde
é um grave atentado aos direitos e à dignidade mesma das pessoas.
As histórias que todos conhecemos, de pessoas
que, além de pagarem caro, precisam esperar meses
para marcar uma simples consulta ou têm negado seu
acesso a exames ou tratamentos que podem fazer a
diferença entre a vida e a morte, causam indignação e
pedem, de nossa parte, uma atenção especial.
Se podemos fazer algo para mudar essa situação, nossa desatenção passa a ser um tipo de cumplicidade culposa.
Há hoje em tramitação nesta Casa cerca de 20
Projetos de Lei do Senado que tocam, de forma mais
ou menos direta, os planos de saúde.
Há, portanto, uma preocupação em aprimorar
a legislação referente à área e um engajamento dos
Senadores e das Senadoras com o tema.
Quero finalizar, Sr. Presidente, afirmando minha
preocupação constante com a questão da saúde e,
neste sentido quero compartilhar com todos, uma carta que recebi há poucos dias e que aborda, por outro
lado, as dificuldades que uma pessoa está passando
com o SUS.
Essa carta, somada a muitas outras que reclamam dos planos de saúde e das deficiências do SUS,
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demonstram como nossa sociedade está se sentindo à
deriva naquilo que diz respeito a saúde no nosso país.
Vou tentar resumir o que me contou o Sr. Ruil C.
Cruz, da cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul. Ele
inicia dizendo:
“ASSUNTO: Reclamação a fazer.
Trabalhei 37 anos com contribuição e ao final me
aposentei, em todo este anos de trabalho nunca usei
o INSS, nem para fazer uma consulta de gripe.
Mas agora preciso fazer uma operação da Próstata radical é de urgência. A agencia em Bagé/RS SOMENTE TEM UM MÉDICO UROLOGISTA, mas para
agendar um operação leva até anos.
Como a Previdência não poderá de imediato
atender a necessidade de operação considerada de
urgente, fui obrigada a ir ao um médico Particular, que
cobrou R$ 8.000,00 para a cirurgia.
Fui ao hospital para encaminhar o pedido de internação, a atendente me informou que quando o médico
é particular o hospital também passa a ser particular.
Encurtando a história, Srªs e Srs. Senadores, para
5 dias de internação, a sala do bloco cirúrgico custaria
R$ 2.800,00; o quarto 150,00/dia; os exames seriam
cobrados à parte; medicação padronizada também; e
honorários médicos e refeições para acompanhante.
O pagamento seria de 50% no ato e 50% com
um cheque para 30 dias. Quando o Sr. Ruil C. Cruz
perguntou se não poderia parcelar tudo em 6 vezes,
a resposta foi que não.
Quero trazer aqui, a pergunta e a observação que
ele fez em sua carta: Já que contribuí 37 anos para o
Sus quando precisa-se de atendimento de saúde, não
tem médico e nem amparo do SUS?
Se o SUS não tem médico ele deveria pagar toda
a conta, uma vez que o paciente não tem alternativa e
ainda é explorado pelo SUS que é o principal culpado
de não atender os seus doentes.
E então, Sr. Presidente, o Sr. Ruil nos convoca
para tomarmos uma atitude com relação à saúde. Ele
termina a carta dizendo:
Peço que leve a tribuna, e tente modificar com
urgência tal descalabro.
Obrigado pela oportunidade que me concede,
pois acredito no seu trabalho e sei que alguma providência urgente será tomada por V. Exa.
Eu quero dizer para o Sr. Ruil e para nossa gente
brasileira, que essa questão da assistência à saúde
em geral e, em particular, com a situação dos usuários
de planos de saúde está entre as minhas principais
preocupações.
Por isso apresentei o projeto que citei anteriormente. Por isso estou sempre trazendo a esta Tribuna
os problemas da saúde no Brasil.
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Meu engajamento na busca de soluções regulatórias para os problemas da área, eu ratifico aqui.
Como disse, acredito que uma assistência à saúde adequada é um dos ingredientes mais básicos de
uma vida de qualidade – que é, antes de mais nada,
uma vida com saúde.
Precisamos, sim, enfrentar o tema saúde, porque
ele tem afetado seriamente a camada mais carente da
nossa população e porque, mesmo aqueles que tem
um plano de saúde não têm sido poupados de aborrecimentos e dificuldades imensas na hora em que
necessitam dele.
A saúde e a educação não podem, sob pretexto
algum, ser relegadas a um plano inferior na escala de
prioridades.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Apoio Governo/PDT – DF) – Senador Paim, V. Exª não
exagerou em nada. A Mesa aceita incorporar tudo que
V. Exª falou. Mas, pessoalmente, quero parabenizá-lo
pela referência ao aniversário da CUT, em que V. Exª
teve um papel fundamental na criação juntamente com
o Presidente Lula, Jair Meneguelli e tantos outros. E
ainda mais sua referência a nossa heroína Rafaela,
duplamente heroína, porque foi capaz de vencer uma
competição esportiva lutando contra os melhores do
mundo e foi capaz de vencer o preconceito interno do
Brasil E essa disputa, esse campeonato da superação
das dificuldades raciais e da pobreza é muito mais importante e ela mereceria ganhar não uma, mas duas
medalhas de ouro. Muito mais do que apenas no judô.
E queria dizer também que, no que se refere aos
médicos estrangeiros, uma coisa que me surpreendeu
foi ver médicos estrangeiros negros, e não vi um único
médico negro lutando contra eles virem para cá.
Nas manifestações, em diversos lugares em que
médicos reagiram à vinda de médicos estrangeiros
para o Brasil, eu não vi um médico negro. Talvez por
duas razões: quase não há médicos negros no Brasil.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Quase não há.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Apoio Governo/PDT – DF) – E, segundo, vai ver que os
médicos negros vêm de um quadro social que precisa
dos médicos que estamos trazendo de fora.
Talvez, se a gente aumentar o número de médicos
negros, no sentido da classe social também de onde
eles vêm, em breve a gente não precise mais importar
médicos, trazer médicos do exterior, porque os daqui
terão, além da competência que eles têm, o compromisso social de irem para onde for preciso.
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Eu quero dizer isso, porque o senhor aqui representa o nosso embaixador dos negros, além de Senador do Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Senador Cristovam, eu só quero pedir à Casa
que incorpore na íntegra. Às vezes, a gente fala em incorporar, mas eu quero incorporar na íntegra, para que
depois eu receba a cópia da TV Senado e coloque na
minha página, com muito orgulho, a minha fala, mas,
principalmente, pelos seus comentários.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Fico feliz. Parabéns,
Senador Paim.
Passo a palavra agora ao Senador Pedro Simon.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Fora do microfone) –V. Exª tem o mesmo direito
que eu tive. Foi quase uma hora.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS. Fora do microfone) – ... o tempo que ele teve e o
tempo que ele quis.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – V. Exª terá o mesmo
direito e, se for preciso, mais.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, eu acho
que eu não terei chance, porque o meu prazo na vida
pública está chegando ao fim, mas ali estavam dois
baitas Presidentes do Senado: o Cristovam e Paim.
Poderia até começar o Cristovam de Presidente e o Paim de 1º Secretário, e, dois anos depois, inverteriam: o Paim de Presidente e o Cristovam de 1º
Secretário.
Era muito bom antes. Eu estou longe da tribuna.
Há os amigos que me cobram, dizendo: “O que há, Simon, que você não aparece?”. Eu quero confessar que,
depois da euforia que eu tive com a vinda do Papa...
Achei uma das páginas mais bonitas dos últimos tempos, na vida do mundo, a escolha do Papa, a sua vinda
ao Brasil e os seus pronunciamentos. Eu achava que
alguma coisa de diferente ia aparecer.
No dia seguinte, a rotina de sempre. As coisas
voltaram ao todo. E estamos no dia de hoje, em que
a CUT resolveu acordar e aproveitou a situação para
fazer um movimento. Temos até que saudar a CUT:
“Dona CUT, voltou? Muito prazer em vê-la. Estão dizendo por aí que a senhora só voltou, Dona CUT, porque
há um outro movimento no dia 7 de setembro e, para
esvaziar aquele movimento, V. Exa está fazendo o de
hoje”. Não sei se é verdade. Mas, de qualquer maneira, hoje se iniciou o movimento.
Senador Paim, para que é mesmo o movimento
da CUT hoje?
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Respondo rapidamente. Primeiro,
é de todas as centrais sindicais. São de oito centrais
e 18 confederações.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Para quê?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Eles fazem o movimento pelo fim
do fator, pelas 40 horas, mais investimento em educação, mais investimento em saúde, pela não precarização e contrário à forma como é feita hoje a terceirização. Uma das centrais – só para ajudar rapidamente
a reflexão – que está puxando com muita força, além
da CUT, é a Força Sindical, a Nova Central, a UGT, a
CGTB e a União Sindical, além de 18 confederações.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Interessante que essas matérias, todas muito
importantes, todas muito importantes, não estão nas
manchetes dos jornais de hoje. O que está é o julgamento do Supremo. O que está é a decisão da Câmara
dos Deputados.
O que está é a hora em que estamos votando o
voto secreto, “Sim” ou “Não”. Mas importante é a reunião que eles estão fazendo, como espero que seja
importante a reunião de 7 de setembro.
Quero dizer com todas as letras: não consigo
entender como a polícia não consegue identificar, na
movimentação do povo, os que estão ali para protestar, os que estão ali até para defender o Governo, e os
que estão ali para quebrar, para fazer violência, para
provocar anarquia.
Vendo na televisão, a gente vê. E me dá uma vontade de entrar na televisão e pegar aquele cidadão que,
com uma barra de ferro, quebrou a porta da prefeitura
do Rio de Janeiro. Vendo a televisão, a gente via. E
dá vontade de pegar aqueles cidadãos que atiravam
pedras na Catedral e atiravam pedras no Itamaraty. A
polícia não faz essa distinção.
Temos que estar preparados para isso. Esses
movimentos sociais são importantes demais. Mas temos que fazer a seleção necessária. Eles estão certos
quando afastam políticos, eles estão certos em não
querer nada com a gente. Mas eles têm que saber
para onde vão; não podem ser manobrados por essa
gente que está aí. E, cá entre nós, o Governo parece
não estar muito interessado em que os movimentos
pacíficos sejam e terminem pacíficos.
Não vejo razão para a polícia permitir que, nesses movimentos de quebra-quebra, pessoas estejam
mascaradas o tempo todo, escondendo o rosto. Para
mim, escondeu o rosto, tem que tirar, tem que sair da
frente do movimento.
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É muito importante o que se diz de 7 de setembro. O de hoje é interessante. Ainda não vi a UNE. A
UNE devia estar lá presente.
Entidades que estão há muito tempo apagadas
e silenciosas.
Mas, Sr. Presidente, deve vir, nos próximos dias,
na próxima semana, ao Plenário, a votação de Rodrigo
Janot, que, por 22 a 2, a Comissão de Justiça aprovou
para Procurador-Geral.
Em primeiro lugar, o meu abraço ao ex-Procurador Roberto Gurgel – ele foi um bravo. A pressão que
ele sofreu para esvaziar, para levar para as calendas
gregas o mensalão foi intensa. O movimento que ele
sofreu, aqui, dentro do Congresso, em que se pediu
inclusive licença para processá-lo, em que se mandou ofício para o Supremo Tribunal para processá-lo,
foi intenso; mas ele saiu com dignidade. Aliás, é uma
coisa que se tem que dizer: se há um setor que merece o respeito da Nação é a Procuradoria Geral da
República. Desde o primeiro, indicado por Lula, meu
irmão franciscano Cláudio Fonteles, que ficou seus
dois anos, não aceitou recondução, e iniciou um novo
período. Depois, o Antônio Fernando, que foi quem
apresentou a denúncia do mensalão. E, agora, Roberto Gurgel. Dez anos em que a Procuradoria-Geral
cumpriu o seu papel. Dez anos. Agora, posso dizer que
senti, ontem, que o mensalão é um fato consolidado,
apesar das pressões e das coações.
Apesar de tudo que aconteceu, as penas estão
sendo mantidas, e o Supremo iniciará um novo período na realidade brasileira.
Rodrigo Janot, o novo Procurador, frase dele na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania ao ser
sabatinado: “A corrupção representa um fator de atraso
social e econômico, sendo o grande ralo por onde se
esvaem recursos públicos, originariamente destinados, por exemplo, à melhoria do sistema de saúde e
ao incremento da educação”.
Ilustre Procurador Rodrigo Janot, aqui o senhor
diz tudo. Aqui o senhor diz o grande problema da realidade brasileira: a corrupção do lado de lá e a impunidade do lado de cá. Impunidade que culminou na
nossa Câmara dos Deputados, deixando com mandato
de Deputado um cidadão condenado pelo Supremo e
que está na cadeia. A Câmara o deixou por quarenta
e poucos votos, que estavam presentes, mas votaram
em branco. É impressionante! Um condenado, com
condenação em última instância, por atos de corrupção, pelo Supremo Tribunal.
O Correio Braziliense fala, e dizem os fatos: “Congresso, mostra a tua cara”, porque o voto secreto não
pode mais continuar. Esta Casa já aprovou; está lá na
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Câmara há não sei quanto tempo. E votaram de maneira vergonhosa.
O Correio Braziliense está dizendo que houve um
acordo de Lideranças. E, nesse acordo de Lideranças –
o maior número dos que não compareceram, o Partido
com mais Deputados ausentes foi o PT–, o Partido dos
Trabalhadores comandou a ausência daqueles votos
que faltaram para a condenação. E o PMDB também.
Outros Parlamentares também.
Um ato do qual não consigo entender o alcance.
Não consigo entender como o Supremo resolverá a
questão. Evidentemente, o Deputado condenado pelo
Supremo, mas absolvido pela Câmara, vai entrar em
juízo: a Câmara não me condenou. E seria o caso,
como foi anteontem. Ele estava na cadeia, condenado
pelo Supremo, saiu da cadeia e foi à tribuna da Câmara
dos Deputados. A Câmara o absolveu, ou melhor, não
o condenou por falta de quórum. Mas o Presidente da
Câmara decidiu afastá-lo, e entra em seu lugar o primeiro suplente, Deputado Amir Lando.
Faço questão de dizer o respeito e a admiração
que tenho por Amir Lando. Amir Lando era Senador
aqui e foi o relator no processo de impeachment do
Sr. Collor. Eu acompanhei.
No meu gabinete, nós nos reuníamos desde o
início do processo de cassação. O que Amir Lando
sofreu de pressão, de coação no sentido de não pedir
impeachment, inclusive por parte de todos os partidos
e de todas as lideranças: “Faça as acusações, diga
tudo, mas não fale em impeachment. Deixe para ver
o que vai acontecer depois”. Amir Lando disse: “Não!
Eu, no meu relatório, no meu parecer, eu vou pedir
impeachment. Se a Comissão quiser votar contra, que
vote”. E, por imensa maioria, a Câmara votou a favor.
Meu abraço ao Amir Lando. Pena que ele tenha que
voltar ao Congresso – o que merece – numa situação
tragicômica como essa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/
PT – RS) – Senador Simon, permita-me que eu faça
este aparte em homenagem a V. Exª. Estão sendo privilegiados os que aqui estão como nossos convidados:
os alunos do curso de Direito da Faculdade Dom Bosco lá do nosso Rio Grande, lá de Porto Alegre. Eles
estão tendo a alegria de assistir ao discurso do Senador Pedro Simon, que, para mim, é o melhor orador do
Congresso Nacional, com todo o respeito a nós outros.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Esse é o Senador Paim. O Brasil já tem uma
mulher na Presidência. Os Estados Unidos já têm um
negro. Eu acho que, daqui a quatro anos, poderia inverter. Diz-se que a candidata dos Estados Unidos a
Presidente é a Srª Clinton. Eu digo que um bom candidato no Brasil a Presidente é o Senador Paim.
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(Manifestação nas galerias.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Por isso é que ele é meu amigo. Vamos
dar uma salva de palmas para ele! Ele é quem merece. (Palmas.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Triste!
O Supremo Tribunal, ontem, praticamente selou
o destino do mensalão. O Sr. José Dirceu saiu condenado e seus colegas também. Ontem, mudou-se a
história do Brasil.
O Supremo, que, ao longo da sua história, não
tem muitas páginas de brilho e de ação cívica, ontem,
mereceu uma manchete mundial da justiça.
Estava ali – nós temos que chamar a atenção
para isso – a imensa maioria dos Ministros nomeados
pelo Lula e pela atual Presidente. Dois, inclusive, com
interrogações imensas porque tinham sido indicados
exatamente pela Presidenta, que levou um tempo enorme para indicar. E já havia interrogações: por que é;
por que não é? Mas ela indicou. E eles votaram.
Uma figura que eu respeito, mas de que – digo
com sinceridade – não gostei, foi do revisor. Mas foi
importante a figura dele, foi importante ter alguém que
representasse tudo aquilo de que a gente não gosta.
Mas estava lá e teve coragem; falou horas e repetiu,
repetiu. Mas a maioria venceu.
O Supremo fez justiça. E nesse momento que o
Supremo fez justiça, a Câmara dos Deputados absolve
o presidiário, querendo abrir caminho para os outros
dois Deputados, ex-Deputados, Deputados que poderão ser condenados – e serão condenados –, mas que
podem seguir o mesmo caminho de serem absolvidos
pela Câmara dos Deputados. Ou melhor, não serem
condenados pela Câmara dos Deputados.
Achei bonita a posição do Ministro Barroso. Tive
a melhor das impressões quando o examinamos aqui
na Comissão de Justiça. Bonito o que ele disse:
Lamento condenar um homem que participou
da resistência à ditadura no Brasil. Lamento
condenar alguém que participou da construção
democrática do País. Lamento condenar um
homem, que, segundo todas as fontes confiáveis, vive uma vida modesta e jamais lucrou
com a política.
Disse Barroso com relação a Genoino, mas o condenou. E a nossa querida Ministra mineira, que ontem
nos honrou aqui, disse uma frase muito importante:
“Nós não estamos aqui julgando a História; nós estamos aqui julgando o fato concreto, o crime cometido.”
Genoino pode até ter o seu lugar na História, nas
páginas que ele fez, naquilo que ele construiu, mas não
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era isso que estava sendo julgado. O que estava sendo
julgado era o mensalão, organizado por um conjunto
de pessoas que o Supremo reconheceu ontem como
uma quadrilha, cujo comandante era o Chefe da Casa
Civil e cujo Presidente Nacional do Partido era Genoino.
Eu também gostei sempre dele, gostei da sua
luta, da transformação de guerrilheiro, lutador, para
uma posição de entendimento, mas não há dúvida de
que ele foi um dos grandes responsáveis.
E o Ministro mais jovem do Supremo, o último a
chegar lá, o Barroso, diz ainda: “O povo saiu da rua e
já não se fala mais em mudanças.” Ou seja, ficou tudo
ficou igual. Os políticos esqueceram, as coisas continuam na mesma, nada mudou. Eu acho isso realmente
muito importante.
Eu, na minha ingenuidade, joguei muito na vinda do Papa, porque achei que aconteceriam coisas
diferentes. O Papa Francisco é uma pessoa diferente,
parece um emissário.
Já que o Papa Francisco inclusive telefonou para
uma moça que foi violentada, pegou o telefone e telefonou para ela, dando força e otimismo, acho que o
Papa Francisco deveria telefonar para o Obama: Sr.
Presidente, não ataque a Síria sem o apoio da ONU,
sem o apoio do Conselho de Segurança, contra a decisão do Conselho de Segurança. A própria Inglaterra,
que é aliada fiel, exageradamente fiel dos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados disse não. E o Primeiro
Ministro disse: “A Câmara representa o pensamento
do povo inglês, e nós não vamos entrar porque o povo
inglês não quer.”
Papa Francisco, se o senhor está sendo tão abrangente, tão diferente na sua maneira de ser, telefone para
o Obama: não faça isso, Obama, não faça isso. Veja o
que aconteceu lá, no Iraque. Todo mundo dizia que não
havia essas armas, a Comissão Especial da ONU com
um brasileiro à frente garantiu que não havia, os árabes aceitaram que essa associação fosse lá, olhasse
e desse seu veredicto. O americano queria que fosse
uma comissão da ONU indicada pelos americanos. E
eles largaram, destruíram um país, assassinaram seu
presidente. E, hoje, publicado está que os americanos
sabiam que não havia armas atômicas. Os americanos
sabiam que não havia as armas a que se referiam, e
mesmo assim fizeram o que fizeram.
É uma tragédia o que está acontecendo na Síria
e no mundo árabe. E eu me pergunto: Cristo andou
por lá, Maomé andou por lá, Abraão, Isaac, Jacó, três
grandes religiões. E seus líderes semearam lá.
Infelizmente, que me perdoem – eu respeito muito
os muçulmanos –, mas a ala radical deles está fazendo
um papel muito triste. E com a ala radical dos judeus
se completam e parece que se acertam para que as
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coisas não andem adiante. E o americano, dando cobertura permanente ao judeu, é o grande responsável
por não se encontrar a paz lá.
Telefone para o Obama, Papa Francisco! Ele fez
uma campanha tão bonita. E apesar de não ser como
Presidente o que ele era como candidato, sou obrigado
a reconhecer que muitas coisas ele tentou, e outras
ele fez. Na saúde ele avançou. Jogou tudo e conseguiu
que o americano viva outro estágio. A penitenciária de
Cuba, ele não consegue fechar porque o Congresso
americano não deixa que ele pegue os presos que lá
estão e coloque numa penitenciária que seja federal.
Ele se responsabiliza por isso, para que os presos sejam julgados. O Congresso não admite, não aceita em
hipótese nenhuma. Então ele está nessa encruzilhada.
Ele quer terminar a penitenciária, mas, para terminar a
penitenciária, tem que dar um destino aos presos que
estão lá, e não consegue. Nenhum país aceita, nem o
Brasil, nem ninguém, receber esses presos que estão
lá enquanto se faça a decisão.
Não digo que o Obama Presidente seja aquilo
que o Obama candidato semeou e que parecia que
seria um novo mundo. Essa última decisão, essa da
espionagem, e a frase dele apoiando foi muito triste e
manchou a história da liberdade no país americano.
E aqui no Brasil, aqui no Brasil, eu gosto muito
do Correio Braziliense, que diz as coisas com todas as
letras. E ele diz que o Brasil deixa se esvair pelo ralo da
corrupção, do desperdício e da ineficiência do Estado
R$1 trilhão. Incompetência e corrupção roubam R$1
trilhão por ano do Brasil. A cada ano, o País joga R$1
trilhão no lixo; praticamente meio orçamento é desperdiçado. Se isso não acontecesse, Senador Paim, nós
não precisávamos brigar aqui pelas suas emendas e o
Governo dizer que não tinha dinheiro. Um trilhão! Um
trilhão por ano, roubado e gasto na incompetência, na
irresponsabilidade do Governo.
O Líder do MDB na Câmara – quem diria, o Líder
do MDB na Câmara! – apresentou um projeto com muitas assinaturas, determinando – é até ridículo mostrar
um projeto dessa natureza, mas está lá – que deve
baixar de 39 para 20 o número de Ministérios.
A Presidente receber aula de moral do Líder do
MDB na Câmara, uma pessoa sobre a qual muita gente
tem muita resistência, Líder do MDB, que seria o partido que mais quer, que está de olho mais arregalado,
mais apegado a cargos! E alguém lhe disse: “Mas, se
diminuir o número de Ministérios, o PMDB vai ter que
entrar”. E o Líder respondeu: “Nós temos cinco. Tirem
os que tiverem, porque os cinco que nós temos não
valem um”. A agricultura, completamente esvaziada,
porque não tem mais nada; turismo, com um Ministro
de oitenta e tantos anos, que saiu do Maranhão, de um
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partido que faz um turismo espetacular, para fazer não
sei o que, e não sei mais quem... Um trilhão!
Por isso, quando a Presidente assumiu, eu subia diariamente a esta tribuna, aplaudindo e dando
cobertura à Presidente. Ao contrário do Lula, quando
você dizia do escândalo, da bandalheira, ele deixava,
não fazia nada, a Presidente Dilma demitia – demitiu
mais de sete.
É verdade que demitiu, e também não fez mais
nada, não averiguou, ficou por isso mesmo. Mas, naquele primeiro momento, o fato de demitir já foi muito
importante, depois acomodou. Há um ministro, não sei
qual, lá de Minas Gerais, que dizem ser muito amigo
dela, e que o Conselho de Ética – não sei qual é o
nome do Conselho do Governo – condenou.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Acho que é o Pimenta; de Minas, é o
Pimenta.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – É... O Conselho condenou. O Presidente era o
nosso ex-Procurador-Geral da República, o Pertence.
E ela não deu bola para o Conselho. O Pertence se
demitiu em sinal de protesto, saiu. Ela aceitou a saída
e ficou tudo por isso mesmo. E o cidadão condenado
pelo Conselho de um Governo, que não condenava
ninguém, nunca fazia nada, não era um Conselho
que fazia, que atuava, que tinha ação concreta! Nós
mesmos, eu daqui cobrava: esse Conselho não faz
nada, não analisa, não dizia nada! Mas as coisas que
ele encontrou eram tão grandes que condenou. E a
Presidenta aceitou o afastamento do Pertence e ficou
com o Ministro.
Um trilhão de reais!
É impressionante como essas coisas acontecem
no nosso País. É impressionante como essas coisas
se sucedem no nosso País.
A Presidente Dilma está deixando passar. Foi
impressionante a queda da sua liderança, de cerca
de 25 pontos, desde que a mocidade foi para a rua.
Recuperou uma parte.
É impressionante o que se fez no sentido de impedir que a Senadora Marina registrasse o seu Partido.
O Governo deu força total para o PSD, lá do ex-prefeito
de São Paulo, registrar-se. Deu um Ministério, o que,
aliás, é uma coisa fantástica no Brasil. Nós temos um
cidadão que, às segundas e terças-feiras, é Ministro
da Pequena Empresa e, às quartas e quintas-feiras, é
Secretário do Governo de São Paulo. Como ele faz?
Não sei, mas foi feito para, com esse Ministério, o PSD
apoiar o Governo. Aí o partido passou correndo. Saiu
correndo com a maior facilidade.
A Senadora Marina, 20 milhões de votos para
Presidente da República. As pesquisas a colocam em
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segundo lugar, logo atrás da Presidente. Dizem que
não vai conseguir, porque os cartórios estão deixando
o tempo passar, o tempo passar, o tempo passar, e
não dão o registro das seiscentas e tantas mil fichas,
das seiscentas e tantas mil assinaturas já entregues
pelo partido.
Eu não sei, mas nós estamos vivendo... Hoje é
Dia Nacional da Luta. Como disse o Senador Paim,
são as centrais sindicais.
Fim do fator previdenciário, redução da jornada de trabalho, reajuste para os aposentados, fim do
Projeto de Lei nº 4.330, que amplia a terceirização,
tudo matéria...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – E fim do voto secreto também.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Botaram agora.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Não, está incluído. Na hora não
lhe falei, mas no meu pronunciamento...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Tudo matéria muito importante. Cá entre nós,
não é para hoje. Hoje, as manchetes dos jornais, as
notícias, o problema é bem diferente. O problema da
corrupção, o problema do voto secreto, que deve terminar de uma vez por todas, o problema do boicote
que estão fazendo à Senadora Marina, não lhe permitindo registrar o seu partido para ser candidata. E
ela, candidata, muda o processo eleitoral. Um bilhão
de reais jogados pelo ralo...
Cansaram os líderes sindicais de se reunirem e
criticarem o Congresso em muitas coisas, o que fizeram com razão. Reúnem-se hoje, o dia mais escandaloso da história da Câmara, e não há uma palavra
sobre isso. Isso não está na decisão deles. Não estão
preocupados.
Sr. Presidente, eu não sei como fazer. Eu gostaria de me dirigir aos jovens brasileiros. A mocidade no
mundo inteiro está-se posicionando. Até nos Estados
Unidos, houve um movimento dos jovens, lá em Washington D.C., contra o sistema financeiro. É realmente
impressionante o que podem fazer esses jovens com
as redes sociais, mas é algo que a gente não sabe
como acompanhar e o que fazer.
A Primavera Árabe foi um movimento épico em
que os jovens, através das redes sociais, sem disparar
um tiro, pacificamente, levantaram o povo do Egito, depuseram o Presidente e elegeram, democraticamente,
pela primeira vez na história, um Presidente pelo voto
popular. Mas o Egito hoje vive quase que uma guerra
civil, com o Presidente eleito pelo voto popular na cadeia e os militares que foram derrubados praticamente
de volta ao comando.
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Mas os jovens estão na rua. E eu acho que, no
Brasil, o papel deles é importante. Eu volto a dizer o
que sempre disse. Ontem, quando a ilustre Presidente
do Tribunal Superior Eleitoral fez uma exposição magnífica nesta Casa, o tempo, infelizmente, não permitiu
que lhe repetisse uma afirmativa que venho fazendo
há muito tempo: não espere nada do Congresso Nacional, não espere nada do Poder Executivo, nem da
Dona Dilma, nem de quem quer que seja, não espere nada do Judiciário, se o povo não tomar nas suas
mãos essas bandeiras e as levar adiante.
Ontem, aqui, o Presidente do Senado fez uma
reunião temática para discutir o que se pode fazer
não na reforma política, porque não dá mais, mas na
reforma eleitoral, para as próximas eleições. Não vai
sair nada, porque da Casa não sai nada, porque os
Líderes e os chefes que mandam aqui, aqui e no Governo, não querem mudar. Mas, com os jovens na rua,
eles podem mudar.
Esta Casa ia rejeitar, quase que por unanimidade,
a Ficha Limpa. Os jovens na rua cercaram o Senado
e nós, por unanimidade, aprovamos a Ficha Limpa.
Isto é importante.
O Supremo estava se encaminhando no sentido
de esvaziar o mensalão. Os jovens foram para a frente do Supremo. Não sei qual foi o efeito. Só sei que o
Supremo fez o que tinha que fazer.
Meus prezados jovens – estou falando aos jovens
de fé, de amor, de patriotismo, que têm dignidade, esses que estão se falando e se comunicando pelo mundo afora e que sonham em mudar o mundo –, entrem
nessa! Aceitem esse desafio!
Vem aí o Sete de Setembro. Em primeiro lugar, eu
repito: a polícia não pode deixar as quebradeiras que
acontecem com os caras mascarados, que aconteceram tanto aqui, em Brasília, como no Rio de Janeiro. O
grupo de jovens que estava promovendo o movimento
gritava e brigava para os mascarados não fazerem o
quebra-quebra, tentando afastá-los, e a polícia não fez
nada, deixou as coisas acontecerem.
Prezados jovens, não aceitem a provocação!
Deixem claro o seu movimento! Deixem precisas as
suas ideias! Não é quebrando porta de banco ou de
prefeitura ou a Catedral ou o Itamaraty que vão fazer
alguma coisa. Isso serve para os que não querem fazer
nada. Isso serve para esvaziar o movimento.
Vocês não querem a presença de políticos. Está
certo. Eu respeito. Mas se organizem, reúnam-se, façam um contra-ataque, uma fórmula através da qual
possam isolar a ação de vocês da ação dos agitadores, dos que querem quebra-quebra, dos que querem
confusão, dos que querem anular o seu movimento.
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Hoje, parece que o movimento, até agora, está
sendo pacífico. Esses agitadores mascarados não vão
querer se meter com a CUT e outras organizações
preparadas e profissionais em manifestação de rua.
Mas o dia 7 de setembro é um dia perigoso, um dia
em que os jovens devem se preparar.
Não adianta vaiar a Dilma ou coisa parecida.
Adianta cobrar. Venham aqui, para a frente do Senado, vão ao Supremo, à Câmara dos Deputados, para
cobrar. Tudo que a Força Sindical e a CUT querem é
muito bom. É tudo muito bom. Mas o maior problema
do Brasil se chama impunidade. O maior problema do
Brasil se chama impunidade.
A CUT e companhia são responsáveis por muito desse bilhão que vai pelo ralo da roubalheira. Por
que essas entidades sindicais têm interesse na caixa
do fundo da Petrobras e do Banco do Brasil? O que
tem a ver a CUT com a caixa do fundo da Petrobras?
O Governo fez isto: pegou gente da CUT, gente
da UNE, gente de tudo que é entidade que tinha representatividade e botou no governo. Hoje são burocratas
do Governo. É, Dona Dilma, a senhora pode não ter se
dado conta, mas é isso que está acontecendo.
Quando a senhora era Ministra de Minas e Energia, debatia dizendo que queria tirar a política e colocar os técnicos especializados lá. Quem entrou lá foi
só político, desde o PMDB, o PCdoB... Cada setor foi
entregue a um partido político, para ele fazer o que
acha que deve fazer.
Senador Cristovam...
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Senador...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) –..., eu tenho a maior admiração por V. Exª.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Muito obrigado, Senador. Vice-versa.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Uma coisa que me deixa muito feliz, Senador
Cristovam, é, quando ando por Brasília, ver, em tudo
que é lado, em qualquer setor, na igreja, no transporte,
as mágoas e as referências principalmente a Brasília.
Todos fazem questão de elogiar e respeitar V. Exª.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Muito obrigado. Mas quero dizer que o
senhor é tudo isso multiplicado por alguma coisa, até
porque tem sido essa...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Que bom, meu amigo Cristovam, se a política
estivesse cheia de Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – E de Pedro Simon, até porque o senhor
nos inspira aqui.
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Às vezes, tu estás falando e a pessoa do seu
lado diz “é muito bacana, mas é um sonho que não
dá para acontecer”.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Muito obrigado, Senador.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Mas, se todos fizerem como V. Exª, poderemos
chegar lá.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Senador, eu estava aqui pensando que
seus discursos deveriam ser estudados nas escolas
brasileiras, pela aula de ética, de política, de geografia
e, sobretudo, de coerência. Por isso, fico tão satisfeito quando estamos aqui, nas segundas-feiras ou nas
sextas-feiras, e podemos ter este diálogo. Mas quero
me ater em alguns pontos de seu discurso. Primeiro,
no voto aberto, uma bandeira de nós três, e também
de outros, que agora está chegando a muita gente. O
Senador Paim começou isso com a sua PEC e, finalmente, amadureceu. Mas eu quero lembrar à população que está nos ouvindo que, na votação do Deputado Donadon, alguns votaram abertamente: os que
faltaram. Os que faltaram têm seus nomes conhecidos.
Ao faltarem, votaram pela absolvição. Como é um voto
qualificado, como precisa de um número mínimo, quem
não vai lá está votando a favor da pessoa que deveria
ser cassada. Então, o povo, desta vez, pode, sim, observar como o voto aberto é importante. O Globo de
hoje publica a lista dos Deputados que não estavam
presentes, se não me engano só os do Rio de Janeiro. Mas o nome de quem não estava presente ou de
quem estava presente e não votou é conhecido. Ao não
votar, votou “sim”, votou “não” à cassação. Não vamos
saber nunca o nome de quem votou “não” à cassação,
porque nenhum deles vai querer assumir isso. Até
aqui, nenhum assumiu. Mas o nome de quem, pela
omissão, não deu o voto na cassação é conhecido.
Obviamente, temos que analisar porque alguns deles
não estavam presentes. Alguns poderiam estar doentes, hospitalizados, sem condições de vir, com algum
problema familiar. Mas alguns estavam ali e saíram
na hora do voto. Ou ficaram ali e não apertaram o botão da cassação. Desta vez, conhecemos uma parte
dos que não votaram. O voto secreto acabou, se não
me engano, para 130 deles. Se não me engano, 130
estavam presentes, talvez não na sala, mas não votaram na hora. Segundo, sobre essa aberração que é
termos um preso, condenado por corrupção, chamado de “Excelência” pelos seus colegas de prisão. Os
seus colegas vão se referir a ele como “Excelência”,
o mesmo título da gente aqui. Eu creio que a aceitação de que o Deputado Donadon continue “Deputado”
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apesar de preso é uma desmoralização do conceito
de “Excelência”. Eu, aliás, não gosto desse termo. Eu
nunca o uso. Eu chamo o senhor de “senhor”; eu não
preciso chamar de “Excelência”. Eu deveria chamá-lo
de “companheiro”, de “cidadão”. Cidadão é o termo correto em uma sociedade democrática. Aqui, chamamos
de “nobre”, uma coisa do Império, ou de “Excelência”,
que também é um resquício do Império. Deveríamos
nos chamar por “cidadãos”. Mas, agora, ao chamar um
ao outro de “Excelência”, eu vou me lembrar do Donadon, que também é “Excelência”, porque um grupo de
Deputados não foi votar no dia. Eu não fui votar, por
exemplo, na questão dos vetos da Presidência, porque
eu era a favor de manter os vetos. Quem não votasse
estava de acordo em manter os vetos. Podia votar ou
não votar. E eu não precisei ir votar, porque estava de
acordo com a manutenção dos vetos. Quem não foi votar
dessa vez é porque estava de acordo com a manutenção do mandato do Deputado. A outra coisa é sobre o
discurso que ele fez. Eu fiquei surpreendido, mas, ao
mesmo tempo, com certo contentamento quando ele
disse que a água na Papuda é fria e que a comida é
ruim. Eu não fiquei contente porque a água é fria e a
comida é ruim; fiquei contente porque ele percebeu.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB-RS) – É uma coisa muito importante essa. Repare
que, dentro desse contexto... É que a gente só pensa
nas coisas da gente; não pensa nas coisas dos outros.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT-DF) – Exatamente. A gente não pensa os outros.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB-RS) – Ele foi tomar banho e não tinha água quente!
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT-DF) – É! A gente não pensa como vivem...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB-RS)
– Para o Deputado não tinha água quente!
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT-DF) – A gente não pensa como vivem os presos.
Ele descobriu como vivem. E isso se aplica aos outros
serviços públicos. Não é possível nós sentarmos em
uma cadeira do ensino fundamental para ver como é a
escola, mas dá para nós colocarmos os nossos filhos
nela. Não dá para nós sabermos como é o SUS, mas
dá para nós usarmos o SUS para sabermos como é.
Não dá para nós sabermos as dificuldades de um cadeirante, mas dá para nós ficarmos por uma semana em
uma cadeira de rodas, como de vez em quando alguns
de nós fica, por razões de saúde, e descobrir como é
difícil ser cadeirante com a arquitetura, por exemplo,
aqui do Congresso. Não dá para a gente saber como é
ser cego, mas a gente podia, de vez em quando, colocar uma venda nos olhos e ficar uma semana sem ver,
obviamente tomando cuidado para depois não perder
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a vista, quando for tirar a venda, para saber como é
que eles vivem. O discurso do Deputado, para mim, foi
uma confirmação da ideia de que seria, se nós tivéssemos uma lei, falta de decoro uma pessoa da vida
pública usar a proteção do serviço privado, como nós
usamos, todos nós, e é difícil parar de usar. Por isso,
talvez, uma lei resolvesse, uma lei que desse um tempo
para resolver o problema e deixar com qualidade, ou
então que alguns dissessem: “Eu não quero ser parlamentar porque não quero usar o mau serviço público que este País tem a oferecer à minha saúde, à da
minha família e à das minhas crianças”. Optaria: “Não
quero ser parlamentar para não ter que usar serviço
público”. Eu creio que o Donadon prestou um serviço
se a gente conseguir refletir. Ele descobriu que a água
da cadeia é fria, e não descobriu ainda que a escola
pública é ruim, porque seus filhos devem estudar em
uma escola particular. E mais uma coisa, para terminar, Senador: eu vi que ele, além de custar ao Congresso salário, apartamento funcional, ajuda de custo,
vai custar mais R$3 mil por mês, que é o que custa
um preso. A gente vai ter duplo custo com ele: o custo
de ele ser Deputado e o custo de ele ser prisioneiro,
presidiário. São dois custos! Mas o que mais choca,
Senador, não é que a gente vai gastar R$36 mil com
ele por ano, por estar preso, além do salário dele. O
que mais choca é que, enquanto a gente gasta R$3 mil
por mês com um preso, a gente gasta R$2.500 por ano
com uma criança na escola. Ou seja, nós gastamos,
para financiar uma criança na escola, por ano, quase
50% menos do que gastamos com um preso por mês.
O Donadon vai custar não apenas o salário de Deputado; vai custar mais R$36 mil. A gente esquece isso.
Poderíamos até fazer, já que ele tem um salário de
Deputado, que ele pelo menos pagasse o alojamento
dele, a comida ruim dele e a água fria dele. Mas o mais
chocante é o fato de que um preso, no Brasil, custa,
por mês, bem mais do que uma criança na escola pública custa por ano. Tudo isso é fruto do fato de o Donadon estar preso, mantendo o título de Deputado, o
que nos faz refletir sobre isso. Se não fossem essas
coisas, às vezes, a gente nem percebe, nem lembra.
Por isso, o seu discurso ajuda a despertar todos nós.
Agora, a indecência como nós nos comportamos... E
digo nós porque o Senado e a Câmara somos a mesma
família. Não adianta ficar jogando a culpa na Câmara
como se nós fôssemos isentos. E, quando nós temos
os nossos pecados, não adianta a Câmara dizer que
não tem pecado, que os pecados são do Senado. Nós,
parlamentares, demos um exemplo de pouca vergonha – essa é a verdade – ao não fazermos o óbvio:
um preso não pode ser Deputado. E, nisso, quero fazer
questão de citar aqueles que não compareceram ao
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voto – os que não compareceram podendo comparecer. Quanto aos que não podiam, não faço a menor
crítica. Não compareceram e, portanto, voltaram pela
absolvição, pela manutenção do mandato. Esses, sem
saber talvez, não votaram em branco, escondido, não
votaram secreto. Talvez não tenham percebido. Se eles
tivessem percebido que o voto deles seria conhecido,
eles teriam se abstido, teriam votado “abstenção”, porque, aí, ficariam clandestinos no voto deles. Temos de
acabar, Senador Paim, graças ao senhor, com o voto
clandestino. Eu tenho vergonha de votar secretamente
aqui. O meu eleitor, o povo brasileiro tem o direito de
saber como eu voto, para saber se, na próxima eleição,
me mantém ou não me mantém. Então, cada vez que
vou fazer um voto secreto, voto constrangido, como se
estivesse fazendo uma coisa envergonhada, porque
não sei o que o povo quer, na verdade; se quer o que
eu quero. Por isso, vamos acabar com o voto secreto
e, antes disso, vamos acabar com a falta às votações
importantes nesta Casa, a não ser quando haja uma
razão muito importante.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB-RS)
– Sr. Presidente, eu solicitaria a V. Exª que comunicasse
à Taquigrafia que invertesse: que o meu pronunciamento
fosse o aparte ao importante pronunciamento do Senador Cristovam. S. Exª disse tudo que eu imaginava.
Concordo, plenamente, com V. Exª. Fico perguntando, Senador Cristovam, por que nós, no Brasil – e
V. Exª vem insistindo muito nisso –, não conseguimos
reunir as pessoas que pensam de forma igual. Essas
pessoas têm a melhor das intenções, mas não se reúne em torno de uma mesa para tomar uma decisão
no sentido de o que fazer. Não entendo; sinceramente,
não entendo!
O nosso Presidente fez, ontem, uma sessão temática. Foi interessante! Trouxe as melhores pessoas
que poderia trazer. Se há um setor que se pode dizer
que vai bem 1.000%; se há alguma entidade que eu
posso dizer, entre todas as que estão aí, que é a que
está melhor dirigida, eu diria que é o Tribunal Superior Eleitoral, sob a Presidência da Ministra Carmen
Lúcia. Mas não vai adiante aquilo; terminou a reunião,
terminou tudo.
E vejo a CNBB; a CNBB tem um grupo que pensa, que discute, que age politicamente. Temos um
grupo de parlamentares católicos que, uma vez por
mês, assiste a uma missa na CNBB, mas as pessoas
não tomam conhecimento de nós. Nunca fomos chamados pelo Presidente da CNBB ou por alguém para
qualquer coisa – absolutamente para qualquer coisa –,
só chamam a gente quando é para negócio de aborto,
votar contra.
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Agora, o Rio Grande do Sul criou a entidade do
“sim”. O Rio Grande do Sul tem enraizado em si esse
negócio de ser do contra: é Grêmio ou Internacional;
é chimango ou maragato. O Rio Grande do Sul, embora tenha não sei quantas vezes menos população
do que São Paulo, é o Estado que tem mais recursos
na Justiça, é onde há mais ações e onde o cara mais
recorre. As entidades empresariais e algumas outras
estão se reunindo para criar o movimento do “sim”,
porque está lá uma guerra do CEPRS contra o governo. Contra o governo do Tasso? Sim; mas contra todos
os governos, de todos os partidos – dois do PT, três
do PMDB –, todos os partidos. São movimentos pela
ponte, movimentos disso, movimentos daquilo, mas
as coisas não andam!
Eu acho que nós – V. Exª, Senador Paim, a Senadora Ana Amélia e eu – vamos marcar. Eu, por exemplo, neste fim de semana, estarei em Porto Alegre,
numa reunião com o presidente desses movimentos,
que está fazendo um belo movimento. Vamos conversar com ele, no sentido de não querer abocanhar, não
queremos coisa nenhuma, só conversar sobre o que
a gente pode fazer para avançar. Acho que lá, no Rio
Grande do Sul, é muito importante. O Zero Hora está
dando uma cobertura muito boa a esse movimento.
Todo mundo é a favor, só que ninguém faz nada.
Eu acho que se for o caso de falar com o Governador, um homem por quem tenho o maior respeito,
o Governador Tasso, é algo que a gente devia fazer.
E V. Exª, Senador Cristovam, devia dar um ponto a mais, desculpe-me. V. Exª é brilhante, faz essas
exposições de tudo que deve ser feito ali da tribuna,
mas vamos procurar fazer fora da tribuna. V. Exª tem
tentado, tem falado.
Vamos tentar reunir outras pessoas, que não só
parlamentares, para tentar fazer um tipo de movimento
que nem esse no âmbito do que pode ser feito. Acho
que seria viável e possível. Há alguns que nem a OAB,
uma entidade que, modéstia à parte, eu me orgulho
de ser advogado só por causa da OAB. Eu não tenho
mais atividade como advogado, mas vejo a OAB, o
seu atual Presidente, o seu ex-Presidente, aqui em
Brasília, lá no Rio Grande do Sul, e acho que, nessa
luta, ela faz a parte que ela deve fazer.
Eu acho que isso seria importante: que V. Exª,
Cristovam, e V. Exª, Paim, não é por estarem os dois
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aqui, mas com toda a sinceridade, mesmo que não estivessem, se eu fosse fazer uma sugestão no sentido de
alguém encaminhar, eu me lembraria de V. Exªs. Acho
que vale a pena. Vale a pena realmente neste momento.
Eu já diria, Senador Cristovam, Senador Paim,
que, se a gente pudesse fazer algum movimento no
sentido de ajudar, que a reunião no dia 7 de setembro
não seja o que alguns estão querendo, não seja para
vaiar a Presidenta aqui na frente da Esplanada, que
não seja para mostrar isso, mostrar aquilo. Mas que
seja da indignação, do protesto, das coisas que devem
mudar. Acho que nós devemos e podemos fazer isso.
É isso, Sr. Presidente. Desculpe-me o tempo que
levei. Agradeço o discurso do Senador Cristovam, que
melhorou meu aparte.
Digo com toda a sinceridade que fiz um desabafo. Essas coisas estavam me corroendo. Eu não tinha
coragem de vir à tribuna e hoje acho que tentei fazer
o que eu podia.
Obrigado, Senador Cristovam.
Obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr.
Cristovam Buarque deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Meus cumprimentos ao Senador
Simon, brilhante como sempre.
Todo o seu pronunciamento é assistido, naturalmente, por grande parte dos brasileiros. Tenho a satisfação de dizer que eu mesmo recebo cumprimentos pela parceria, principalmente com V. Exª e com o
Senador Cristovam Buarque, elogiando o pronunciamento de V. Exªs.
Permita-me, Senador Cristovam.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Foi apresentado Requerimento
nº 1.013, de 2013, do Senador Inácio Arruda, que requer licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa,
por indicação da Presidência, a fim de representar o
Senado Federal, na qualidade de palestrante na mesa
temática “Plano Nacional de Educação”, que acontecerá durante a Sessão Plenária Especial do Conselho
Nacional de Educação, em Aracaju, Sergipe, no dia 3
de setembro do corrente.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência defere o presente requerimento, nos termos do art. 41 do Regimento
Interno, tendo em vista a data marcada para início
dessa missão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Foi lido, em sessão anterior, Requerimento nº 1.010, de 2013, do Senador Vital do
Rêgo, por meio do qual solicita licença dos trabalhos
da Casa, no dia 30 de agosto de 2013, a fim de desempenhar missão destinada a realizar visita às obras
da transposição do Rio São Francisco, conforme Plano de Trabalho aprovado pela Comissão Externa para
Acompanhar os Programas de Transposição e Revitalização do Rio São Francisco – CTERIOSFR, criada
pelo Requerimento nº 514, de 2011.
A Presidência defere o presente requerimento,
nos termos do art. 41 do Regimento Interno, tendo em
vista a data marcada para início dessa missão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Passamos a palavra, neste momento, ao Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente Paim, Sr. Senador
Pedro Simon, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a maior
parte dos nossos discursos políticos são irrelevantes.
Não impactam, não duram. São esquecidos rapidamente. Eu diria que a quase totalidade deles. Mas há
outros que são marcantes, que são definitivamente
marcados na história do País de quem faz o discurso.
Nesta semana, faz 50 anos que Martin Luther
King, negro, pastor, líder, prêmio Nobel, fez um discurso desses, marcantes e transformadores, inesquecível,
e lido por um país, o seu país, diferente hoje do que
era quando ele o pronunciou. E diferente, graças a ele.
Naquele dia, 28 de agosto de 1963, na frente do
monumento Abraham Lincoln, diante de 250 milhões
de pessoas e de uma grande marcha pelos direitos
civis, ele fez um discurso que ficou conhecido como
“eu tenho um sonho”, que, até hoje, é lembrado por
um país que já não é igual àquele quando ele falou.
Naquele discurso, entre outras coisas – um discurso curto –, ele disse, abro aspas: “Tenho o sonho
de que um dia esta nação vai se levantar e viver o verdadeiro significado do seu credo”. O credo da democracia, que caracteriza a nação norte-americana; da
liberdade, da busca da felicidade, como está escrito
na sua Constituição. E ele disse mais: “Tenho o sonho
de que meus quatro pequenos filhos, um dia, viverão
numa nação onde não serão julgados pela cor de sua
pele, mas pelo conteúdo de seu caráter”.

729

Agosto de 2013

Cinquenta anos depois em que ele disse que sonhava que um dia seus pequenos quatro filhos, negros,
viveriam em numa nação onde não seriam julgados
pela cor, o Presidente é negro. Em grande parte, essa
negritude do Presidente se dá pela luta de Martin Luther King, pelos direitos humanos, direitos civis, direito
de os negros serem tratados igualmente aos brancos.
Cinquenta anos depois, Senador Pedro Simon,
esses dois sonhos de Martin Luther King podem ser
traduzidos e adaptados ao Brasil de hoje. No lugar do
sonho que ele tinha, de que o futuro não dependeria
da cor da pele, hoje, eu tenho o sonho de que todos
os filhos de minha Pátria viverão em uma nação onde
eles não serão educados conforme a renda dos pais,
conforme a cidade onde vivem. Eu tenho o sonho de
que eles serão educados por um sistema educacional
com a mesma qualidade. Não importa onde nasceram,
nem de quem nasceram.
Eu tenho o sonho de que os filhos dos trabalhadores estudarão na mesma escola dos filhos dos patrões,
de que os filhos das favelas, nas mesmas escolas de
qualidade dos filhos dos condomínios. Que os filhos do
mais pobre brasileiro terão uma escola com a mesma
qualidade do filho do mais rico.
Esse é um sonho que Martin Luther King teria
hoje, se falasse no Brasil, em vez de ter falado no seu
discurso “tenho um sonho”, cinquenta anos atrás, nos
Estados Unidos.
É inspirado por ele que nós podemos ter o sonho
de que essa escola, que seria igual para os filhos dos
trabalhadores, dos patrões, dos moradores da favela
e do condomínio, dos pobres e dos ricos, essa escola
terá a qualidade da técnica, da ética, do conhecimento
e das crenças igual às melhores escolas do mundo.
Nós queremos que todas as escolas tenham
a mesma qualidade para nós e que tenha a mesma
qualidade das escolas dos países que já investiram
tanto em educação. Que o Brasil – é um sonho – será
o campeão em educação.
Esse é o sonho que Martin Luther King teria hoje,
se fosse brasileiro e se vivesse nesses dias. Se fosse
daqui e de agora, com nossos problemas em nossos
tempos.
Eu também tenho o sonho de que minha Nação
brasileira, um dia, vai acreditar que isso é possível,
porque uma coisa é você ter o sonho sozinho; outra
coisa é você querer que todos tenham esse sonho.
E para que todos tenham esse sonho, é preciso que
acreditem. Não basta para nós ter o sonho. É preciso
ter outro sonho, Senador, o sonho de que o povo vai
acreditar, porque, se o povo não acreditar no sonho,
o sonho não se realiza.
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O povo acreditar que é possível oferecer escola
com a mesma qualidade a todos os filhos da Nação.
Deixar de falar nos filhos dos pobres e dos ricos, do
condomínio e da favela, dos trabalhadores e dos patrões, e falar nos filhos do Brasil. Na hora em que a
gente tiver a sensação de que os filhos são do Brasil, nós não vamos tratá-los diferentemente. Eu tenho
o sonho de que, um dia, o Brasil vai acreditar que é
possível isso acontecer. Acreditar nisso, na crença de
todos, no sonho da gente, é também um sonho em si.
Mas não adianta apenas isso. Eu sonho também
que, acreditando no seu sonho, o Brasil se levantará
para realizar o sonho, porque o sonho só se realiza
quando ele não é solitário. E também não se realiza
quando o sonhador continua deitado em berço esplêndido. Só quando o sonho de todos, e todos se levantam, é que ele começa a ter a chance de ser realizado.
Se nós acreditarmos, se nós nos levantarmos, será
realizado o sonho da igualdade de oportunidade para
cada brasileiro.
Esse é o sonho que Martin Luther King teria hoje,
no Brasil, que, filosoficamente, não é diferente daquele
que ele teve 50 anos atrás, nos Estados Unidos. Ele
queria igualdade de oportunidade, independentemente
da cor da pele. Nós queremos igualdade – e sonhamos
com isso – de oportunidade, independentemente da
renda dos pais, independentemente da cidade onde
se nasceu e de onde se vive.
Senador Paim, em consequência deste sonho de
garantir oportunidade igual para todos, outros sonhos
serão realizados, porque, além de uma escola com a
mesma qualidade da das melhores do mundo e igual
para todos os brasileiros, nós temos outros sonhos:
o sonho de que nossa economia será eficiente, competitiva e distributiva, e isso passa pela educação de
qualidade para todos. O sonho de que nossa sociedade
não será dividida entre incluídos e excluídos da modernidade, e isso passa pela educação de qualidade
para todos. Temos também todos os sonhos de que o
Brasil será um celeiro não apenas de soja, de milho,
de ferro, mas também de conhecimento, de ciência,
de tecnologia, de arte, de cultura, a serviço da humanidade, e esse sonho também passa pela educação
de qualidade para todos. Temos também o sonho, Senador Paim, de que as ruas de nossas cidades, um
dia, serão pacíficas, e isso passa pela educação de
qualidade para todos. Temos o sonho de que o nosso
País não terá vergonha da corrupção na política e na
sociedade, porque ela também existe. E não apenas
não haverá corrupção no comportamento dos políticos, mas também não haverá corrupção nas opções
de prioridades da política, e isso também passa pela
educação de qualidade para todos.
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Tenho o sonho, plagiando Luther King, de que,
um dia, o Brasil seja o Brasil dos nossos sonhos, e
esse sonho passa pelo sonho de que um dia os filhos
dos mais pobres estudarão nas escolas com a mesma
qualidade dos filhos dos mais ricos.
Por isso, para construir o Brasil dos nossos sonhos, é preciso sonhar, acreditar e levantar-se para
fazer com que neste País uma criança não tenha o
seu destino definido pela renda dos pais, nem definido pela cidade onde ela vive, mas, sim, pelo talento,
pela persistência, pela vocação e também pelo esforço
próprio de galgar patamares, às vezes superiores, sim,
pela força pessoal, e não pela oportunidade que lhe dá
a sorte. Este é um sonho: que o futuro de uma criança neste País não dependa da sorte de onde nasceu
e de quem nasceu, mas, sim, do seu esforço, do seu
talento, da sua persistência. Esse é o sonho, Senador
Paim, que eu creio que Luther king faria hoje, 50 anos
depois do seu discurso em Washington.
É esse, Sr. Presidente, o meu discurso, mas
aproveito, com muita satisfação, para ouvir o aparte
do Senador Capiberibe.
O Sr. João Capiberibe (Bloco Apoio Governo/
PSB – AP) – Senador Cristovam, Sr. Presidente Paim,
Senador Pedro Simon, eu também participo desse
sonho, e acho, e creio, e acredito que o instrumento
para a realização dos nossos sonhos é a política, em
que pese situações como a que nós vivemos essa semana na Câmara dos Deputados. Mas o que torna a
política, o que faz com que a sociedade generalize e
desqualifique todos os políticos... Ainda assim, é bom
destacar que há, sim, políticos que sonham com um
País justo, com um País melhor, com um País com
educação de qualidade para todos, com liberdade para
a gente ir e vir nas ruas. Nós temos belas cidades, temos um povo generoso, e nos falta liberdade para usar
os espaços públicos que nós temos. E o instrumento
dessa construção é a política. E não é verdade que
todos são iguais. Há políticos diferentes, há políticos
que insistem em usar a política como instrumento de
transformação e de avanço para a sociedade. Agora,
são minorias. Esses políticos não representam a maioria
do Congresso, não representam a maioria nas Assembleias Legislativas. E essa compreensão de que não
se pode generalizar e colocar todos na vala comum
da desonestidade e da corrupção é fundamental que
a sociedade tenha, e que possa também operar a diferenciação entre os agentes eleitos. Esta Casa, assim
como a Câmara, foi atingida pela decisão da Câmara.
Eu não vejo tanta diferença no grau de constrangimento por que passaram as Deputadas que querem uma
sociedade melhor e que esbarram numa maioria que,
exatamente, trabalha o contrário. Também nos atinge
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aqui no Senado. Portanto, eu faço parte daqueles que
sonham com um Brasil muito melhor do que o que já
temos hoje. Eu acho que houve avanços, mas está
muito aquém daquilo de que a sociedade brasileira,
este povo diverso e generoso, precisa.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Obrigado, Senador Capiberibe.
Eu creio que a gente pode dizer que tem, entre muitas
categorias, três tipos de políticos: os que só pensam no
presente, os que projetam o futuro como continuação
do passado e os que sonham com um futuro diferente
– são estes que constroem o País com que sonhamos.
Há aqueles que não se contentam em projetar como
é que vai ser o Brasil daqui a 20, 30 anos, conforme
ele vem sendo construído ao longo dos últimos 50,
mas há aqueles que usam o sonho para imaginar o
futuro desejado para o Brasil. São esses que mudam,
quando eles conseguem fazer com que todos acreditem no sonho e, depois de acreditar, se levantam do
berço esplêndido e vão para as ruas, para as urnas,
às vezes até para as armas, para conseguir realizar
o sonho de um futuro diferente. É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Meus cumprimentos, Senador
Cristovam, pelo pronunciamento. Todos nós somos
eternos sonhadores...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – O Senador Paim pediu...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Como eu estava fazendo um
aparte a V. Exª, eu terminei...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Ah, desculpe.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – ... antes que V. Exª se retire da
tribuna...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Desculpe.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Não, e eu percebi o movimento
do Senador Pedro Simon, que lhe pede um aparte.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Não, mas o aparte da Mesa é mais importante.
Eu espero.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Eu só fiz o aparte até que V. Exª...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Eu espero V. Exª, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Nada, eu já fiz. O meu aparte era
só para esperar V. Exª.
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS)
– Senador Cristovam, há pessoas pelas quais, na mi-
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nha vida, eu tenho muito respeito e muita admiração. E
o grau desse meu respeito e dessa minha admiração
não está ligado ao fato de ela ser importante ou de ser
vitoriosa, mas à pessoa como ela é. V. Exª é uma pessoa que eu conheci lá no Ministério da Justiça, com o
nosso amigo Fernando Lyra. Quando eu perguntei por
V. Exª, as pessoas me disseram: “Esse é a garantia de
que o Fernando Henrique vai bem porque, na hora de
trancar, ele vai saber o que deve ir e o que deve parar”.
E, de lá para cá, foi essa a atuação de V. Exª, que foi
uma pessoa muito importante e de quem o Fernando
Lyra precisava, naquela hora difícil dele, como Ministro
da Justiça, o verdadeiro representante do Dr. Tancredo, de conviver com um governo novo, completamente diferente daquilo que nós tínhamos almejado. E ele
desempenhou um papel realmente muito importante.
Todas as pessoas – e eu participava do governo – salientavam que era a posição de V. Exª que estava ali.
No Governo do Estado, V. Exª... Tenho falado por várias vezes que a gente diz que o povo brasileiro não
tem regras, não tem linha, não tem comportamento.
Em Porto Alegre, há o problema do desrespeito que os
motoristas têm para com a faixa de pedestres. Eu me
emociono, porque é só aqui, não há dúvida. Eu fico, às
vezes, até chateado com o meu motorista, mas nem
abro a boca. O cara vem vindo lá atrás, e eu penso
que ele poderia passar, não atrapalharia, mas não, o
cara está vindo, ele já para aqui. Isso foi uma campanha que V. Exª fez, na qual insistiu. Aqui em Brasília
é natural, mas em Porto Alegre não se consegue fazer nada disso. O cidadão que vai atravessar a faixa
atropela o carro e o carro que vai atravessar a faixa
atropela o cidadão. Um querendo chegar na frente do
outro. Por que aqui conseguiu e lá não conseguiu? Por
que isso já está na índole do povo aqui de Brasília? É
o estilo de V. Exª. A passagem de V. Exª pela universidade, uma época difícil, uma época, realmente, entre o
sonho dos que afundaram e os dias que viveram... Foi
muito duro. Acho que agora é que a universidade vai
retomar. E eu tenho a convicção de que ideias como
as de V. Exª vão fazer com que ela, realmente, ocupe
o lugar que V. Exª e que Darcy Ribeiro sonharam para
ela. Como Ministro da Educação, eu entendo. V. Exª
é simples, tem um linguajar positivo, intelectual, mas
é a pessoa mais humilde. Mas o Lula, ao chegar ao
governo, não podia entender V. Exª. Lula queria mais
isso, mais aquilo, as coisas na hora ali, e as coisas na
hora não aconteciam. V. Exª via. Então: “Esse homem
sonha demais, é um grande professor, mas eu quero
um cara que resolva o negócio aqui”. Eu até respeito
o Lula, não foi má-fé, nem má vontade, foi a falta de...
Talvez, hoje, se o Lula voltasse, V. Exª seria o Ministro
da Educação dele, e se dariam muito bem, porque hoje
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o Lula entendeu, está entendendo, há coisas em que
ele evoluiu, em que ele avançou, mas naquela época,
não. Naquela época, V. Exª era muito intelectual, era
muito sonhador, sonhava alto, filho de pobre estudar
junto com filho de rico e não sei mais o quê. V. Exª foi.
E, aqui no Senado, V. Exª é um símbolo – é um símbolo
– e representa... Há pessoas que o admiram muito. O
Teotônio. Houve um momento em que o Teotônio era
da Arena, era arenista e fazia os discursos dele como
membro da Arena, cobrando da Arena, porque a Arena
tinha feito uma revolução pela moral, pela dignidade,
pela seriedade. E ele foi avançando. E os membros
da Arena começavam a se retirar quando ele falava.
A ordem era se retirar. E, à medida que os membros
da Arena se retiravam, nós do MDB vínhamos para cá.
Com o tempo, o Congresso inteiro vinha para cá assistir
aos discursos dele. Teotônio era um produtor de cana-de-açúcar, que, lá pelas tantas, largou tudo para os
filhos, quando ele viu essas coisas, e se dedicou. Mas
os discursos que ele fez aqui foram memoráveis, com
coragem de enfrentar. Andou pelo Brasil semeando
esperança. Você não calcula como eu tenho saudade
daquilo. Ele, com duas bengalas, quatro cânceres, o
povo chorava quando ele falava. Ele chegava à tribuna,
onde está V. Exª, botava as duas bengalas em cima
da mesa e dizia: “Eu estou aqui, com as minhas duas
bengalas, com os meus quatro cânceres. Os meus
médicos dizem que eu devia ir para Paris, porque
hoje a minha doença é irreversível, mas há métodos e
formas de conviver com a minha doença, e eu posso
vivê-la sem o sofrimento”. Então, disseram: “Vai para
Paris, vá viver esses anos que te sobram”. Ele disse:
“Mas eu não vou. Eu estou aqui”. Cobrava isso e depois dizia: “E você? Você que tem saúde, que tem as
duas pernas, que tem os dois olhos, que enxerga, que
fala? Nós temos que ir para as ruas!”. E olha, quando
a gente fala da mocidade, porque, naquela época, não
havia as redes sociais nem coisa nenhuma, e quando
a gente começou a falar em ir para as ruas, era meia
dúzia de pessoas, ninguém ia. Quem começou a trazer, e vinha, e vinha, e vinha, foi uma pessoa como o
Teotônio. O Darcy Ribeiro foi uma pessoa dessas. Este
Senado, às vezes, é uma vergonha. A Lei de Diretrizes e Bases estava ali para ser... Anos e anos e anos
e anos, e nada. O Darcy Ribeiro fez sozinho. Fica até
feio dizer isto, mas o Darcy fez sozinho, o resto da Comissão assinou. Marcava reunião, não vinham. E ele
perguntava: “O que eu faço?”. “Olha, Darcy, faz tu!”.
Então, ele pegou alguns. Eu fui um dos que o ouviram
falar: “Eu não sou o dono, eu tenho que ter alguém
que me diga se a coisa é por aqui ou por ali”. Mas fez
o negócio dele. V. Exª é um homem desses. V. Exª não
calcula a felicidade que tenho em dizer que sou amigo
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de V. Exª. Quando eu vou à sua casa, a sua esposa
é uma pessoa espetacular. Olha, é a convivência, os
dois formam um casal realmente impressionante. Começa que lá, na sua casa, os quadros que estão ali,
que rememoram o que V. Exª acha importante, eu fico
ali, às vezes, parado, e repito, e vou vendo... Eu acho
que V. Exª está sendo mal aproveitado aqui. Mas V. Exª
tinha que ser um pouco mais executivo. V. Exª vai falar
mais 20 anos ali da tribuna, um discurso mais bonito
que o outro, e mais positivo, “Façam”, e não vão fazer.
Alguém tem que fazer. V. Exª devia entrar nisso. Pega
dois, três, não importa, eu já estou falando em partir
para uma... Mas eu acho que, neste momento, nós estamos vivendo uma hora muito difícil. Como é que tu
vais dividir esse movimento de rua? Como é que tu vais
colocar cada um no seu lugar? Tu não podes confiar
no Governo. Quer dizer, o movimento mais bonito, que
é o dos jovens, o Governo é contra. Se depender do
Governo, ele liquida. Tu não podes confiar nas Centrais
Sindicais, nem na UNE, porque essa turma está toda
cooptada. Elas foram hoje para as ruas fazer as coisas
a favor do Governo. Essas teses que ela apresentou,
repare, não têm nada a ver. São todas uma mais importante que a outra, Paim, mas não é hora. A hora
é outra. Mas isso é feito para direcionar, para mostrar
que eles estão na rua porque todos estão cobrando
que eles não estão na rua: “CUT, onde é que tu estás?
UNE, onde é que tu estás?”. Isso os está deixando em
uma situação muito ruim. Então estão indo para a rua.
Eles estão fazendo um mau papel. Um mau papel?
Mas estão defendendo uma tese mais importante que
a outra! Mas há momento para tudo, há momento para
tudo. Agora, eles estão jogando é na divisão. Na hora
em que... Nós vimos o que fizeram, o que o PT e essa
gente toda fez com relação ao Procurador-Geral, com
relação à emenda, para terminar, com relação a boicotar o que aconteceu. Então, agora, neste momento,
em que nós temos que avançar, ver alguma coisa de
positivo, eles estão boicotando. Aí que eu acho que V.
Exª deve entrar. Eu me coloco à disposição de V. Exª
como andarilho, para fazer, executar tarefas como: “Vai
falar com fulano. Vai falar com beltrano...”. Mas acho
que V. Exª deve fazer isso.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Muito obrigado.
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS)
– E não ficar, apenas, só entre nós aqui, porque, na
verdade, na verdade, eu não sei, mas a gente não se
acerta. Eu não sei. Sinceramente, eu tenho uma desilusão com esta Casa. Cheguei aqui 36 anos atrás, e
acho que a gente tem que pegar gente aqui da Casa e
pegar gente lá de fora. Vamos pegar! O ex-Presidente
da OAB é sensacional. O atual também é sensacional.
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Lá, no Rio Grande do Sul, o ex-Presidente da OAB é
sensacional. O atual também é sensacional. Há gente
que quer. Vamos reunir. Eles têm raiva de político, mas
vamos falar com eles. Nós não queremos aparecer.
Nós não queremos fazer uma entidade em que nós
estejamos à frente. “Nós queremos conversar, para
vocês irem, e nós ficarmos.” Mas vamos estabelecer
uma forma de avançar. Faça isso! V. Exª é o homem
para fazer isso. V. Exª é muito humilde. Fala, quer fazer
e fica com vergonha. Não; fale e saia na frente. Eu sou
dos primeiros que estão atrás de V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Muito obrigado, Senador.
Eu peço ao Senador Paim para dizer. E essa fala,
Senador, eu não quis poluir colocando aqui como fazer isso, mas para mim está muito claro. E tentei com
o Ministro. Acontece que eu tentei fazer muito pela alfabetização e educação de base, e o Presidente Lula
tinha clareza de que, para ganhar votos, tinha que investir mais em universidade. Daí por que eu sempre
defendi dois Ministérios separados: da educação de
base e do ensino superior. Porque, nessa disputa por
recursos entre os dois, ganha a universidade, como
vai levar a maior parte do dinheiro do pré-sal. Em vez
de aprovarem a minha proposta, com o Senador Aloysio Nunes, de o dinheiro ir todo para a educação de
base, colocaram que irá, prioritariamente, à educação
de base – inclusive, deve ser o único caso, na histórica jurídica, que entra a palavra prioritariamente. Não
quer dizer nada.
Pois bem. A proposta está clara. Eu resumo chamando federalização de educação de base. É o Governo Federal assumindo cidades com escolas do tipo do
Colégio Pedro II, dos colégios militares, dos institutos
de aplicação, com a carreira nacional do magistério.
Essa proposta, Senador, foi entregue à Presidenta
Dilma, em 11 de julho de 2011, como resumo de uma
proposta muito mais complexa que eu tenho publicada.
Eu fiz uma carta em quatro páginas, com mais uma
no meio, dizendo quanto custa e o gráfico da implantação. A gente não vai dar o salto melhorando o atual
sistema. Tem que se fazer o que Brizola sonhou, que
era um sistema novo, que ele chamou de Cieps, só
que atualizado para o mundo de hoje – não tem mais
nada a ver com aquele –, sem aquela preocupação com
a edificação daquele tipo, mas, sim, com edificações
de alta qualidade, e fazer por cidade, não por unidade
escolar, como ele fez e o Presidente Collor também.
Nunca houve uma resposta da Presidente Dilma. Isso
foi entregue por mim à Ministra Gleisi, nossa colega
daqui. Nunca houve.
E o que eu soube, depois de algum tempo, pelos cochichos que circulam em Brasília, é que eles
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acharam engraçado que eu propunha para essa nova
carreira do magistério um salário de R$9 mil por mês,
para atrair os melhores jovens da sociedade. Isso, para
ser implantado em 20 anos, algo que custaria 6,4% do
PIB, o que não é muito, já que vão aprovar no PNE
10%. Nem dos 10% se precisa.
Eu acho que não há o sentimento. Por isso, digo
que um dos sonhos é que acreditem que isso é possível. Não acreditam.
Aí o que a gente está fazendo hoje? A criação
da Frente Parlamentar pela Federalização, que já tem
o número suficiente aqui e na Câmara. Conseguimos
mais de 140 Deputados, até quinta-feira.
A partir daí é tentar aprovar a PEC que coloquei,
a PEC nº 32, que diz que a União é responsável pela
educação das crianças brasileiras. É este sonho de
dizer que toda criança brasileira é brasileira, não de
tal e tal cidade apenas. Essa é a ideia de que o Brasil
tratará as crianças brasileiras como se fosse uma grande família. Essa é a ideia de que a Senadora Heloísa
Helena falou aqui uma vez – e não esqueço –, de que
bastava o Brasil adotar uma geração de brasileiros, que
essa geração depois adotaria o Brasil inteiro.
Isso é possível. Sabe-se como fazer, precisa-se
de vontade política. E aí tentei – mas, vamos falar com
franqueza, sabendo que não ia dar em nada, a não ser
divulgar a ideia –, quando fui candidato a Presidente
e tive 2,5% dos votos.
É um Presidente que vai fazer isso ou uma Presidente. Ministro não faz nada, se o Presidente não
quiser. Nada, nada, nada. Aliás, ministro não faz nada
que o Presidente não queira e que o Ministro da Fazenda não queira. Ele está abaixo disso, no caso do
Brasil. Então, tem de haver um Presidente que faça
com que o Ministro seja seu porta-voz. O Ministro da
Educação de um país que quer ser educado é o Presidente da República, que põe alguém ao lado dele,
para executar as coisas.
E, finalmente, sobre sonhos.
O senhor lembra, quando fui Reitor, tínhamos
muita convivência – o senhor no Ministério da Agricultura – e chegamos a fazer trabalho juntos. No meu
Conselho, estava Paulo Freire. E um dia apresentei
o meu projeto de universidade para ele, logo nas primeiras semanas.
Depois de apresentar, Senador Paim, eu disse:
isso aqui é o que acho possível, mas o que gostaria é
isto aqui. E era uma universidade revolucionária, em
núcleos, em departamentos, convivendo com a sociedade. Ele olhou para mim e disse: “E por que você não
apresentou isso para nós?” Falei: “Porque isso é um
sonho muito grande.” E Paulo Freire disse – e é algo
que jamais esquecerei –: “Cristovam, nunca corte as
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asas dos seus sonhos. Já há gente demais usando
tesoura neste País”.
Então, nós temos que ter este sonho do futuro
e procurar fazer o exercício da engenharia de realizá-lo. Aí sim, senão vira um simples sonhador, que eu
respeito muito; um profeta, que eu respeito muito. Tem
que haver o lado da engenharia.
E quero falar em engenharia no que se refere à
faixa de pedestre. Por que não deu certo em outras cidades? Porque eles buscam a solução na engenharia;
nós buscamos na educação. Não conseguimos que todos aqui respeitassem a faixa de pedestre por termos
colocado leis. Não. Ganhamos conquistando as crianças, para que elas conquistassem os pais motoristas.
Foi uma campanha de educação. E interessante é que
ela foi levada adiante por um engenheiro, o engenheiro
Miúra, que era o Chefe do Departamento de Trânsito,
que me trouxe a ideia. E a maioria dos assessores me
disseram: “Não vá em frente, porque você vai matar
gente com isso”. E ele disse: “Se ficarmos seis meses
educando a população, colocando uns palhaços – palhaços mesmos – nas faixas, dando florzinha a quem
parar, convencendo as crianças de que aquilo é bonito...”. Dava poder às crianças de mandar o pai parar
e dava poder ao pedestre de colocar a mão e o carro
parar. Então, foi uma campanha educacional.
Por isso, dá vontade até de pegar o meu discurso e acrescentar mais uma coisa: sonho que todas as
cidades do Brasil terão faixa de pedestre. E aí concluo
com a mesma frase que eu disse dos outros sonhos:
para isso, é preciso educação de qualidade para todos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Parabéns, Senador Cristovam, pelo
seu pronunciamento, que, mais uma vez, fica marcado
na história da Casa. Meus cumprimentos.
Passamos a palavra, neste momento, ao Senador
João Capiberibe, para seu pronunciamento.
Enquanto V. Exª vai à tribuna, apenas informo
sobre as mobilizações gerais no dia de hoje.
As principais manchetes dizem que os protestos
afetam São Paulo, Santos, Fortaleza, Salvador, Belo
Horizonte, Vitória, Palmas, São Luís, Porto Alegre.
Na capital gaúcha, manifestantes bloqueiam
o acesso da avenida Castelo Branco. Terminais também estão bloqueados. Manifestantes
que invadiram estações Mercado e Sapucaia
do Trensurb...
Ainda assim, continuaram bloqueadas as estações Canoas e Unisinos.
(...)
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De acordo com o sindicato, 10% da frota do
transporte público está circulando na capital
gaúcha.
Um informe rápido do movimento em todo País
no dia de hoje.
Passamos a palavra ao Senador João Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/
PSB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim; Srs.
Senadores; senhores telespectadores da TV Senado,
ouvintes da Rádio Senado, abordo nesta sexta-feira,
aqui da tribuna, uma questão que me intriga e preocupa: a desqualificação da política, esse instrumento
tão importante na transformação e na mudança que a
sociedade tanto deseja.
O que aconteceu na noite de quarta-feira passada
na Câmara dos Deputados transformou o Parlamento
Nacional em uma “Casa do Espanto”. Assim denominou o jornalista Nelson Motta em sua coluna de hoje
de O GLOBO.
Pior do que ser uma “Casa do Espanto” é a prática de se usar dois pesos e duas medidas neste Parlamento, tanto na Câmara como aqui.
Essa é a primeira vez que o Parlamento não usa
a praxe: “decisão judicial não se discute, cumpre-se” –
e eu já ouvi várias vezes isso aqui no Senado.
O Congresso Nacional sempre se ancorou nesta
máxima. Tanto que as Mesas Diretoras apenas decretavam a vacância dos mandatos dos Parlamentares
condenados pelo Judiciário.
Duvido que alguém se lembre de caso similar, de
algo parecido com o caso Donadon, que tenha ocorrido no Congresso. Basta puxar pela memória recente,
que nos lembraremos de exemplos de Parlamentares
que tiveram seus mandatos interrompidos por decisões
judiciais, com as Mesas Diretoras dos Legislativos apenas decretando a vacância dos mandatos.
Dessa forma, o que ocorreu na noite de quarta-feira passada fugiu completamente da praxe até recentemente utilizada pelo Parlamento Brasileiro.
Aliás, cumpre registrarmos que houve uma tentativa de manutenção da praxe na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
O Deputado Jutahy Magalhães Jr. tentou, na CCJ
da Câmara, que o caso Donadon seguisse a regra,
mas alguns partidos insistiram e aprovaram a ida da
decisão da perda ou não do mandato para o plenário
da Casa, apesar de advertidos de que a decisão era
temerária, haja vista que a votação se daria pelo voto
secreto e exigia 2/3.
Eu acompanhei a votação juntamente com a minha companheira Janete Capiberibe, que é Deputada
Federal e que ficou visivelmente constrangida com o

AGOSTO DE 2013

58640 Sábado 31

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

resultado, e até mesmo envergonhada da sua condição
de representante popular. É evidente que essa decisão
de quarta-feira atinge não só a ela, mas a todos nós.
Além disso, sabemos que um grupo de Parlamentares vem utilizando as votações secretas para
se vingar de membros do Judiciário.
Vale lembrar aqui a recente rejeição, pelo Plenário
do Senado, dos Procuradores da República Vladimir
Aras e Wellington Saraiva, que ocupariam, respectivamente, cargos no Conselho Nacional do Ministério
Público e no Conselho Nacional de Justiça.
Os dois casos têm um ponto em comum: as votações ocorreram pelo voto secreto, que dá aos Parlamentares condições de votar em desacordo com a
sociedade e não sofrer desgaste junto à opinião pública. O voto secreto não exige explicação de quem vota,
por que você vota a favor, por que você vota contra. O
voto é secreto e não cabe nenhum tipo de explicação.
Do meu ponto de vista, essa é uma situação que
precisa urgentemente deixar de acontecer. Nós somos
eleitos pelo voto secreto do povo, mas os nossos atos
aqui têm que ser absolutamente transparentes. Nós
temos que prestar contas, ao povo que nos elege, das
nossas decisões aqui em plenário, das nossas decisões como seus representantes.
Não há a menor dúvida de que o episódio de
quarta-feira ajuda fortemente a desqualificar a política
brasileira e a nos colocar, todos, na vala comum dessa
desqualificação. Isso é muito ruim, porque a política é
o instrumento da constituição do Poder. O Poder, seja
municipal, estadual ou federal, é constituído, na democracia, que é o nosso caso, pela decisão do eleitor,
que elege o vereador que compõe as câmaras municipais, que elege o prefeito. Então, o Poder é político.
Se nós generalizamos e desqualificamos a política,
nós estamos cassando a possibilidade de mudança,
de melhoria da vida coletiva.
Eu repito que não é possível aceitar a generalização, a desqualificação de todos, porque isso é o
que desejam aqueles que têm como estratégia desqualificar a democracia.
É sabido que o Brasil está vivendo o mais longo
período democrático da sua história. Poucos Presidentes concluíram seus mandatos, e agora nós temos uma
sequência de Presidentes que estão concluindo seus
mandatos, com o Parlamento funcionando.
Agora é evidente que os Parlamentos, tanto a
Câmara como o Senado, precisam, urgentemente,
se dar conta de que nós estamos aqui representando
o desejo da maioria da coletividade, não de grupos
marginais da política, como tivemos a oportunidade
de acompanhar, na quarta-feira, quando 133 Parlamentares votaram em um condenado, um criminoso
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condenado pela Justiça. Ou seja, 133 Deputados se
aliaram ao crime e mandaram um representante... A
Câmara Federal tem um representante seu como detento, preso na Papuda, porque ele continua Deputado
Federal pela decisão tomada na quarta-feira.
Acho que isso tem que servir de lição, Sr. Presidente, para que haja, de fato, um encaminhamento
urgente para resolvermos essas pendências. Há regras
que precisam ser mudadas com mais rapidez, como é
o caso, por exemplo, dessa votação secreta. O Senado já tomou essa decisão nos casos de cassação de
mandatos. No Senado, tem que ser aberto, já votamos.
Falta a Câmara votar.
Então, nós sugerimos – o Senador Randolfe Rodrigues sugeriu, e eu endossei a sugestão dele – que,
na segunda-feira, o Presidente do Senado, acompanhado das Lideranças, marque uma agenda com o Presidente da Câmara para acelerar, digamos, e imediatamente votar o fim do voto secreto e também a PEC nº
18, do Senador Jarbas Vasconcelos, que define que,
uma vez transitada em julgado, a perda do mandato
seja automática.
Enfim, várias regras que nos colocam sob desconfiança da sociedade precisam ser mudadas. E nós
estamos aqui para fazer da política um instrumento da
mudança, para fazer da política o orgulho do cidadão. É
difícil? É. Aqueles que sonham e querem melhorar esta
sociedade são poucos. Infelizmente, a maioria ainda
trabalha na expectativa de melhorar as suas condições.
Alguns até fazem – como já se provou aqui em vários
momentos – balcão de negócio dos seus mandatos.
Agora a maioria precisa ser essa maioria da mudança,
essa maioria que valoriza a política como instrumento
de transformação.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Meus cumprimentos a V. Exª.
Hoje, foi falado muito: eu tenho um sonho. Tenho um sonho, também, de incluir, nessas PECs, a
PEC nº 20, para acabar com o voto secreto em todas
as situações, porque a PEC que está na Câmara só
acaba com o voto secreto na questão específica de
cassação de mandato. Eu tenho argumentado da seguinte forma: se em cassação de mandato pode – e
pode, porque vamos aprovar –, por que o meu voto, em
outras situações, em relação ao Executivo, à escolha
de autoridades, tem que ser escondido? É como se
disséssemos: para punir Deputado, sim; agora, o meu
voto sobre esse ou aquele tema, a população não pode
saber. Por isso eu sei da sua preocupação.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio ao Governo/PSB – AP) – Concordo plenamente.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
ao Governo/PT – RS) – Estou apenas endossando,
porque conheço a sua posição. Nós tínhamos que
aprovar a PEC nº 20, acabar com essa malandragem
de votar escondido para dar fatos como esse, ou mesmo, na última sessão, aquela de vetos, houve veto que
por um voto não caiu. É todo mundo traindo todo mundo, no bom sentido. É claro que não são todos. E, por
outro lado, havia vetos que vi gente falando para um
movimento social: “Eu votarei nesse veto”. E vi essa
mesma pessoa falando para outro segmento: “Fique
tranquilo, porque votarei a favor do veto”. Aí não dá, aí
acontecem fatos como esse. Hoje foi palco de todos
que falaram aqui o Parlamentar que está preso, sendo
absolvido pelo Parlamento, mesmo que já condenado
em última instância. V. Exª tem toda razão. Sei da sua
posição, que é totalmente favorável a que não haja
voto secreto em nenhuma hipótese.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio ao Governo/PSB – AP) – Citei aqui dois casos: do Vladimir
Aras e do Wellington Saraiva, um indicado para o Conselho do Ministério Público e outro para o Conselho
Nacional de Justiça. Não há sentido, nenhuma razão
para votarmos por voto secreto, porque, se tivesse o
voto aberto, eles não seriam recusados aqui no Senado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
ao Governo/PT – RS) – Com certeza absoluta.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio ao Governo/PSB – AP) – Não seria recusados, porque os
dois têm currículos impecáveis, são pessoas de alta
respeitabilidade onde vivem. Ninguém foi à tribuna
para dizer: “Olha, eu rejeitei esses nomes por isso e
por aquilo”. Não, apenas rejeitaram porque a votação
era secreta.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
ao Governo/PT – RS) – Exato.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio ao Governo/PSB – AP) – Apenas por isso. V. Exª tem inteira
razão.
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A sua proposta de emenda constitucional precisa colocada agora essa semana. Vamos aproveitar e
pedir. Esse é o grande momento para aprovarmos a
emenda que acaba em todas as circunstâncias com a
votação secreta no Senado e na Câmara.
Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado e parabéns pelo projeto. Vamos trabalhar juntos para aprová-lo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Parabéns, Senador João Capiberibe, com a coerência de sempre.
Eu recebo aqui mais informações sobre o movimento no Brasil, a grande mobilização organizada pelas
centrais sindicais, que, em parceria com a juventude
brasileira, estão fazendo uma série de atividades. Essas
atividades, na verdade, vão fortalecer o movimento do
dia 7 de setembro, que vai no mesmo sentido: é a moralidade, é o fim do voto secreto, é mais investimento
na educação e na saúde, é mais segurança, é a linha
da ética, da moralidade e do bem público.
Meus cumprimentos a todas as centrais e a todas as confederações pelo movimento de hoje, meus
cumprimentos pelo movimento do dia 11, meus cumprimentos pela jornada de junho, liderada pela juventude brasileira.
Tenho certeza de que o movimento de hoje se
soma ao movimento do dia 7 de setembro.
Não havendo mais nada para deliberar, nenhum
Senador para se manifestar, eu vou encerrar a sessão,
convidando a todos para segunda-feira, pela manhã,
às 9h, na Comissão de Direitos Humanos, onde estaremos coordenando um debate sobre a situação dos
presídios no Brasil, ou seja, é uma sessão da Comissão
de Direitos Humanos que vai na linha de combater a
violência, buscar a segurança de todos com mais investimentos também nessa área.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Sobre a mesa, pareceres que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência recebeu o Ofício
nº 214, de 2013, do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que comunica a apreciação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº
571, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 214/2013/CAE
Brasília, 27 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que, em reunião realizada na presente data, no Turno
Suplementar de Discussão, o Substitutivo oferecido ao
Projeto de Lei do Senado nº 571 de 2011, que “Altera
o art. 13 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
para conceder prioridade aos portadores de deficiência física na restituição do imposto de renda pago
a maior”, foi dado como definitivamente adotado, de
acordo com o art. 284 do RISF.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Com referência ao Ofício nº 214,
de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que a matéria seja apreciada pelo
Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência recebeu os Ofícios
nºs 163 e 164, de 2013, do Presidente da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte, que comunicam, respectivamente, a apreciação, em caráter terminativo,
dos Projetos de Lei do Senado nºs 217, de 2009; e
344, de 2012.
São os seguintes os Ofícios:
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de 1999, para dispor que o valor pago pela matrícula
estará incluído no valor total das anuidades ou das
semestralidades escolares, limitando-se em vinte por
cento o porcentual da multa devida pelo cancelamento
da matrícula”, foi dado como definitivamente adotado
pela Comissão.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Of. nº 164/2013/CE
Brasília, 27 de agosto de 2013
Assunto: Matéria adotada pela Comissão
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 284, combinado com o art. 91,
§ 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que, na reunião realizada nesta
data, o Substitutivo de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Paulo Paim, ao Projeto de Lei do Senado
nº 344, de 2012, do Excelentíssimo Senhor Senador
Cristovam Buarque, que “Altera a Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para garantir programas
de educação para idosos em nível superior”, foi dado
como definitivamente adotado pela Comissão.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Com referência aos Ofícios nºs
163 e 164, de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias
úteis para interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que as matérias sejam
apreciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º
a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº
189, de 2013, do Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 17, de 2010.
É o seguinte o Ofício:

Of. nº 163/2013/CE
Brasília, 27 de agosto de 2013
Assunto: Matéria adotada pela Comissão
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 284, combinado com o art.
91, § 2º, do Regimento Interno do Senado Federal,
comunico a Vossa Excelência que, na reunião realizada nesta data, o Substitutivo de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Flexa Ribeiro, ao Projeto
de Lei do Senado nº 217, de 2009, do Excelentíssimo
Senhor Senador Valdir Raupp, que “Acrescenta §§
7º e 8º ao art. 1º da Lei nº 9.870, de 23 de novembro

OFÍCIO Nº 189/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 28 de agosto de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão rejeitou, em decisão terminativa,
o Projeto de Lei do Senado nº 17, de 2010, que altera
a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, para excepcionar
os concedentes de estágios não-obrigatórios para estudantes de medicina do cumprimento de exigências
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com repercussões pecuniárias, de autoria da Senadora
Maria do Carmo Alves.
Respeitosamente, Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Com referência ao Ofício nº 189,
de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 17,
de 2010, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Encerrou-se ontem o prazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Resolução
nº 64, de 2013, do Senador Aécio Neves, que altera a
Resolução do Senado Federal nº 93, de 1970, o Regimento Interno do Senado Federal, acrescentando o §3º
ao art. 99, para disciplinar o comparecimento semestral
do Presidente da Petrobras à Comissão de Assuntos
Econômicos, em audiência pública, para prestar contas
das atividades da empresa, avaliar a sua política de
preços, discutir as diretrizes, implementação, perspectivas futuras de seus planos de investimento e produção.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolução nº 17, de 2009, que altera o Regimento Interno
do Senado Federal, uma vez que o projeto supracitado
também modifica a referida Norma Interna, seguindo,
posteriormente, à Comissão Especial da Reforma do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – 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 do Senado nº 461,
de 2012, do Senador Valdir Raupp, que altera o § 1º
do art. 106 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996,
a fim de ampliar para até um ano o prazo de sigilo do
pedido de registro de desenho industrial.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática, o Projeto vai à Câmara dos Deputados.
DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO
NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT-RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs e
Srs. Senadores, demonstrando o compromisso desta
Casa de Leis com a política de enfrentamento à violência doméstica e sexual que afeta mulheres brasileiras, senadoras e senadores presentes ao plenário do
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Senado Federal, aprovaram hoje, projetos de lei para
proteger às mulheres que são vítimas da violência de
gênero e punir seus agressores.
Foi um passo decisivo desta Casa que, pondo
em prática as discussões aqui travadas, está concretizando as recomendações feitas pela CPMI, a este
Poder Legislativo, assim como aos poderes Judiciário
e Executivo e, ainda aos Estados visitados pela CPMI.
Um dos projetos aprovados é o PLS 293/2013,
que inclui a discriminação de gênero nas razões do
crime de tortura. Outro é o PLS 295/2013, que visa
inserir nas diretrizes e princípios do Sistema Único de
Saúde (SUS), os serviços públicos especializados do
atendimento às vítimas de violência doméstica.
O PLS 296/2013, que permite às vítimas receber
da Previdência uma ajuda temporária, decorrente de
risco social, no caso, a situação de violência de gênero, foi também aprovado pelos nobres pares. Já o
PLS 294/2013, que sugere alteração na Lei Maria da
Penha, com vistas a estabelecer o comunicado ao juiz
e ao Ministério Público, dentro de 24 (vinte e quatro)
horas, do encaminhamento da ofendida ao abrigamento, também foi aprovado.
Outro no PLS 297/2013 – Complementar -, que
obteve aprovação foi o que determina que os recursos
arrecadados com multas decorrentes exclusivamente
de sentenças condenatórias em processos criminais
que envolvam violência doméstica e familiar, sejam aplicados na manutenção de casas de abrigo destinadas
a acolher vítimas de violência doméstica.
Três projetos de lei de grande relevância para o
combate à violência de gênero, também apresentados
pela CPMI, irão à apreciação da Comissão de Constituição Justiça (CCJ) do Senado.
São eles: o PLS 298/2013, que cria o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, e o PLS 292/2013, inclui no Código Penal a figura
do femínicídio, que é o crime de assassinato praticado
contra a mulher, por alguém que com ela tinha relação
íntima, e o PLS 297/2013, que destina parte dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional à manutenção
de casas de abrigo que acolham vítimas de violência
doméstica.
Este último projeto, que tem base em recomendação internacional, define o crime de feminicídio como
uma “forma extrema de violência de gênero que resulta na morte da mulher”, inclusive, com a mutilação ou
desfiguração da vítima.
Senhores senadores, diferentemente de tempos
passados, estamos caminhando a passos largos, com
vistas a efetivarmos políticas públicas de proteção
às mulheres e estabelecermos normas para punir os
agressores.
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A criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a situação de violência de gênero e apurar denúncias de omissão do poder público
frente a estes crimes, foi determinante.
Ao visitar estados, ouvir vítimas e familiares, buscar informações, se apropriar de documentos e produzir o Relatório Final, a CPMI conseguiu levantar um
panorama assustador sobre a prática deste crime que
é recorrente em todos os estados brasileiros.
A terrível situação a que são submetidas as mulheres vítimas da violência de gênero no Brasil, está
no Relatório Final, entregue esta semana à Presidenta Dilma Rousseff, que garantiu que seu governo terá
tolerância zero com a violência de gênero.
Em 1.045 páginas, o Relatório Final da CPMI nos
diz que não podemos mais aceitar passivamente esta
situação que nos mostra, que a cada duas horas, uma
brasileira é assassinada.
Não por outra razão, o Brasil ocupa o 7°lugar os
entre 84 países que mais matam mulheres em todo
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o mundo, com uma taxa de homicídios da ordem de
4,4 assassinatos em cada grupo de 100 mil mulheres,
conforme aponta o Mapa da Violência 2012.
De acordo com o Mapa da Violência, entre 1980 e
2010, mais de 92 mil mulheres foram assassinadas no
Brasil, sendo que, 43,7 mil somente na última década
O Relatório Final da CPMI nos conduz à conclusão
de que as vítimas continuam a ser atacadas, porque
o poder público não cumpre as determinações da Lei
Maria da Penha. O Relatório Finai comprova que não
é mais cabível a omissão dos poderes públicos diante
de tão absurda crueldade.
Por isso mesmo, aqui estamos encaminhando
as recomendações da CPMI, para vermos o fim da
violência de gênero.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 22 minutos.)
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Quadro de Requerimentos de Licença deferidos pela Mesa
De 01 a 31/08/2013
Fundamentação – RISF
(1)

Art.13
Art. 40 – sem ônus (2)
Art. 43, I (3)
Art. 43, II (4)
Soma
Requerimentos de Retirada

Deferidos




101
1

(1) Requerimento de licença para exercer atividade política ou cultural de interesse parlamentar;
(2) Requerimento de licença para desempenhar missão pelo Senado Federal sem ônus para a Casa;
(3) Requerimento de licença para tratamento de saúde; e
(4) Requerimento de licença para tratar de interesses particulares.

Quadro de Requerimentos de Licença aprovados em Plenário
De 01 a 31/08/2013
Fundamentação – RISF
Art. 40 – com ônus (1)
Art. 43, I (2)
Art. 43, II (3)
Art. 67 (4)
Soma
Missões não efetivadas (5)

Aprovados




31
4

(1) Requerimento de licença para desempenhar missão pelo Senado Federal com ônus para a Casa;
(2) Requerimento de licença para tratamento de saúde com convocação de suplente;
(3) Requerimento de licença para tratar de interesses particulares com convocação de suplente; e
(4) Representação do Senado Federal.
(5) Conforme documentos enviados pelos Gabinetes comunicando a não realização da missão.
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4XDGURGH5HTXHULPHQWRV
D
1DWXUH]D

7RWDO

$GLDPHQWRGHDSUHFLDomRGHPDWpULD



$XGLrQFLDGHFRPLVVmR



$XGLWRULD



&DOHQGiULRHVSHFLDO



&RQJUDWXODo}HVSHVDUHDVVHPHOKDGRV



&RQYRFDomRGHDXWRULGDGHV



&ULDomRRXDOWHUDomRGHFRPLVVmRSDUODPHQWDUGHLQTXpULWR



&ULDomRRXDOWHUDomRGHFRPLVVmRWHPSRUiULD



'HVDSHQVDPHQWRGHPDWpULDV



'HVWDTXH



(QFHUUDPHQWRGHGLVFXVVmR



([WLQomRGHXUJrQFLD



+RPHQDJHPGHSHVDU



,QFOXVmRGHPDWpULDQD2UGHPGR'LD



,QFOXVmRHP&ROHo}HVGR6HQDGR)HGHUDO



,QIRUPDo}HV
/LFHQoD6D~GH VXSHULRUDGLDV
0LVVmR HPUHSUHVHQWDomRGR6HQDGR)HGHUDO





1mRUHDOL]DomRGHVHVVmR



3UHIHUrQFLD



3URUURJDomRGDVHVVmR



3URUURJDomRGHFRPLVVmRWHPSRUiULD



3URUURJDomRGHSUD]RGHLQGLFDo}HV



3URUURJDomRGHSUD]RVGHFRPLVVmRGHFyGLJR



5HDOL]DomRGHVHVVmRHVSHFLDORXFRPHPRUDomRQRSHUtRGRGRH[SHGLHQWH



5HH[DPHGHPDWpULDSRU&RPLVVmR



5HWLUDGDGHPDWpULD



6XVSHQVmRGHSUD]RGHFRPLVVmR



7UDPLWDomRFRQMXQWD



8UJrQFLDSDUDPDWpULD



9RWDomRHPJORER



9RWRGHDSODXVRRXVHPHOKDQWH



9RWRGHFHQVXUDRXVHPHOKDQWH



7RWDO*HUDO



 &RPSDWLELOL]DGRVRVTXDQWLWDWLYRVWHQGRHPYLVWDDGHOLEHUDomRGRV546
HGHIHULGRV
SHOD0HVDHDSURYDGRVSHOD0HVDWRGRVHP
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4XDGURGH0DWpULDV$SURYDGDVSRU2ULJHP
D
35(65(3

6)

&'

767

7RWDO

3(&











3/&











3/6*



*





*

6&'











(&'











3'6$WRV
,QWHUQDFLRQDLV











3'65iGLR79











2XWURV3'6











356











7RWDO











 23/6DSURYDGRSRUFRPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYDHPQmRFRQVWRXGD
5HVHQKDGRPrVGHPDLRGRFRUUHQWHDQR$LQFOXVmRGHVXDGHFLVmRSRUWDQWRLPSOLFRXDOWHUDomRQRV
TXDQWLWDWLYRVGHVWHTXDGUR
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4XDGURGH1RUPDV*HUDGDVSRU2ULJHP
D
/HLVSRULQLFLDWLYD

6HQDGR
)HGHUDO



&kPDUD
GRV
'HSXWDGRV



3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFD
3/&

3/1

039

3/9









7ULEXQDO
GH&RQWDV
GD8QLmR

7ULEXQDO
6XSHULRU
GR
7UDEDOKR

7ULEXQDO
GH-XVWLoD
GR'LVWULWR
)HGHUDOH
GRV
7HUULWyULRV







(PHQGDVFRQVWLWXFLRQDLVSRULQLFLDWLYD
6HQDGR)HGHUDO

&kPDUDGRV
'HSXWDGRV

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD
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4XDGURVGH1RUPDV*HUDGDVSRU$VVXQWR
D
(PHQGDV&RQVWLWXFLRQDLV7RWDO
$GPLQLVWUDWLYR7RWDO
$VVXQWRHVSHFtILFR

7RWDO

$GPLQLVWUDomRS~EOLFDyUJmRVS~EOLFRV



2UJDQL]DomRSROtWLFRDGPLQLVWUDWLYDGR(VWDGR



6RFLDO7RWDO
$VVXQWRHVSHFtILFR
7UDEDOKRHHPSUHJR

7RWDO


/HLV&RPSOHPHQWDUHVH/HLV2UGLQiULDV7RWDO
$GPLQLVWUDWLYR7RWDO
$VVXQWRHVSHFtILFR

7RWDO

$GPLQLVWUDomRS~EOLFDyUJmRVS~EOLFRV



/LFLWDomRHFRQWUDWRV



2UJDQL]DomRSROtWLFRDGPLQLVWUDWLYDGR(VWDGR



6HUYLGRUHVS~EOLFRV



(FRQ{PLFR7RWDO
$VVXQWRHVSHFtILFR

7RWDO

$JULFXOWXUDSHFXiULDHDEDVWHFLPHQWR



'HVHQYROYLPHQWRUHJLRQDO



(FRQ{PLFR



0LQDVHHQHUJLD



3ODQHMDPHQWRHRUoDPHQWR



3ROtWLFDHFRQ{PLFDHVLVWHPDILQDQFHLUR



7ULEXWDomR



9LDomRHWUDQVSRUWHV
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/HLV&RPSOHPHQWDUHVH/HLV2UGLQiULDV7RWDO
+RQRUtILFR7RWDO
$VVXQWRHVSHFtILFR

7RWDO

'DWDFRPHPRUDWLYD



+RPHQDJHPFtYLFD



-XUtGLFR7RWDO
$VVXQWRHVSHFtILFR

7RWDO

'HIHVDQDFLRQDOHIRUoDVDUPDGDV



'LUHLWRFLYLOHSURFHVVXDOFLYLO



'LUHLWRSHQDOHSURFHVVXDOSHQDO



6RFLDO7RWDO
$VVXQWRHVSHFtILFR

7RWDO

$UWHHFXOWXUD



'HVHQYROYLPHQWRVRFLDOHFRPEDWHjIRPH



'LUHLWRVKXPDQRVHPLQRULDV



(GXFDomR



)DPtOLDSURWHomRDFULDQoDVDGROHVFHQWHVPXOKHUHVHLGRVRV



0HLRDPELHQWH



6D~GH



7UDEDOKRHHPSUHJR
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Quadro de Requerimentos de Licença deferidos pela Mesa
De 01/01/2013 a 31/08/2013
Fundamentação – RISF
(1)

Art.13
Art. 40 – sem ônus (2)
Art. 43, I (3)
Art. 43, II (4)
Soma

Deferidos
440
8
56
30
534

Retirados
5
0
0
0
5

Efetivos
435
8
56
30
529

(1) Requerimento de licença para exercer atividade política ou cultural de interesse parlamentar;
(2) Requerimento de licença para desempenhar missão pelo Senado Federal sem ônus para a Casa;
(3) Requerimento de licença para tratamento de saúde; e
(4) Requerimento de licença para tratar de interesses particulares.

Quadro de Requerimentos de Licença aprovados em Plenário
De 01/01/2013 a 31/08/2013
Fundamentação – RISF
Art. 40 – com ônus
(2)

Art. 43, I
Art. 43, II (3)
Art. 67 (4)
Soma

(1)

Aprovados

Não Efetivados (5)

Efetivos

144

30

114

4
0
1
149

0
0
0
30

4
0
1
119

(1) Requerimento de licença para desempenhar missão pelo Senado Federal com ônus para a Casa;
(2) Requerimento de licença para tratamento de saúde com convocação de suplente;
(3) Requerimento de licença para tratar de interesses particulares com convocação de suplente; e
(4) Representação do Senado Federal.
(5) Conforme documentos enviados pelos Gabinetes comunicando a não realização da missão.
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0DWpULDVDSUHFLDGDVSHOR6HQDGR)HGHUDO
D
0DWpULD3URSRVWDGH(PHQGDj&RQVWLWXLomR7RWDO
¬&kPDUDGRV'HSXWDGRV7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

3(&

$OWHUDDUHGDomRGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOSDUDH[FOXLUDSHQDGH
DSRVHQWDGRULDGRPDJLVWUDGRSRULQWHUHVVHS~EOLFR

3(&

$OWHUDDUHGDomRGRLQFLVR9,,,GRGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOSDUD
HVWHQGHUDRVSURILVVLRQDLVGHVD~GHGDV)RUoDV$UPDGDVDSRVVLELOLGDGHGH
FXPXODomRGHFDUJRDTXHVHUHIHUHDUWLQFLVR;9,DOtQHDF

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

+XPEHUWR
&RVWD



0DUFHOR
&ULYHOOD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

+XPEHUWR
&RVWD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

$RDUTXLYR7RWDO
3UHMXGLFDGD7RWDO
0DWpULD
3(&

(PHQWD
'iQRYDUHGDomRDRVDUWV,DH$,,,GD&RQVWLWXLomR)HGHUDO
SDUDSUHYHUDSRVVLELOLGDGHGHDSOLFDomRDPHPEURVGR0LQLVWpULR3~EOLFRGDV
SHQDVGHGHPLVVmRHFDVVDomRGHDSRVHQWDGRULDRXGHGLVSRQLELOLGDGHSHOR
&RQVHOKR1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFR

5HWLUDGDSHORDXWRU7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

3(&

'iQRYDUHGDomRDRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOSDUDLQWURGX]LURWUDQVSRUWH
FRPRGLUHLWRVRFLDO

5DQGROIH
5RGULJXHV



3(&

0RGLILFDRGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOSDUDOLPLWDURSDJDPHQWRGHYHUED
LQGHQL]DWyULDDSDUODPHQWDUHV

5DQGROIH
5RGULJXHV
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0DWpULD3URMHWRGH/HLGH&RQYHUVmR7RWDO
¬VDQomR7RWDO
$SURYDGDQDIRUPDGH3URMHWRGH/HLGH&RQYHUVmR7RWDO
0DWpULD

3/9

(PHQWD
,QVWLWXLRFUpGLWRSUHVXPLGRGD&RQWULEXLomRSDUDR3,63$6(3HGD&2),16QD
YHQGDGHiOFRROLQFOXVLYHSDUDILQVFDUEXUDQWHVDOWHUDD/HLQGHGH
DEULOGHHD/HLQGHGHQRYHPEURGHSDUDGLVSRUVREUH
LQFLGrQFLDGDVUHIHULGDVFRQWULEXLo}HVQDLPSRUWDomRHVREUHDUHFHLWDGHFRUUHQWHGD
YHQGDQRPHUFDGRLQWHUQRGHLQVXPRVGDLQG~VWULDTXtPLFDQDFLRQDOTXHHVSHFLILFD
HGiRXWUDVSURYLGrQFLDV

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

&RPLVVmR
0LVWDGD
0HGLGD
3URYLVyULD1
GH



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

0DWpULD3URMHWRGH/HLGD&kPDUD7RWDO
¬&kPDUDGRV'HSXWDGRVFRPDOWHUDomRGHPpULWR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

3/&

'LVS}HVREUHDSURWHomRjVLQYHVWLJDo}HVGR6LVWHPDGH,QYHVWLJDomRH3UHYHQomR
GH$FLGHQWHV$HURQiXWLFRV6,3$(5RDFHVVRDRVGHVWURoRVGHDHURQDYHUHYRJD
GLVSRVLWLYRVGD/HLQGHGHGH]HPEURGH&yGLJR%UDVLOHLURGH
$HURQiXWLFDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV

&SL±&ULVHGR
6LVWHPDGH
7UiIHJR$pUHR



3/&
&RPSOHPHQWDU

$OWHUDGLVSRVLWLYRGD/HL&RPSOHPHQWDUQGHGHIHYHUHLURGHTXHLQVWLWXL
R)XQGRGH7HUUDVHGD5HIRUPD$JUiULD±%DQFRGD7HUUD±HGiRXWUDV
SURYLGrQFLDV

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

3/&

,QVWLWXLR5HJLPH(VSHFLDOGH,QFHQWLYRVSDUDR7UDQVSRUWH&ROHWLYR8UEDQRH
0HWURSROLWDQRGH3DVVDJHLURV5(,783FRQGLFLRQDGRjLPSODQWDomRGRELOKHWH
~QLFRWHPSRUDORXUHGHLQWHJUDGDGHWUDQVSRUWHV

)HUQDQGRGH
)DELQKR



3/&

'LVS}HVREUHDLQVWDODomRHPDQXWHQomRGHFHUFDVHOHWULILFDGDVRXHQHUJL]DGDV

6LOYLQKR
3HFFLROL



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

:DQGHQNRON
*RQoDOYHV



$RDUTXLYR7RWDO
5HMHLWDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD DUWGR5,6) 7RWDO
0DWpULD
3/&

(PHQWD
'LVS}HVREUHRH[HUFtFLRGDSURILVVmRGH2OHLURRX&HUDPLVWD
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0DWpULD3URMHWRGH/HLGD&kPDUD7RWDO
¬VDQomR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3/&

,QVWLWXLDLQGHQL]DomRGHYLGDDRFXSDQWHGHFDUJRHIHWLYRGDV&DUUHLUDVH3ODQRVGH
&DUJRVTXHHVSHFLILFDHPH[HUFtFLRQDVXQLGDGHVVLWXDGDVHPORFDOLGDGHV
HVWUDWpJLFDVYLQFXODGDVjSUHYHQomRFRQWUROHILVFDOL]DomRHUHSUHVVmRGRVGHOLWRV
WUDQVIURQWHLULoRV

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



3/&

7UDQVIRUPDFDUJRVYDJRVGD&DUUHLUDGD3UHYLGrQFLDGD6D~GHHGR7UDEDOKR
HVWUXWXUDGDSHOD/HLQGHGHRXWXEURGHHPFDUJRVGH$QDOLVWD
$PELHQWDOGD&DUUHLUDGH(VSHFLDOLVWDHP0HLR$PELHQWHGHTXHWUDWDD/HLQ
GHGHMDQHLURGHHVWHQGHDLQGHQL]DomRGHTXHWUDWDRDUWGD
/HLQGHGHDJRVWRGHDRVWLWXODUHVGHFDUJRVGH$QDOLVWD$PELHQWDO
HGH7pFQLFR$PELHQWDOGD&DUUHLUDGH(VSHFLDOLVWDHP0HLR$PELHQWHHDRV
WLWXODUHVGRVFDUJRVLQWHJUDQWHVGR3ODQR(VSHFLDOGH&DUJRVGR0LQLVWpULRGR0HLR
$PELHQWHHGR,QVWLWXWR%UDVLOHLURGR0HLR$PELHQWHHGRV5HFXUVRV1DWXUDLV
5HQRYiYHLV,%$0$3(&0$GHTXHWUDWDD/HLQGHGHRXWXEURGH
LQWHJUDQWHVGRV4XDGURVGH3HVVRDOGR,EDPDHGR,QVWLWXWR&KLFR0HQGHV
QDVFRQGLo}HVTXHPHQFLRQDDOWHUDD/HLQGHGHMDQHLURGHTXH
FULDHGLVFLSOLQDD&DUUHLUDGH(VSHFLDOLVWDHP0HLR$PELHQWHHD/HLQGH
GHDJRVWRGHTXHGLVS}HVREUHD3ROtWLFD1DFLRQDOGR0HLR$PELHQWHVHXV
ILQVHPHFDQLVPRVGHIRUPXODomRHDSOLFDomR

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



3/&

&ULDFDUJRVGH(VSHFLDOLVWDHP,QIUDHVWUXWXUD6rQLRUFDUJRVGDVFDUUHLUDVGH
$QDOLVWDGH,QIUDHVWUXWXUDGH(VSHFLDOLVWDHP0HLR$PELHQWHHGH$QDOLVWDGH
&RPpUFLR([WHULRUFDUJRVQRVTXDGURVGHSHVVRDOGD6XSHULQWHQGrQFLDGD=RQD
)UDQFDGH0DQDXVGD$JrQFLD1DFLRQDOGH9LJLOkQFLD6DQLWiULDGR'HSDUWDPHQWR
GH3ROtFLD5RGRYLiULD)HGHUDOHGR'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH$XGLWRULDGR6LVWHPD
ÒQLFRGH6D~GH'(1$686FDUJRVHPFRPLVVmRIXQo}HVJUDWLILFDGDVDOWHUDDV
/HLVQVGHGHDEULOGHHGHGHQRYHPEURGHHGi
RXWUDVSURYLGrQFLDV

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



3/&

'LVS}HVREUHDUHGXomRD ]HURSRUFHQWR GDVDOtTXRWDVGDV&RQWULEXLo}HV
6RFLDLVSDUDR3,63DVHSH&RILQVLQFLGHQWHVVREUHDVUHFHLWDVGHFRUUHQWHVGD
DWLYLGDGHGHWUDQVSRUWHPXQLFLSDOORFDO

0HQGRQoD
)LOKR



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

0DXUtFLR
5DQGV



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

5RGULJR
5ROOHPEHUJ



,QiFLR$UUXGD



$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
0DWpULD
3/&

(PHQWD
)RPHQWDHLQFHQWLYDDUHFXSHUDomRIORUHVWDOHPDVVHQWDPHQWRVUXUDLVHPiUHDV
GHVDSURSULDGDVSHORSRGHUS~EOLFRHHPiUHDVGHJUDGDGDVGHSRVVHGHDJULFXOWRUHV
IDPLOLDUHVHPHVSHFLDOGHFRPXQLGDGHVTXLORPERODVHLQGtJHQDVHGiRXWUDV
SURYLGrQFLDV

0DWpULD3URMHWRGH/HLGR6HQDGR7RWDO
¬&kPDUDGRV'HSXWDGRV7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

3/6
&RPSOHPHQWDU

$OWHUDD/HL&RPSOHPHQWDUQGHGHIHYHUHLURGHTXHDXWRUL]DR3RGHU
([HFXWLYRDFULDUD5HJLmR,QWHJUDGDGH'HVHQYROYLPHQWRGR'LVWULWR)HGHUDOH
(QWRUQR5,'(HLQVWLWXLUR3URJUDPD(VSHFLDOGH'HVHQYROYLPHQWRGR(QWRUQRGR
'LVWULWR)HGHUDOHGiRXWUDVSURYLGrQFLDVSDUDLQFOXLURVPXQLFtSLRVGH$OWR3DUDtVR
GH*RLiVH6mR-RmRG¶$OLDQoDDPERVVLWXDGRVQR(VWDGRGH*RLiVQD5,'(

3/6
&RPSOHPHQWDU

'LVS}HVREUHDFULDomRGD5HJLmR,QWHJUDGDGH'HVHQYROYLPHQWRGR&DULUL$UDULSH
5,&$ 
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0DWpULD3URMHWRGH/HLGR6HQDGR7RWDO
¬&kPDUDGRV'HSXWDGRV7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3/6

$FUHVFHQWDRDUW$DR&yGLJR3HQDOSDUDWLSLILFDURFULPHGHGHVDSDUHFLPHQWR
IRUoDGRGHSHVVRD

9LWDOGR5rJR



3/6

$OWHUDRDUWGD/HLQGHGHDEULOGHSDUDLQFOXLUDGLVFULPLQDomRGH
JrQHURHUHFRQKHFHUFRPRWRUWXUDDVXEPLVVmRGHDOJXpPjVLWXDomRGHYLROrQFLD
GRPpVWLFDHIDPLOLDUFRPHPSUHJRGHYLROrQFLDRXJUDYHDPHDoDDLQWHQVR
VRIULPHQWRItVLFRRXPHQWDOFRPRIRUPDGHH[HUFHUGRPtQLR

&SPL
9LROrQFLD
&RQWUD$
0XOKHU



3/6

$OWHUDRDUWGD/HLQGHGHDJRVWRGHSDUDHVWDEHOHFHUTXHR
HQFDPLQKDPHQWRGDRIHQGLGDDRDEULJDPHQWRGHYHUiVHUFRPXQLFDGRHP YLQWHH
TXDWUR KRUDVDRMXL]HDR0LQLVWpULR3~EOLFRSDUDDQiOLVHLPHGLDWDGRVUHTXLVLWRVGD
SULVmRSUHYHQWLYDGRDJUHVVRU

&SPL
9LROrQFLD
&RQWUD$
0XOKHU



3/6

$OWHUDRDUWGD/HLQGHGH6HWHPEURGHTXHGLVS}HVREUHDV
FRQGLo}HVSDUDDSURPRomRSURWHomRHUHFXSHUDomRGDVD~GHDRUJDQL]DomRHR
IXQFLRQDPHQWRGRVVHUYLoRVFRUUHVSRQGHQWHVHGiRXWUDVSURYLGrQFLDVSDUDLQVHULU
HQWUHRVSULQFtSLRVHGLUHWUL]HVGR6LVWHPDÒQLFRGH6D~GH 686 DDWULEXLomRGH
RUJDQL]DUVHUYLoRVS~EOLFRVHVSHFtILFRVHHVSHFLDOL]DGRVSDUDDWHQGLPHQWRGH
PXOKHUHVYtWLPDVGHYLROrQFLDGRPpVWLFDHPJHUDO

&SPL
9LROrQFLD
&RQWUD$
0XOKHU



3/6

$OWHUDD/HLQGHGHMXOKRGHTXHGLVS}HVREUHRV3ODQRVGH
%HQHItFLRVGH3UHYLGrQFLD6RFLDOHD/HLQGHGHDJRVWRGHSDUD
LQVWLWXLURDX[tOLRWUDQVLWyULRGHFRUUHQWHGHULVFRVRFLDOSURYRFDGRSRUVLWXDomRGH
YLROrQFLDGRPpVWLFDHIDPLOLDUFRQWUDDPXOKHU

&SPL
9LROrQFLD
&RQWUD$
0XOKHU



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

$OYDUR'LDV



/tGLFHGD0DWD



$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

3/6

$OWHUDD/HLQGHGHVHWHPEURGHHRDUWGD/HLQGH
GHGH]HPEURGHSDUDLQFOXLURVSRUWDGRUHVGDVIRUPDVFU{QLFDVGDKHSDWLWH%
RXGDKHSDWLWH&

3/6

$OWHUDRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGHSDUDDSULPRUDURGLUHLWRj
LQIRUPDomRVREUHDVFRQGLo}HVGHIUXLomRGRVVHUYLoRVSUpSDJRV

3/6

$FUHVFHQWDRDUW$j/HLQGHGHVHWHPEURGHTXHHVWDEHOHFH
QRUPDVSDUDDVHOHLo}HVSDUDUHJXODPHQWDUDLPSXJQDomRGDVSHVTXLVDVHWHVWHV
SUpHOHLWRUDLV

$QD$PpOLD



3/6

$OWHUDD/HLQGHGHVHWHPEURGHTXHHVWDEHOHFHQRUPDVSDUDDV
HOHLo}HVSDUDLQVWLWXLUSUD]RSDUDRSDUWLGRIRUQHFHUj-XVWLoD(OHLWRUDODWDGH
FRQYHQomRSDUWLGiULD

9LWDOGR5rJR



3/6

$FUHVFHQWDRDUW%j/HLQGHGHMXOKRGH &yGLJR(OHLWRUDO 
SDUDDVVHJXUDURGLUHLWRDRYRWRHPWUkQVLWRQDVHOHLo}HVHPTXHDFLUFXQVFULomR
HOHLWRUDOpR(VWDGRRXR0XQLFtSLR

5XEHQ
)LJXHLUy



3/6

'LVS}HVREUHDLQVFULomRGRQRPHGH$MXULFDEDQR/LYURGRV+HUyLVGD3iWULD

$UWKXU9LUJtOLR



3/6

$FUHVFHQWDRLQFLVR9,,DRDUWDOWHUDDUHGDomRGRDUWEHPFRPRDGDDOtQHD
EGRLQFLVR9GRDUWWRGRVGD/HLQGHGHMXOKRGHSDUDLQFOXLU
HQWUHDVILQDOLGDGHVGDDomRFLYLOS~EOLFDDSURWHomRGRSDWULP{QLRS~EOLFRHVRFLDO

:DOWHU
3LQKHLUR



3/6

'LVS}HVREUHRVVHUYLoRVGHPHGLFLQDOHJDO

9LWDOGR5rJR



810
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AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

0DWpULD3URMHWRGH/HLGR6HQDGR7RWDO
¬&kPDUDGRV'HSXWDGRV7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3/6

$OWHUDD/HLQGHGHMXOKRGH (VWDWXWRGD&ULDQoDHGR
$GROHVFHQWH SDUDGHWHUPLQDUDH[HFXomRGHDo}HVYROWDGDVSDUDDSURPRomRGD
DOLPHQWDomRVDXGiYHO

*LP



3/6

$OWHUDRDUWLJRGD&RQVROLGDomRGDV/HLVGR7UDEDOKR&/7 $VIpULDVVHUmR
FRQFHGLGDVSRUDWRGRHPSUHJDGRUHPXPVySHUtRGRQRV GR]H PHVHV
VXEVHTHQWHVjGDWDHPTXHRHPSUHJDGRWLYHUDGTXLULGRRGLUHLWR 

3DXOR3DLP



3/6

,QVWLWXLR&HQWURGH3UHYHQomRGH'HVDVWUHV&OLPiWLFRV

5DLPXQGR
&RORPER



3/6

$OWHUDD/HLQGHGHGH]HPEURGH &yGLJR%UDVLOHLURGH
$HURQiXWLFD SDUDDXWRUL]DURSRGHUS~EOLFRDGHILQLUSDGU}HVPtQLPRVGH
VDOXEULGDGHHFRQIRUWRQRVYRRVFRPHUFLDLV

&\UR0LUDQGD



3/6

$XPHQWDROLPLWHSDUDYHQGDVLVHQWDVGHWULEXWRVHPORMDVIUDQFDV

&\UR0LUDQGD



3/6

'LVS}HVREUHDUHPDUFDomRRFDQFHODPHQWRHRUHHPEROVRGHSDVVDJHPDpUHD

9LWDOGR5rJR



3/6

$OWHUDRGRDUWGD/HLQGHGHPDLRGHDILPGHDPSOLDU
SDUDDWpXPDQRRSUD]RGHVLJLORGRSHGLGRGHUHJLVWURGHGHVHQKRLQGXVWULDO

9DOGLU5DXSS



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3/6

$OWHUDR'HFUHWR/HLQGHGHRXWXEURGHTXHLQVWLWXLQRUPDVEiVLFDV
VREUHDOLPHQWRVHD/HLQGHGHVHWHPEURGHTXHGLVS}HVREUHD
YLJLOkQFLDVDQLWiULDDTXHILFDPVXMHLWRVRVPHGLFDPHQWRVDVGURJDVRVLQVXPRV
IDUPDFrXWLFRVHFRUUHODWRVFRVPpWLFRVVDQHDQWHVHRXWURVSURGXWRVHGiRXWUDV
SURYLGrQFLDVSDUDGHWHUPLQDUTXHUyWXORVHPEDODJHQVHWLTXHWDVEXODVHPDWHULDLV
SXEOLFLWiULRVGHSURGXWRVHODERUDGRVFRPUHFXUVRjQDQRWHFQRORJLDFRQWHQKDP
LQIRUPDomRVREUHHVVHIDWR

7LmR9LDQD



3/6

$OWHUDD/HLQGHGHGH]HPEURGHTXH,QVWLWXLD3ROtWLFD1DFLRQDO
VREUH0XGDQoDGR&OLPD310&HGiRXWUDVSURYLGrQFLDV

3HGUR6LPRQ



3/6

$FUHVFHQWDGLVSRVLWLYRj/HLQGHGHGH]HPEURGHTXHGLVS}HVREUH
RFRQWUROHVDQLWiULRGRFRPpUFLRGHGURJDVPHGLFDPHQWRVLQVXPRVIDUPDFrXWLFRVH
FRUUHODWRVHGiRXWUDVSURYLGrQFLDVSDUDSURLELUDSURGXomRDLPSRUWDomRD
FRPHUFLDOL]DomRHDSUHVFULomRGHDQIHWDPLQDVQR3DtV

0DUFHOR
&ULYHOOD



3/6

$OWHUDR'HFUHWR/HLQGHGHPDLRGHTXHDSURYDD&RQVROLGDomR
GDV/HLVGR7UDEDOKRSDUDGLVSRUVREUHDFRQFHVVmRGHIpULDVSURSRUFLRQDLV

9DOGLU5DXSS



3/6

(VWDEHOHFHUHJLPHHVSHFLDOGHSDUFHODPHQWRGHWULEXWRVIHGHUDLVSDUDDHPSUHVD
QDVFHQWH

0DUFHOR
&ULYHOOD



$RDUTXLYR7RWDO
5HMHLWDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD DUWGR5,6) 7RWDO
0DWpULD

(PHQWD
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0DWpULD3URMHWRGH/HLGR6HQDGR7RWDO
$RDUTXLYR7RWDO
5HMHLWDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD DUWGR5,6) 7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3/6

$OWHUDD/HLQGHGHGH]HPEURGHSDUDSHUPLWLUDGHGXomRQR
,PSRVWRGH5HQGDGD3HVVRD-XUtGLFDGHGLUHLWRSULYDGRTXHHPSUHJXHSHVVRD
SRUWDGRUDGHQHFHVVLGDGHVHVSHFLDLVHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV

0iULR&RXWR



3/6

$OWHUDRVDUWVHGD/HLQGHGHQRYHPEURGHSDUD
SURPRYHUDFRQFRUUrQFLDGHSUHoRVHFRQGLo}HVGHDWHQGLPHQWRSyVYHQGDQD
FRPHUFLDOL]DomRGHYHtFXORVDXWRPRWRUHVGHYLDWHUUHVWUH

$QD$PpOLD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

,YR&DVVRO



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3UHMXGLFDGD7RWDO
0DWpULD
3/6

(PHQWD
$OWHUDD/HLQGHGHGH]HPEURGH &yGLJR%UDVLOHLURGH
$HURQiXWLFD SDUDGLVFLSOLQDUDFRPHUFLDOL]DomRGRVVHUYLoRVGHWUDQVSRUWHDpUHRGH
SDVVDJHLURV

5HWLUDGDSHORDXWRU7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

3/6

$XWRUL]DR3RGHU([HFXWLYRDFULDUHPSUHVDS~EOLFDSDUDJHVWmRGROLFHQFLDPHQWRGH
SHVTXLVDQRVELRPDVEUDVLOHLURVHVWDEHOHFHRPRQRSyOLRGDVSDWHQWHVRULJLQDGDV
GHVVDVSHVTXLVDVHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV

6pUJLR6RX]D



3/6

'LVS}HVREUHRH[HUFtFLRGHSURILVV}HVGHVD~GHSRUHVWUDQJHLURVHPiUHDVFDUHQWHV
GHVVHVSURILVVLRQDLV

0R]DULOGR
&DYDOFDQWL



0DWpULD6XEVWLWXWLYRGD&kPDUD'RV'HSXWDGRV$R3URMHWRGH/HLGR6HQDGR7RWDO
$RDUTXLYR7RWDO
5HMHLWDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD
6&'


(PHQWD
'LVS}HVREUHDUHJXODPHQWDomRGRH[HUFtFLRGDVSURILVV}HVGH&RQVHUYDGRU
5HVWDXUDGRUGH%HQV&XOWXUDLVHGH7pFQLFRHP&RQVHUYDomR5HVWDXUDomRGH%HQV
&XOWXUDLV

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

(GLVRQ/REmR
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AGOSTO
2013
Agosto DE
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0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬&kPDUDGRV'HSXWDGRV7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRWH[WRGR$FRUGR,QWHUQDFLRQDOGH0DGHLUDV7URSLFDLVFRQFOXtGRHP
*HQHEUDHPGHMDQHLURGH

&RPLVVmRGH
5HODo}HV
([WHULRUHVHGH
'HIHVD
1DFLRQDO



3'6

$SURYDRWH[WRGR$FRUGRVREUHD6HJXUDQoDGD$YLDomR&LYLOHQWUHR*RYHUQRGD
5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLOHD8QLmR(XURSHLDDVVLQDGRHP%UDVtOLDHPGH
MXOKRGH

&RPLVVmRGH
5HODo}HV
([WHULRUHVHGH
'HIHVD
1DFLRQDO



3'6

$SURYDRWH[WRGR$FRUGR%iVLFRGH&RRSHUDomR7pFQLFDHQWUHR*RYHUQRGD
5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLOHR*RYHUQRGH6DQWD/~FLDFHOHEUDGRHP%UDVtOLD
HPGHDEULOGH

&RPLVVmRGH
5HODo}HV
([WHULRUHVHGH
'HIHVD
1DFLRQDO



3'6

$SURYDRWH[WRGR$FRUGRGH&RRSHUDomR7pFQLFDHQWUHR*RYHUQRGD5HS~EOLFD
)HGHUDWLYDGR%UDVLOHR*RYHUQRGR5HLQRGR/HVRWRFHOHEUDGRHP%UDVtOLDHP
GHVHWHPEURGH

&RPLVVmRGH
5HODo}HV
([WHULRUHVHGH
'HIHVD
1DFLRQDO



3'6

$SURYDRWH[WRGR$FRUGRHQWUHR*RYHUQRGD5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLOHR
*RYHUQRGD*HyUJLDVREUH,VHQomR3DUFLDOGH9LVWRVSDUD3RUWDGRUHVGH
3DVVDSRUWHV&RPXQVDVVLQDGRHP%UDVtOLDHPGHDJRVWRGH

&RPLVVmRGH
5HODo}HV
([WHULRUHVHGH
'HIHVD
1DFLRQDO



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj&$032*5$1'(&2081,&$d2/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
$QJpOLFD(VWDGRGH0DWR*URVVRGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj;$5$e6&2081,&$d®(6/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGHÈJXD
&ODUD(VWDGRGH0DWR*URVVRGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj6$10$5,125$',2',)862/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
3ODQDOWR(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



0DWpULD
3'6

(PHQWD
$SURYDDSURJUDPDomRPRQHWiULDSDUDRWULPHVWUHGH

¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

AGOSTO
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2013
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DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
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- SUPLEMENTO
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0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'26025$'25(6
'(387$'2/8Ë6('8$5'20$521'(0$*$/+(6±$/(0SDUDH[HFXWDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6DOYDGRU(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj)81'$d2&8/785$/62-8'$6
7$'(8SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH$OYRUDGDGR7RFDQWLQV(VWDGRGR7RFDQWLQV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$$0,*26
35$7(16(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH1RYD
3UDWDGR,JXDoX(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj,167,78,d20,66,21È5,$9,'$129$
SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6DOYDGRU(VWDGRGD
%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',26$17$1(16()0
67(5(2/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH6DQWDQDGR/LYUDPHQWR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2-251$/'(8%$7
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH8EDWm(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomR$662&,$d2&8/785$/5È',2
&2081,7È5,$)07,2+8*2SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULD
QDFLGDGHGH7LR+XJR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRDR6,67(0$'(&2081,&$d29$/('$6
9(57(17(66&/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHP
IUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH&DUPRGD0DWD(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
025$'25(6'('2,6,5026'272&$17,16SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH'RLV,UPmRVGR7RFDQWLQV(VWDGRGR
7RFDQWLQV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d235Ï&8/785$'(
,7$3,32&$±$352&,SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGH
GH,WDSLSRFD(VWDGRGR&HDUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$$/'(,$
7,1*8$7,%$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
$QW{QLR&DUGRVR(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5È',2129$35,1&(6$)0'(3,7$1*$
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH3LWDQJD(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



0DWpULD

(PHQWD

814
28
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de 2013

0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(&2081,&$d2(
&8/785$'(75(9,62SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGH7UHYLVR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'2
3292$'2'(/8&$,$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGH
GH3ODQDOWR(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/$5$8&È5,$
'(3,1+$/'$6(55$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGH
GH3LQKDOGD6HUUD(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj(035(6$'(&2081,&$d®(6-$72%È
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH3HUROkQGLD(VWDGRGH*RLiV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2(7(/(9,62
0$5$-2$5È/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRGHVRQVHLPDJHQVQD
FLGDGHGH%HOpP(VWDGRGR3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj7(/(9,62*2<È/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRGHVRQVHLPDJHQVQDFLGDGHGH*RLkQLD(VWDGRGH
*RLiV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(',)862
&2081,7È5,$³9$/('$67(50$6´SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6DQWR$PDURGD,PSHUDWUL](VWDGRGH6DQWD&DWDULQD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2$66,67(1&,$/(
&8/785$/%$5$81(16(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGH%DUD~QD(VWDGRGR5LR*UDQGHGR1RUWH

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2%(1(),&(17('(
9(5('$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH9HUHGD
(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$&8/785$/
('(5$',2',)862'(75Ç6$552,26±$&(5$75(6SDUDH[HFXWDUVHUYLoR
GHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH7UrV$UURLRV(VWDGRGR5LR*UDQGHGR
6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',235,1&(6$'$0$7$
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH
0XULDp(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDFRQFHVVmRj5('(081',$/'(5È',2(7(/(9,62
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRGHVRQVHLPDJHQVQDFLGDGHGH6DQWR
ÆQJHOR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&$,%$7((16('(
&2081,&$d2&8/785$(&,'$'$1,$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH&DLEDWp(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



0DWpULD

(PHQWD

AGOSTO
DE
2013
Agosto de
2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 30 815
29

0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(',)862
&2081,7È5,$'(%$52SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGH%DUmR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d26(55$'2&$0$5ÈSDUD
H[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6mR0LJXHO(VWDGRGR
5LR*UDQGHGR1RUWH

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
5$',2',)862'(&$-$=(,5$6SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH3LR,;(VWDGRGR3LDXt

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj2&$1&2081,&$d2',*,7$/6(/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
&DQDmGRV&DUDMiV(VWDGRGR3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGD$26,67(0$3$5$1$(16('(
&2081,&$d2/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH/RQGULQD(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2,*5(-,1+$)0/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
,JUHMLQKD(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$(
&8/785$/'(0$5$&$-Ò$6&20$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH0DUDFDMX(VWDGRGH0DWR*URVVRGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(5$',2',)862
&2081,7È5,$/$*($'(16($5&2/SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH&KDSDGmRGR/DJHDGR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'$5È',2&2081,7È5,$
6+$/21)0SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
*RLkQLD(VWDGRGH*RLiV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$81,'26'(
%21,72'(0,1$6SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
%RQLWRGH0LQDV(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5È',2(7968&(662/7'$SDUDH[SORUDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH9DU]HOkQGLD
(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj(035(6$'(&2081,&$d®(6-$72%È
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH,WDUXPm(VWDGRGH*RLiV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'26(725
)$0$(5(*,2$6&20)$5SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULD
QDFLGDGHGH*RLkQLD(VWDGRGH*RLiV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



0DWpULD

(PHQWD

816
30

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 30

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
0DWpULD

3'6

(PHQWD
$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDDR(67$'2'(*2,È6SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVFXUWDVQDFLGDGHGH*RLkQLD
(VWDGRGH*RLiV

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

0DWpULD3URMHWRGH5HVROXomRGR6HQDGR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

356

,QVWLWXLQR6HQDGR)HGHUDOD&RPHQGD'RULQD*RXYHLD1RZLOOHGiRXWUDV
SURYLGrQFLDV

/tGLFHGD0DWD



356

,QVWLWXLD0HGDOKD8O\VVHV*XLPDUmHVDVHUFRQIHULGDSHOR6HQDGR)HGHUDOQD
RFDVLmRGRWUDQVFXUVRGRVDQRVGDSURPXOJDomRGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOGH


9LWDOGR5rJR



356

$OWHUDRDUWGD5HVROXomRQGHGR6HQDGR)HGHUDOTXHHVWDEHOHFHD
FRPSRVLomRHDLQIUDHVWUXWXUDGRV*DELQHWHVGR6HQDGR)HGHUDOSDUDLQVHULU
FULWpULRVDVHUHPVHJXLGRVQDQRPHDomRGHRFXSDQWHVGHFDUJRVHPFRPLVVmRTXH
PHQFLRQD

5DQGROIH
5RGULJXHV



356

$XWRUL]DR(VWDGRGH6mR3DXORDFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRP
JDUDQWLDGD5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLOQRYDORUGHDWp86
WUH]HQWRVPLOK}HVGHGyODUHVGRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD 

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



356

$XWRUL]DR(VWDGRGR3DUiDFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRPJDUDQWLDGD
8QLmRFRPR%DQFR,QWHUDPHULFDQRGH'HVHQYROYLPHQWR %,' QRYDORUWRWDOGHDWp
86 GX]HQWRVPLOK}HVHRLWRFHQWRVHGH]PLOGyODUHVGRV(VWDGRV
8QLGRVGD$PpULFD 

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



356

$XWRUL]DR(VWDGRGR6HUJLSHDFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRPJDUDQWLD
GD8QLmRFRPR%DQFR,QWHUQDFLRQDOSDUD5HFRQVWUXomRH'HVHQYROYLPHQWR %,5' 
QRYDORUGHDWp86 FHQWRHFLQTXHQWDPLOK}HVGHGyODUHVGRV
(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD 

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



356

,QVWLWXLR*UXSR3DUODPHQWDU%UDVLO1RUXHJDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV

/XL]+HQULTXH



356

$OWHUDR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOSDUDGLVFLSOLQDUDDSUHFLDomRGD
HVFROKDGHDXWRULGDGHVSHODVFRPLVV}HV

5REHUWR
5HTXLmR



356

$OWHUDD5HVROXomRGR6HQDGR)HGHUDOQGHSDUDGLVFLSOLQDUR
IXQFLRQDPHQWRGD3URFXUDGRULD3DUODPHQWDU

$QWRQLR&DUORV
5RGULJXHV



AGOSTO
DE
2013
Agosto de
2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 30 817
31

0DWpULD0HQVDJHP VI 7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

06)

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDODLQGLFDomRGR6HQKRU3,5$*,%('26
6$17267$55$*Ð0LQLVWURGH3ULPHLUD&ODVVHGD&DUUHLUDGH'LSORPDWDGR
0LQLVWpULRGDV5HODo}HV([WHULRUHVSDUDH[HUFHURFDUJRGH(PEDL[DGRUGR%UDVLO
MXQWRDR5HLQRGRV3DtVHV%DL[RV

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



06)

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDOHPFRQIRUPLGDGHFRPRDUWLQFLVR
,9GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOHFRPRDUWFRPELQDGRFRPRDUWGD/HLQ
GHGHGH]HPEURGHDLQGLFDomRGR6HQKRU$1'5e$5$1+$
&255Ç$'2/$*20LQLVWURGH3ULPHLUD&ODVVHGD&DUUHLUDGH'LSORPDWDGR
0LQLVWpULRGDV5HODo}HV([WHULRUHVSDUDH[HUFHURFDUJRGH(PEDL[DGRUGR%UDVLO
MXQWRDR-DSmR

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



06)

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDOHPFRQIRUPLGDGHFRPRDUWLQFLVR
,,,DOtQHDIGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRDUWGD/HLQGH
GHDJRVWRGHRQRPHGR6HQKRU:$/'<50$57,16%$55262SDUD
H[HUFHURFDUJRGH'LUHWRUGD$JrQFLD1DFLRQDOGR3HWUyOHR*iV1DWXUDOH
%LRFRPEXVWtYHLV$13

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

2)6

&RPXQLFDDR6HQDGR)HGHUDOQRVWHUPRVGRDUW%,9GD&RQVWLWXLomR
)HGHUDOHGHDFRUGRFRPDVH[LJrQFLDVSUHYLVWDVQD5HVROXomRQGHGR
6HQDGR)HGHUDODLQGLFDomRGD'HVHPEDUJDGRUDGR7ULEXQDOGH-XVWLoDGR
'LVWULWR)HGHUDOH7HUULWyULRV$1$0$5,$'8$57($0$5$17(%5,72SHOR
6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOSDUDDFRPSRVLomRGR&RQVHOKR1DFLRQDOGH-XVWLoD
%LrQLR

6XSUHPR
7ULEXQDO
)HGHUDO



2)6

(QFDPLQKDQRVWHUPRVGRDUW$LQFLVR,9GD&RQVWLWXLomR)HGHUDORV
GRFXPHQWRVGR6HQKRU-XL]GH'LUHLWR/(21$5'2)$5,$6'8$57(GD9DUD
ÒQLFDGH6mR0LJXHOGR*XDPiGR7ULEXQDOGH-XVWLoDGR(VWDGRGR3DUi
LQGLFDGRSHOR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOSDUDLQWHJUDUR&RQVHOKR1DFLRQDOGR
0LQLVWpULR3~EOLFRQRELrQLR

6XSUHPR
7ULEXQDO
)HGHUDO



2)6

,QGLFDomRGR6U/HRQDUGR+HQULTXHGH&DYDOFDQWH&DUYDOKRSDUDFRPSRUR
&RQVHOKR1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFRQDIRUPDGRDUW$9,GD
&RQVWLWXLomR)HGHUDO

/tGHUHV
3DUWLGiULRV



2)6

,QGLFDR6U)DELDQR$XJXVWR0DUWLQV6LOYHLUDSDUDFRPSRUR&RQVHOKR1DFLRQDO
GH-XVWLoDHPFRQIRUPLGDGHFRPRGLVSRVWRQRDUW%GD&RQVWLWXLomR
)HGHUDO

/tGHUHV
3DUWLGiULRV



2)6

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDODLQGLFDomRGR6HQKRU58%(16
&85$'26,/9(,5$-XL]GR7UDEDOKRSDUDDFRPSRVLomRGR&RQVHOKR1DFLRQDO
GH-XVWLoD

7ULEXQDO
6XSHULRUGR
7UDEDOKR



2)6

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDODLQGLFDomRGR6HQKRU)/È9,2
3257,1+26,5Æ1*(/2'HVHPEDUJDGRUGR7UDEDOKRSDUDDFRPSRVLomRGR
&RQVHOKR1DFLRQDOGH-XVWLoD

7ULEXQDO
6XSHULRUGR
7UDEDOKR



5HWLUDGDSHORDXWRU7RWDO
0DWpULD

06)

(PHQWD
6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDOHPFRQIRUPLGDGHFRPRDUWLQFLVR
,9GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOHFRPRDUWFRPELQDGRFRPRDUWGD/HLQ
GHGHGH]HPEURGHRQRPHGR6HQKRU0$5&(/)25781$
%,$720LQLVWURGH3ULPHLUD&ODVVHGD&DUUHLUDGH'LSORPDWDGR0LQLVWpULRGDV
5HODo}HV([WHULRUHVSDUDH[HUFHURFDUJRGH(PEDL[DGRUGR%UDVLOMXQWRDR5HLQR
GD6XpFLDHFXPXODWLYDPHQWHMXQWRj5HS~EOLFDGD/HW{QLD

0DWpULD2ILFLR VI 7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

818
32
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0DWpULD2ILFLR VI 7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

6XSUHPR
7ULEXQDO
)HGHUDO



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3URFXUDGRU
JHUDOGD
5HS~EOLFD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

546

5HTXHUTXHR3/6&RPSOHPHQWDUVHMDGHVDSHQVDGRGDVVHJXLQWHV
PDWpULDV3/63/63/63/63/6
3/63/63/63/63/6
3/63/63/63/63/6
3/63/63/63/63/6
3/63/63/63/63/6
3/63/63/63/6H3/6
WRGRV&RPSOHPHQWDUHV

5DQGROIH
5RGULJXHV



546

6ROLFLWDDWUDPLWDomRHPFRQMXQWRGR3/6FRPRV3/6H3/6
TXHMiVHHQFRQWUDPDSHQVDGRV

$QD$PpOLD



546

6ROLFLWDDWUDPLWDomRHPFRQMXQWRGR3/6GR3/6HGR3/6
TXHMiHVWiDSHQVDGRDR3/6

-RVp3LPHQWHO



546

5HTXHURGHVDSHQVDPHQWRGR3/6QGHGDVGHPDLVPDWpULDVTXH
WUDPLWDPHPFRQMXQWR

$QD$PpOLD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
DWUDPLWDomRFRQMXQWDGRV3URMHWRVGH/HLGR6HQDGRQVHGH
GHGHHGHGH MiWUDPLWDQGRHP
FRQMXQWRFRPRV3/6QVHGH GHHGH
HGH

5LFDUGR
)HUUDoR



546

5HTXHUDSURUURJDomRGRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGD5HVROXomRQGHGR
6HQDGR)HGHUDOSDUDTXHD0HVDGR6HQDGRSRVVDDWpRGLDGHVHWHPEUR
GHVWHDQRUHFHEHURHQFDPLQKDPHQWRGHLQGLFDo}HVjSUHPLDomRGD&RPHQGD
GH'LUHLWRV+XPDQRV'RP+pOGHU&kPDUD

&RQVHOKRGD
&RPHQGDGH
'LUHLWRV
+XPDQRV
'RP+pOGHU
&kPDUD



546

5HTXHUFDOHQGiULRHVSHFLDOSDUDD3URSRVWDGH(PHQGDj&RQVWLWXLomRQGH


/tGHUHV
3DUWLGiULRV



546

5HTXHUFDOHQGiULRHVSHFLDOSDUDD3URSRVWDGH(PHQGDj&RQVWLWXLomRQGH


/tGHUHV
3DUWLGiULRV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
DXWRUL]DomRSDUDVHDXVHQWDUGRVWUDEDOKRVGD&DVDQRGLDGHDJRVWRGH
SDUDSDUWLFLSDUGRVHPLQiULR&RQWULEXLo}HVGR7XULVPRSDUDR'HVHQYROYLPHQWR
5HJLRQDOGR1RUGHVWHTXHVHUiUHDOL]DGRHP$UDFDM~6(

5RGULJR
5ROOHPEHUJ



546

5HTXHUQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVSUHIHUrQFLDSDUDYRWDomRGD(PHQGDQ
6XEVWLWXWLYR j(PHQGDj&RQVWLWXLomRQGH

%ODLUR0DJJL



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUW,FFRDUWDPERVGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR
6HQDGR)HGHUDODUHWLUDGDGHSDXWDGD3(&QGHSDUDH[DPH
SUHOLPLQDUGD&RPLVVmRGH&RQVWLWXLomR-XVWLoDH&LGDGDQLD

$OYDUR'LDV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRLQFLVR,,,GRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDORDGLDPHQWRSRUGLDVGDGLVFXVVmRGD3URSRVWDGH(PHQGDj
&RQVWLWXLomRQGH

(GXDUGR
%UDJD



0DWpULD

2)6

(PHQWD
&RPXQLFDQDIRUPDGRGLVSRVWRQRLQFLVR9GRDUW%GD&RQVWLWXLomR)HGHUDO
DLQGLFDomRGD-Xt]DGH'LUHLWR'(%25$+&,2&&,7LWXODUGD9DUDGH)DPtOLDH
6XFHVV}HVGR)RUR5HJLRQDOGH6DQWDQD&RPDUFDGD&DSLWDOGR7ULEXQDOGH
-XVWLoDGR(VWDGRGH6mR3DXORSDUDFRPSRUR&RQVHOKR1DFLRQDOGH-XVWLoD
%LrQLR

5HMHLWDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD
2)6

(PHQWD
6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDODLQGLFDomRGR6HQKRU:(//,1*721
&$%5$/6$5$,9$3URFXUDGRU5HJLRQDOGD5HS~EOLFDLQWHJUDQWHGR0LQLVWpULR
3~EOLFR)HGHUDOSDUDDFRPSRVLomRGR&RQVHOKR1DFLRQDOGH-XVWLoD

0DWpULD5HTXHULPHQWR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD
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0DWpULD5HTXHULPHQWR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUW,,FGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDOTXHR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGHVHMDHQFDPLQKDGRDR
H[DPHGD&RPLVVmRGH&RQVWLWXLomR-XVWLoDH&LGDGDQLD

:HOOLQJWRQ
'LDV



546

5HTXHUHPFDOHQGiULRHVSHFLDOSDUDDWUDPLWDomRGD3URSRVWDGH(PHQGDj
&RQVWLWXLomRQGHHPSULPHLURHVHJXQGRWXUQRV

/tGHUHV
3DUWLGiULRV



546

5HTXHUHPTXHD3URSRVWDGH(PHQGDj&RQVWLWXLomRQGHVHMD
HQFDPLQKDGDj&RPLVVmRGH&RQVWLWXLomR-XVWLoDH&LGDGDQLDSDUDUHH[DPH

,QiFLR$UUXGD



546

6ROLFLWDTXHR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGHVHMDHQFDPLQKDGRj
&RPLVVmRGH(GXFDomR&XOWXUDH(VSRUWHSDUDH[DPH

&\UR0LUDQGD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLJR,,DGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
OLFHQoDSDUDSDUWLFLSDUGR3URJUDPDGH9LVLWDQWHV3DUODPHQWDULRV,QWHUQDFLRQDOHV
(OHFFLRQHV1DFLRQDOH3$62SDUDDFRPSDQKDUFRPRREVHUYDGRULQWHUQDFLRQDO
GRSURFHVVRGH/DV(OHFFLRQHV3ULPDULDV$ELHUWDV6LPXOWDQHDV\2EOLJDWRULDVQR
SHUtRGRGHDGHDJRVWRGRFRUUHQWHHP%XHQRV$LUHV$UJHQWLQD&RPXQLFD
DLQGDQRVWHUPRVGRDUWLJRGRPHVPR5HJLPHQWRTXHVHDXVHQWDUiGR3DtV
QHVWHPHVPRSHUtRGR

+XPEHUWR
&RVWD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUW,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
DXWRUL]DomRSDUDTXHR6HQDGRU&\UR0LUDQGDQDTXDOLGDGHGH3UHVLGHQWHGD
&RPLVVmRGH(GXFDomR&XOWXUDH(VSRUWHSRVVDDXVHQWDUVHGRVWUDEDOKRVGD
&DVDQRGLDGHDJRVWRGHSDUDSDUWLFLSDUGDPHVDGHDEHUWXUDGR
6HPLQiULR/HLGH5HVSRQVDELOLGDGH(GXFDFLRQDODVHUUHDOL]DGRQDFLGDGHGH
6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
(GXFDomR
&XOWXUDH
(VSRUWH



546

5HTXHUFRPEDVHQRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOOLFHQoD
GRVWUDEDOKRVGD&DVDQRSHUtRGRGHDGHVHWHPEURGRFRUUHQWHDQRSDUD
SDUWLFLSDUGHYLVLWDRILFLDOj6XpFLDDFRQYLWHGR0LQLVWURGD'HIHVDVXHFRHj
)UDQoDDFRQYLWHGD&RPLVVmRGH$VVXQWRV([WHULRUHV'HIHVDH)RUoDV$UPDGDV
GD5HS~EOLFD)UDQFHVD

5LFDUGR
)HUUDoR



546

5HTXHUQRVWHUPRGGRDUW,FFRDUWDPERVGR5,6)DUHWLUDGDGH
SDXWDGR3/&SDUDH[DPHSUHOLPLQDUGD&RPLVVmRGH&RQVWLWXLomR
-XVWLoDH&LGDGDQLD

$OR\VLR
1XQHV
)HUUHLUD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDODXWRUL]DomRSDUDDWHQGHUDFRQYRFDomRGR*UXSR%UDVLOHLURGR
3DUODPHQWR/DWLQR$PHULFDQR3$5/$7,12SDUDSDUWLFLSDUGHUHXQL}HVHP6mR
-RVp&RVWD5LFDQRSHUtRGRGHDGHDJRVWRGH

&tFHUR
/XFHQD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRVDUWLJRVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
OLFHQoDGRVWUDEDOKRVGD&DVDGHDGHDJRVWRGHRSRUWXQLGDGHHP
TXHSDUWLFLSDUiGH5HXQL}HVGR3$5/$7,12QD&RVWD5LFD&RPXQLFDDLQGDQRV
WHUPRVGRDUW,GRPHVPR5HJLPHQWRTXHHVWDUiDXVHQWHGRSDtVQRPHVPR
SHUtRGR

3DXOR'DYLP



546

5HTXHUHPQRVWHUPRVGRDUW,,,FFDUWDPERVGR5HJLPHQWR
,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDODUHDOL]DomRGH6HVVmR(VSHFLDOQRGLDGH
GH]HPEURGHHPPHPyULDGRVDQRVGDPRUWHGH&KLFR0HQGHV

$QLEDO'LQL]



546

5HTXHUQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVTXHR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGH
VHMDHQFDPLQKDGRj&RPLVVmRGH(GXFDomR&XOWXUDH(VSRUWHSDUDTXHD
PHVPDVHSURQXQFLHVREUHDPDWpULD

&\UR0LUDQGD



546

1RVWHUPRVGRGLVSRVWRQRDUWHVHJXLQWHVGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDODUHWLUDGDGHILQLWLYDGR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGH

6pUJLR6RX]D



546

1RVWHUPRVUHJLPHQWDLVUHTXHUTXHR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGH
VHMDDSUHFLDGRSHOD&RPLVVmRGH$JULFXOWXUDH5HIRUPD$JUiULDDOpPGDFRPLVVmR
FRQVWDQWHGRGHVSDFKRLQLFLDO

$FLU*XUJDF]



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,,DOtQHDFLWHPGR5HJLPHQWR,QWHUQR
GR6HQDGR)HGHUDOTXHR3/6QGHDOpPGD&RPLVVmRGH$VVXQWRV
6RFLDLVFRQVWDQWHGRGHVSDFKRLQLFLDOGHGLVWULEXLomRVHMDUHPHWLGRj&RPLVVmR
GH$VVXQWRV(FRQ{PLFRV

&OpVLR
$QGUDGH



+XPEHUWR
&RVWD



5RGULJR
5ROOHPEHUJ



9DOGLU5DXSS



546

5HTXHUTXHQRVWHUPRVGRDUW,,FGR5,6)QDDSUHFLDomRGDPDWpULDVHMD
RXYLGDD&RPLVVmRGH$VVXQWRV(FRQ{PLFRVDOpPGDFRQVWDQWHGRGHVSDFKR
LQLFLDO

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
WUDPLWDomRHPFRQMXQWRGD3(&QGHFRPD3(&QGHSRU
YHUVDUHPVREUHPHVPDPDWpULD

546

&RPIXQGDPHQWRQRGLVSRVWRQRDUWLQFLVR,,DOtQHDFLWHPGR5HJLPHQWR
,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOUHTXHUTXHR3/6QGHVHMDSUHFLDGRSHOD
&RPLVVmRGH$VVXQWRV(FRQ{PLFRVDOpPGDFRQVWDQWHGRGHVSDFKRLQLFLDO
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GHFLVmR

546

&RPIXQGDPHQWRQRGLVSRVWRQRDUWLQFLVR,,DOtQHDFLWHPGR5HJLPHQWR
,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOUHTXHUTXHR3/6QGHVHMDDSUHFLDGRSHOD
&RPLVVmRGH$VVXQWRV6RFLDLVDOpPGDFRPLVVmRFRQVWDQWHGRGHVSDFKRLQLFLDO

9DOGLU5DXSS



546

5HTXHUHPQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
9272'(3(6$5SRURFDVLmRGRIDOHFLPHQWRGRHPSUHViULR5REHUWR$OYHV
0RXUDRFRUULGRQRGLDGHDJRVWRGHHP6mR3DXOR63

$QLEDO'LQL]



546

5HTXHUFRPEDVHQRDUWLQFLVR,,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
XUJrQFLDQDDSUHFLDomRGR3URMHWRGH/HLGD&kPDUDQGH

:HOOLQJWRQ
'LDV



&RPLVVmRGH
5HODo}HV
([WHULRUHVH
'HIHVD
1DFLRQDO



&OpVLR
$QGUDGH



&RPLVVmRGH
&RQVWLWXLomR
-XVWLoDH
&LGDGDQLD



546

5HTXHUXUJrQFLDQRVWHUPRVGRDUW,,5,6)SDUDR3/&

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,,DOtQHDFLWHPGR5HJLPHQWR,QWHUQR
TXHVREUHR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGHDOpPGD&RPLVVmR
FRQVWDQWHGRGHVSDFKRLQLFLDOVHMDUHPHWLGDWDPEpPj&RPLVVmRGH
&RQVWLWXLomR-XVWLoDH&LGDGDQLD

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,9GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDOXUJrQFLDSDUDR3URMHWRGH/HLGD&kPDUDQGH

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
DXWRUL]DomRSDUDSDUWLFLSDUGD$VVHPEOHLD3OHQiULDGR3DUO$PHULFDVTXHVH
UHDOL]DUiQDFLGDGHGH6DQ-RVp&RVWD5LFDHQWUHRVGLDVHGHDJRVWRGH
FRP{QXVSDUDR6HQDGR)HGHUDO&RPXQLFDDLQGDTXHHVWDUiDXVHQWHGR
3DtVQRVGLDVDGHDJRVWRGH

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUW,,,GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRDUW
GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDODXWRUL]DomRSDUDGHVHPSHQKDU
PLVVmRRILFLDOQRH[WHULRUFRPDILQDOLGDGHGHSDUWLFLSDUGHHQFRQWURVFRPRV
SDUODPHQWDUHVGR3DUODPHQWR7FKHFRDOpPGHHQFRQWURVFRP'HSXWDGRVGD
$VVHPEOHLD1DFLRQDOGD5HS~EOLFD(VORYDFDQRSHUtRGRGHDGHVHWHPEURGH
&RPXQLFDDLQGDQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDOTXHHVWDUiDXVHQWHGRSDtVQRSHUtRGRGHGHDJRVWRDGHVHWHPEUR
GH

$OR\VLR
1XQHV
)HUUHLUD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLJR,,,GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOHQRGLVSRVWRQR
DUWLJRGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDODXWRUL]DomRSDUD
GHVHPSHQKDUPLVVmRRILFLDOQRH[WHULRUHPDWHQGLPHQWRDRVRItFLRVGD(PEDL[DGD
GD5HS~EOLFD(VORYDFDHGD(PEDL[DGDGD5HS~EOLFD7FKHFDQR%UDVLO
WUDQVPLWLQGRFRQYLWHVGRV3DUODPHQWRVGRVSDtVHVFLWDGRVQRSHUtRGRGHDGH
VHWHPEURGRFRUUHQWH

/XL]+HQULTXH



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUW,,,GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOHGRDUWGR
5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDODXWRUL]DomRSDUDGHVHPSHQKDUPLVVmR
RILFLDOQRH[WHULRUHPDWHQGLPHQWRDRVRItFLRVGD(PEDL[DGDGD5HS~EOLFD
(VORYDFDHGD(PEDL[DGDGD5HS~EOLFD7FKHFDQR%UDVLOSDUDSDUWLFLSDUGHXPD
VpULHGHHQFRQWURVHQWUHRVSDUODPHQWDUHVGR3DUODPHQWR7FKHFRDOpPGH
HQFRQWURVFRP'HSXWDGRVGD$VVHPEOpLD1DFLRQDOGD5HS~EOLFD(VORYDFDQR
SHUtRGRGHDGHVHWHPEURGH&RPXQLFDDLQGDQRVWHUPRVGRDUWGR
5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOTXHHVWDUiDXVHQWHGR3DtVQRSHUtRGRGH
GHDJRVWRDGHVHWHPEURGH

/tGLFHGD
0DWD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUW,,,GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOHRGLVSRVWRQRDUW
GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDODXWRUL]DomRSDUDGHVHPSHQKDUPLVVmR
RILFLDOQRH[WHULRUHPDWHQGLPHQWRDRVRItFLRVGD(PEDL[DGDGD5HS~EOLFD
(VORYDFDHGD(PEDL[DGDGD5HS~EOLFD7FKHFDQR%UDVLOSDUDSDUWLFLSDUGHXPD
VpULHGHHQFRQWURVHQWUHRVSDUODPHQWDUHVGR3DUODPHQWR7FKHFRDOpPGH
HQFRQWURVFRP'HSXWDGRVGD$VVHPEOpLD1DFLRQDOGD5HS~EOLFD(VORYDFDQR
SHUtRGRGHDGHVHWHPEURGH&RPXQLFDDLQGDQRVWHUPRVGRDUWGR
5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOTXHHVWDUiDXVHQWHGR3DtVQRSHUtRGRGH
GHDJRVWRDGHVHWHPEURGH

-DUEDV
9DVFRQFHORV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLJR,,,GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOHQRGLVSRVWRQRDUW
GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDODXWRUL]DomRSDUDGHVHPSHQKDU
PLVVmRRILFLDOQRH[WHULRUHPDWHQGLPHQWRDRVRItFLRVGD(PEDL[DGDGD5HS~EOLFD
(VORYDFDHGD(PEDL[DGDGD5HS~EOLFD7FKHFDQR%UDVLOSDUDSDUWLFLSDUGHXPD
VpULHGHHQFRQWURVHQWUHRVSDUODPHQWDUHVGR3DUODPHQWR7FKHFRDOpPGH
HQFRQWURVFRP'HSXWDGRVGD$VVHPEOHLD1DFLRQDOGD5HS~EOLFD(VORYDFDQR
SHUtRGRGHDGHVHWHPEURGH&RPXQLFDDLQGDQRVWHUPRVGRDUWGR
5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOTXHHVWDUiDXVHQWHGR3DtVQRSHUtRGRGH
GHDJRVWRDGHVHWHPEURGH

-RUJH9LDQD
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0DWpULD5HTXHULPHQWR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUW,,,GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRDUW
GR5HJLPHQWR,QWHUQRDXWRUL]DomRSDUDDXVHQWDUVHGRVWUDEDOKRVGD
&DVDQRSHUtRGRGHDGHVHWHPEURGRFRUUHQWHDQRSDUDLQWHJUDUGHOHJDomR
GD&RPLVVmRGH5HODo}HV([WHULRUHVH'HIHVD1DFLRQDOHPYLVLWDRILFLDOj6XpFLD
Hj)UDQoD&RPXQLFDDLQGDTXHHVWDUiDXVHQWHGRSDtVQRSHUtRGRGHDGH
VHWHPEURGH DUW,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO 

-RVp$JULSLQR



546

5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
OLFHQoDGRVWUDEDOKRVGD&DVDQRVGLDVHGHDJRVWRGHDILPGH
SDUWLFLSDUQDTXDOLGDGHGH3UHVLGHQWHGD&RPLVVmRGH(GXFDomR&XOWXUDH
(VSRUWHGR)yUXPGR&RQVHOKRGH5HLWRUHVGDV8QLYHUVLGDGHV%UDVLOHLUDV
&58%TXHWHPFRPRWHPD3ODQR1DFLRQDOGH(GXFDomR6XSHULRUFRP4XDOLGDGH
'HVDILRVH3HUVSHFWLYDVDVHUUHDOL]DGRQDFLGDGHGH$UDFDMX6HUJLSHQRV
WHUPRVGR5HTXHULPHQWRQ&(DSURYDGRHPGHDJRVWRGH

&\UR0LUDQGD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRLQFLVR,,GRFDSXWGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR
6HQDGR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRDUWGRPHVPRGLSORPDQRUPDWLYR
XUJrQFLDSDUDDDSUHFLDomRGR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGH

/tGHUHV
3DUWLGiULRV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUW,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOVHMD
MXVWLILFDGDVXDDXVrQFLDQDVVHVV}HVGHOLEHUDWLYDVGRVGLDVDGHVHWHPEURGH
HPYLUWXGHGHVXDSDUWLFLSDomRQDVDWLYLGDGHVGR3URMHWR7HQWDWLYRGH
3URJUDPD9LVLWD2ILFLDOj6XpFLDHj)UDQoDFRPRLQWHJUDQWHGDUHSUHVHQWDomRGR
6HQDGR)HGHUDOQHVVHHYHQWR

(GXDUGR
%UDJD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDODGLVSHQVDHFRQFHVVmRGHGLiULDVSDUDSDUWLFLSDomRHPGLOLJrQFLDGD
6XEFRPLVVmR3HUPDQHQWHGH$FRPSDQKDPHQWRGD&RSDGR0XQGRGHHGD
2OLPStDGDGHQDFLGDGHGH&XLDEi07QRVGLDVHGHVHWHPEURGR
FRUUHQWHDQR

6pUJLR6RX]D



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUW,,FGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDOTXHR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGHVHMDDSUHFLDGRWDPEpP
SHOD&RPLVVmRGH5HODo}HV([WHULRUHV

&LUR1RJXHLUD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRLWHPGDDOtQHDFGRLQFLVR,,GRDUWFRPELQDGR
FRPRLQFLVR,GRDUWLJRWRGRVGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOTXH
R3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGHVHMDWDPEpPDSUHFLDGRSHOD
&RPLVVmRGH&RQVWLWXLomR-XVWLoDH&LGDGDQLD

$UPDQGR
0RQWHLUR



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOOLFHQoD
SDUDDXVHQWDUVHGRVWUDEDOKRVGD&DVDQRGLDGHVHWHPEURGHWHQGRHP
YLVWDVXDSDUWLFLSDomRQDHGLomRGD)HLUDGH7XULVPRGDV$PpULFDVDUHDOL]DU
VHHQWUHRVGLDVHGHVHWHPEURGHQDFLGDGHGH6mR3DXOR

$QWRQLR
&DUORV
9DODGDUHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWFRPELQDGRFRPRDUWDPERVGR5HJLPHQWR
,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOOLFHQoDGRVWUDEDOKRVGD&DVDQRGLDGHDJRVWRGH
SDUDGHVHPSHQKRGHPLVVmRGHVWLQDGDDUHDOL]DUYLVLWDjVREUDVGH
7UDQVSRVLomRGR5LR6mR)UDQFLVFRFRQIRUPH3ODQRGH7UDEDOKRDSURYDGRSHOD
&RPLVVmR([WHUQDFULDGDSHOR5HTXHULPHQWRQGH

9LWDOGR5rJR



546

5HTXHUHPFDOHQGiULRHVSHFLDOSDUDD3URSRVWDGH(PHQGDi&RQVWLWXLomRQ
GH

(XQtFLR
2OLYHLUD



546

5HTXHUSUHIHUrQFLDSDUDYRWDomRGD(PHQGDQ 6XEVWLWXWLYR GR5HODWRUDR
3/6QGH

3HGUR7DTXHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVDUHWLUDGDHPGHILQLWLYRGR5HTXHULPHQWRQ
GHGHDXWRULDGR6HQDGRU6pUJLR6RX]D

6pUJLR6RX]D



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLJRLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDOTXHR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGHVHMDVXEPHWLGRDR
H[DPHGD&RPLVVmRGH&RQVWLWXLomR-XVWLoDH&LGDGDQLDDOpPGDV&RPLVV}HV
FRQVWDQWHVGRGHVSDFKRLQLFLDO

:HOOLQJWRQ
'LDV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,,DOtQHDDGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR
6HQDGR)HGHUDOOLFHQoDSDUDVHDXVHQWDUGRVWUDEDOKRVGD&DVDQRSHUtRGRGH
DGHRXWXEURGHSDUDLQWHJUDUDGHOHJDomREUDVLOHLUDQD
$VVHPEOHLDGD8QLmR,QWHUSDUODPHQWDUHP*HQHEUD6XtoD

&LUR1RJXHLUD



546

(PDGLWDPHQWRDR546QUHTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR
,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOOLFHQoDSDUDDXVHQWDUVHGRVWUDEDOKRVGD&DVDQRV
GLDVHGHVHWHPEURGHWHQGRHPYLVWDVXDSDUWLFLSDomRQDHGLomRGD
)HLUDGH7XULVPRGDV$PpULFDVDUHDOL]DUVHHQWUHRVGLDVHGHVHWHPEURGH
QDFLGDGHGH6mR3DXOR

$QWRQLR
&DUORV
9DODGDUHV



546

5HTXHUHPQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOTXH
VHMDUHDOL]DGD6HVVmR(VSHFLDOGR6HQDGR)HGHUDODVHUUHDOL]DGDQR3OHQiULR
GHVWD&DVDQRVGLDGHRXWXEURGHGHVWLQDGDDFRPHPRUDURVDQRVGD
FULDomRGD$VVRFLDomR1DFLRQDOGRV3URFXUDGRUHVGD5HS~EOLFD $135 

3HGUR7DTXHV
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0DWpULD5HTXHULPHQWR7RWDO
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0DWpULD

(PHQWD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUW,,,GR5,6)DSURUURJDomRGRSUD]RSDUD
DSUHVHQWDomRGHHPHQGDVHDUHFRQWDJHPGRVGHPDLVSUD]RVGR3URMHWRGH/HL
GR6HQDGRQGH 5HIRUPDGR&yGLJR3HQDO DWpRGLDGHVHWHPEUR

(XQtFLR
2OLYHLUD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRVDUWLJRVH,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDOFFRDUWGD5HVROXomRQGH&1OLFHQoDSDUDDXVHQWDU
VHGRVWUDEDOKRVGD&DVDQRSHUtRGRGHDGHVHWHPEURGHDILPGH
SDUWLFLSDUQDTXDOLGDGHGHPHPEURGD5HSUHVHQWDomR%UDVLOHLUDQR3DUODPHQWRGR
0HUFRVXOGH³5HXQLyQGH0HVD'LUHFWLYD´GRUHIHULGR3DUODPHQWRDUHDOL]DUVHHP
0RQWHYLGpXQD5HS~EOLFD2ULHQWDOGR8UXJXDL
&RPXQLFDDLQGDTXHHVWDUiDXVHQWHGR3DtVHQWUHRVGLDVHGHVHWHPEURGH
QRVWHUPRVGRDUW,5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO

5REHUWR
5HTXLmR



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDODXWRUL]DomRSDUDSDUWLFLSDUGHGLOLJrQFLDH[WHUQDSDUDDFRPSDQKDUR
DQGDPHQWRGDVREUDVGH7UDQVSRVLomRGR5LR6mR)UDQFLVFREHPFRPRDVREUDV
GHVHJXUDQoDKtGULFDWDOFRPRGD$GXWRUDGR$JUHVWHFRPRPHPEURGD
&RPLVVmR([WHUQDSDUDDFRPSDQKDURV3URJUDPDVGH7UDQVSRVLomRH
5HYLWDOL]DomRGR5LR6mR)UDQFLVFRTXHVHUiUHDOL]DGRQD&kPDUDGH9HUHDGRUHV
GH6HUUD7DOKDGD3HUQDPEXFRGLDGHDJRVWRGH

&tFHUR
/XFHQD



546

5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQRDUW,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDOOLFHQoDGRVWUDEDOKRVGD&DVDQRGLDGHVHWHPEURGHDILPGH
SDUWLFLSDUQDTXDOLGDGHGH3UHVLGHQWHGD&RPLVVmRGH(GXFDomR&XOWXUDH
(VSRUWHGR³&RQJUHVVR,QWHUQDFLRQDO$%('GH(GXFDomRD'LVWkQFLD´DVHU
UHDOL]DGRQDFLGDGHGH6DOYDGRU%DKLD

&\UR0LUDQGD



546

5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQRVDUWVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDOOLFHQoDGRVWUDEDOKRVGD&DVDQRVGLDVHGHDJRVWRGHDILP
GHSDUWLFLSDUGHPLVVmRGHVWLQDGDDUHDOL]DUYLVLWDHRLWLYDVQD&kPDUDGH
9HUHDGRUHVGH6HUUD7DOKDGD±3(FRQIRUPH5HTXHULPHQWRDSURYDGRSHOD
&RPLVVmR([WHUQDSDUDDFRPSDQKDURV3URJUDPDVGH7UDQVSRVLomRH
5HYLWDOL]DomRGR5LR6mR)UDQFLVFR

+XPEHUWR
&RVWD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGHVWDTXHSDUD
YRWDomRHPVHSDUDGRGRLQFLVR,,GRGRDUWGR3URMHWRGH/HLGH&RQYHUVmR
QGH

:DOWHU
3LQKHLUR



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWFRPELQDGRFRPRLQFLVR,GRDUWGR
5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDORDGLDPHQWRGDYRWDomRGR3URMHWRGH/HL
GR6HQDGRQGHDILPGHTXHVREUHHOHVHMDRXYLGDD&RPLVVmRGH
&RQVWLWXLomR-XVWLoDH&LGDGDQLD

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWFRPELQDGRFRPRLQFLVR,GRDUWGR
5HJLPHQWR,QWHUQRRDGLDPHQWRGDYRWDomRGR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQ
GH&RPSOHPHQWDUDILPGHTXHVREUHHOHVHMDRXYLGDD&RPLVVmRGH
&RQVWLWXLomR-XVWLoDH&LGDGDQLD

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWFRPELQDGRFRPRLQFLVR,GRDUWGR
5HJLPHQWR,QWHUQRRDGLDPHQWRGDYRWDomRGR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQ
GHDILPGHTXHVHMDRXYLGDD&RPLVVmRGH&RQVWLWXLomR-XVWLoDH
&LGDGDQLD

/~FLD9kQLD



0R]DULOGR
&DYDOFDQWL



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

=H]H3HUUHOOD



&OpVLR
$QGUDGH



546

5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
OLFHQoDGRVWUDEDOKRVGD&DVDQRSHUtRGRGHDGHVHWHPEURGHSDUD
SDUWLFLSDUGHPLVVmRGHVWLQDGDDYHULILFDULQORFXRQmRFXPSULPHQWRELODWHUDOGR
$FRUGRILUPDGRHQWUHRJRYHUQREUDVLOHLURHDUHS~EOLFDYHQH]XHODQDTXH
HVWDEHOHFH]RQDQRQDHGLILFDQGLQDIURQWHLUDHQWUHRVUHVSHFWLYRVSDtVHVQRV
WHUPRVGDUHWLILFDomRSURSRVWDDR5HTXHULPHQWRQGH&5(

$SURYDGDSHOD0HVD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOR
DSHQVDPHQWRGD3URSRVWDGH(PHQGDj&RQVWLWXLomRQGHj3URSRVWD
GH(PHQGDj&RQVWLWXLomRQGH TXHMiWUDPLWDHPFRQMXQWRFRPDV
3URSRVWDVGH(PHQGDj&RQVWLWXLomRQVHGH SRUWUDWDUHPGH
DVVXQWRVFRUUHODWRV

546

5HTXHURGHVDSHQVDPHQWRGD3URSRVWDGH(PHQGDj&RQVWLWXLomRQGH
GDV3URSRVWDVGH(PHQGDj&RQVWLWXLomRQVGHGH
HGHHGHHGHDILPGHTXHWHQKDWUDPLWDomR
DXW{QRPDQRVWHUPRVUHJLPHQWDLV
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0DWpULD5HTXHULPHQWR7RWDO
$SURYDGDSHOD0HVD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

546

5HTXHUDWUDPLWDomRFRQMXQWDGR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGHFRPR
3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGHSRUUHJXODUHPDPHVPDPDWpULD

$QD$PpOLD



546

5HTXHUQDIRUPDGRGLVSRVWRQRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDODWUDPLWDomRHPFRQMXQWRGR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGH
FRPR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGHSRUYHUVDUHPVREUHPDWpULD
FRUUHODWD

0R]DULOGR
&DYDOFDQWL



546

5HTXHUQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVDWUDPLWDomRHPFRQMXQWRGRV3URMHWRVGH/HLOGR
6HQDGRQ V GHHGHSRUYHUVDUHPVREUHPDWpULDFRUUHODWD

$OIUHGR
1DVFLPHQWR



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

)HUQDQGR
&ROORU



'HIHULGDSHOD0HVD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

546

5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQRDUW;;;,,,GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOEHPFRPR
QRVDUWVHGD/HLQGHHQRDUW;;;,,,GR
5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQIRUPDo}HVDR3URFXUDGRU*HUDOGD
5HS~EOLFDDFHUFDGDSUiWLFDGDXWLOL]DomRGHDSDUHOKRVHVLVWHPDVGH
LQWHUFHSWDo}HVWHOHI{QLFDVSHOR0LQLVWpULR3~EOLFRGD8QLmR

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOHGRDUWGD
/HLQGH/'2LQIRUPDo}HVDR0LQLVWURGH(VWDGRGD)D]HQGD
DUHVSHLWRGRLPSDFWRRUoDPHQWiULRILQDQFHLURGDLVHQomRGR,PSRVWRVREUH
2SHUDo}HVGH&UpGLWR&kPELRH7tWXORVH9DORUHV0RELOLiULRVVREUHHPSUpVWLPRV
FRQVLJQDGRV

3DXOR3DLP



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRV
DUWV,DHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQIRUPDo}HV
j0LQLVWUDGH(VWDGRGR3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWRH*HVWmRDFHUFDGRYDORUGH
UHVWRVDSDJDUGRRUoDPHQWRGR*RYHUQR)HGHUDOQRV~OWLPRVFLQFRDQRV

$OR\VLR
1XQHV
)HUUHLUD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLJRGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRV
DUWLJRVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOTXHVHMDPVROLFLWDGDV
DR0LQLVWURGH(VWDGRGD&LrQFLDH7HFQRORJLDLQIRUPDo}HVDFHUFDGRV
LQYHVWLPHQWRVGRJRYHUQREUDVLOHLURQDiUHDGHSHVTXLVDHSURGXomRGH
FRQKHFLPHQWRSULQFLSDOPHQWHQRTXHVHUHIHUHj$PD]{QLD

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRVDUWV
HGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOTXHVHMDPVROLFLWDGDV
LQIRUPDo}HVDR0LQLVWURGH(VWDGRGD&LrQFLDH7HFQRORJLDDFHUFDGRV
LQYHVWLPHQWRVGRJRYHUQREUDVLOHLURQDiUHDGHSHVTXLVDHSURGXomRGH
FRQKHFLPHQWRSULQFLSDOPHQWHQRVLQVWLWXWRVGHSHVTXLVDGD$PD]{QLD

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRVDUWV
HGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOTXHVHMDPVROLFLWDGDVDR
0LQLVWURGH(VWDGRGD'HIHVDLQIRUPDo}HVDFHUFDGRVLQYHVWLPHQWRVQRUHIRUoRGD
VHJXUDQoDGDVIURQWHLUDVGR3DtV

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRVDUWV
HGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOTXHVHMDPVROLFLWDGDV
LQIRUPDo}HVDR0LQLVWURGH(VWDGRGD3UHYLGrQFD6RFLDODFHUFDGDDUUHFDGDomR
SUHYLGHQFLiULDGRFyGLJRUHIHUHQWHDRVHPSUHJDGRVGRPpVWLFRVGRV~OWLPRV
FLQFRDQRV

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRVDUWV
HGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOTXHVHMDPVROLFLWDGDV
LQIRUPDo}HVDR0LQLVWURGH(VWDGRGD(GXFDomRDFHUFDGDUHYDOLGDomRGH
GLSORPDVGHHQVLQRVXSHULRUREWLGRVHPXQLYHUVLGDGHVHVWUDQJHLUDV

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRP
RDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOTXHVHMDPVROLFLWDGDV
DR0LQLVWURGH(VWDGRGR'HVHQYROYLPHQWR$JUiULRLQIRUPDo}HVVREUHRV
WUDEDOKDGRUHVWHUFHLUL]DGRVQRkPELWRGDTXHOH0LQLVWpULR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRP
RDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOTXHVHMDPVROLFLWDGDV
DR0LQLVWURGH(VWDGRGDV&RPXQLFDo}HVLQIRUPDo}HVVREUHRVWUDEDOKDGRUHV
WHUFHLUL]DGRVQRkPELWRGDTXHOH0LQLVWpULR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRP
RDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOTXHVHMDPVROLFLWDGDV
DR0LQLVWURGH(VWDGRGR(VSRUWHLQIRUPDo}HVVREUHRVWUDEDOKDGRUHV
WHUFHLUL]DGRVQRkPELWRGDTXHOH0LQLVWpULR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRP
RDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOTXHVHMDP
VROLFLWDGDVj0LQLVWUDGH(VWDGRGR0HLR$PELHQWHLQIRUPDo}HVVREUHRV
WUDEDOKDGRUHVWHUFHLUL]DGRVQRkPELWRGDTXHOH0LQLVWpULR

$pFLR1HYHV
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GHFLVmR

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPR
DUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQIRUPDo}HVj0LQLVWUDGH
(VWDGRGR3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWRH*HVWmRVREUHRVWUDEDOKDGRUHV
WHUFHLUL]DGRVQRkPELWRGDTXHOH0LQLVWpULR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPR
DUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQIRUPDo}HVDR0LQLVWURGH
(VWDGRGR7UDEDOKRH(PSUHJRVREUHRVWUDEDOKDGRUHVWHUFHLUL]DGRVQRkPELWR
GDTXHOH0LQLVWpULR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRDUW
LQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQIRUPDo}HVDR0LQLVWURGH
(VWDGRGR7XULVPRDFHUFDGRVWUDEDOKDGRUHVWHUFHLUL]DGRVQRkPELWRGDTXHOH
yUJmR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRDUW
LQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQIRUPDo}HVDR0LQLVWUR
GRV7UDQVSRUWHVDFHUFDGRVWUDEDOKDGRUHVWHUFHLUL]DGRVQRkPELWRGDTXHOHyUJmR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRDUW
LQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQIRUPDo}HVDR0LQLVWURGH
(VWDGRGD6HFUHWDULDGH3RUWRVGD3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFDDFHUFDGRV
WUDEDOKDGRUHVWHUFHLUL]DGRVQRkPELWRGDTXHOHyUJmR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRDUW
LQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQIRUPDo}HVj0LQLVWUDGH
(VWDGR&KHIHGD6HFUHWDULDGH3ROtWLFDVGH3URPRomRGH,JXDOGDGH5DFLDODFHUFD
GRVWUDEDOKDGRUHVWHUFHLUL]DGRVQRkPELWRGDTXHOHyUJmR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRDUW
LQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQIRUPDo}HVj0LQLVWUDGH
(VWDGRGD6HFUHWDULDGH3ROtWLFDVSDUDDV0XOKHUHVDFHUFDGRVWUDEDOKDGRUHV
WHUFHLUL]DGRVQRkPELWRGDTXHOHyUJmR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRDUW
LQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQIRUPDo}HVj0LQLVWUDGH
(VWDGRGD6HFUHWDULDGH'LUHLWRV+XPDQRVGD3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFDDFHUFD
GRVWUDEDOKDGRUHVWHUFHLUL]DGRVQRkPELWRGDTXHOHyUJmR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRDUW
LQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQIRUPDo}HVDR0LQLVWURGH
(VWDGR&KHIHGD6HFUHWDULDGH$YLDomR&LYLOGD3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFDDFHUFD
GRVWUDEDOKDGRUHVWHUFHLUL]DGRVQRkPELWRGDTXHOHyUJmR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRDUW
LQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQIRUPDo}HVj0LQLVWUD
&KHIHGD6HFUHWDULDGH&RPXQLFDomR6RFLDOGD3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFDDFHUFD
GRVWUDEDOKDGRUHVWHUFHLUL]DGRVQRkPELWRGDTXHOHyUJmR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRDUW
LQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQIRUPDo}HVDR0LQLVWURGR
'HVHQYROYLPHQWR,QG~VWULDH&RPpUFLR([WHULRUDFHUFDGRVWUDEDOKDGRUHV
WHUFHLUL]DGRVQRkPELWRGDTXHOHyUJmR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRDUW
LQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQIRUPDo}HVDR0LQLVWURGD
&LrQFLD7HFQRORJLDH,QRYDomRDFHUFDGRVWUDEDOKDGRUHVWHUFHLUL]DGRVQRkPELWR
GDTXHOHyUJmR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQRDUWLJRGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGR
FRPRDUWLJRLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOTXHVHMDP
VROLFLWDGDVj0LQLVWUDGH(VWDGRGD&XOWXUDLQIRUPDo}HVUHIHUHQWHVDRTXDQWLWDWLYR
GHWUDEDOKDGRUHVWHUFHLUL]DGRVHPH[HUFtFLRQDTXHOHPLQLVWpULRRYDORUDQXDOGD
GHVSHVDFRPWHUFHLUL]DomRGHPmRGHREUDFRQIRUPHHVSHFLILFDDUHODomRGH
VHUYLGRUHVDSURYDGRVHPFRQFXUVRVS~EOLFRVFRPSUD]RVGHYLJrQFLDDLQGDQmR
H[SLUDGRVHTXHQmRWHQKDPVLGRHIHWLYDGRVQDTXHOHPLQLVWpULRHHPVXDV
HQWLGDGHVYLQFXODGDVHGDGRVDILQV

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRP
RDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRTXHVHMDPVROLFLWDGDVDR0LQLVWURGH
(VWDGRGD$JULFXOWXUD3HFXiULDH$EDVWHFLPHQWRLQIRUPDo}HVVREUHRV
WUDEDOKDGRUHVWHFHLUL]DGRVQRkPELWRGDTXHOH0LQLVWpULR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRP
RDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOTXHVHMDPVROLFLWDGDV
LQIRUPDo}HVj0LQLVWUDGH(VWDGRGR'HVHQYROYLPHQWR6RFLDOH&RPEDWHj)RPH
DFHUFDGRTXDQWLWDWLYRGHWUDEDOKDGRUHVWHUFHLUL]DGRVUHODomRGHIXQo}HV
H[HUFLGDVHYDORUDQXDOGHGHVSHVD7DPEpPUHTXHULQIRUPDo}HVVREUHD
H[LVWrQFLDGHVHUYLGRUHVDSURYDGRVHPFRQFXUVRVS~EOLFRVHRXWUDVLQIRUPDo}HV
DVVRFLDGDV

$pFLR1HYHV
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546

5HTXHUTXHQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRP
RDUW,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDORXYLGDD0HVDVHMDP
VROLFLWDGDVDR0LQLVWUR&KHIHGD6HFUHWDULD*HUDOGD3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFD
LQIRUPDo}HVDFHUFDGRVWUDEDOKDGRUHVWHUFHLUL]DGRVQRkPELWRGHVWHyUJmR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUTXHQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRP
RDUW,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDORXYLGDD0HVDVHMDP
VROLFLWDGDVDR0LQLVWUR3UHVLGHQWHGR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOLQIRUPDo}HVDFHUFD
GRVWUDEDOKDGRUHVWHUFHLUL]DGRVQRkPELWRGHVWHyUJmR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUTXHQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRP
RDUW,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDORXYLGDD0HVDVHMDP
VROLFLWDGDVDR0LQLVWURGD$GYRFDFLD*HUDOGD8QLmRLQIRUPDo}HVDFHUFDGRV
WUDEDOKDGRUHVWHUFHLUL]DGRVQRkPELWRGHVWHyUJmR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUTXHQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRP
RDUW,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDORXYLGDD0HVDVHMDP
VROLFLWDGDVj0LQLVWUD&KHIHGD&DVD&LYLOLQIRUPDo}HVDFHUFDGRVWUDEDOKDGRUHV
WHUFHLUL]DGRVQRkPELWRGHVWHyUJmR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUTXHQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRP
RDUW,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDORXYLGDD0HVDVHMDP
VROLFLWDGDVDR0LQLVWURGH(VWDGRGD'HIHVDLQIRUPDo}HVDFHUFDGRVWUDEDOKDGRUHV
WHUFHLUL]DGRVQRkPELWRGHVWHyUJmR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUTXHQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRP
RDUW,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDORXYLGDD0HVDVHMDP
VROLFLWDGDVDR0LQLVWUR&KHIHGD&RQWURODGRULD*HUDOGD8QLmRLQIRUPDo}HVDFHUFD
GRVWUDEDOKDGRUHVWHUFHLUL]DGRVQRkPELWRGHVWHyUJmR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUTXHQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRP
RDUW,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDORXYLGDD0HVDVHMDP
VROLFLWDGDVj0LQLVWUDGH(VWDGR&KHIHGD6HFUHWDULDGH5HODo}HV,QVWLWXFLRQDLV
LQIRUPDo}HVDFHUFDGRVWUDEDOKDGRUHVWHUFHLUL]DGRVQRkPELWRGHVWHyUJmR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRDUW
,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDORXYLGDD0HVDVHMDPVROLFLWDGDV
DR0LQLVWUR&KHIHGR*DELQHWHGH6HJXUDQoD,QVWLWXFLRQDOGD3UHVLGrQFLDGD
5HS~EOLFDLQIRUPDo}HVVREUHRVWUDEDOKDGRUHVWHUFHLUL]DGRVQRkPELWRGDTXHOH
0LQLVWpULR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRP
RDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOVHMDPVROLFLWDGDVDR
0LQLVWUR&KHIHGD6HFUHWDULDGD0LFURH3HTXHQD(PSUHVDLQIRUPDo}HVVREUHRV
WUDEDOKDGRUHVWHUFHLUL]DGRVQRkPELWRGDTXHOD6HFUHWDULD

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRP
RDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOVHMDPVROLFLWDGDVDR
0LQLVWURGH(VWDGR&KHIHGD6HFUHWDULDGH$VVXQWRV(VWUDWpJLFRVGD3UHVLGrQFLD
GD5HS~EOLFDLQIRUPDo}HVVREUHRVWUDEDOKDGRUHVWHUFHLUL]DGRVQRkPELWRGDTXHOD
6HFUHWDULD

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRP
RDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOVHMDPVROLFLWDGDVDR
0LQLVWURGH(VWDGRGH0LQDVH(QHUJLDLQIRUPDo}HVVREUHRVWUDEDOKDGRUHV
WHUFHLUL]DGRVQRkPELWRGDTXHOH0LQLVWpULR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRP
RDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOVHMDPVROLFLWDGDVDR
0LQLVWURGH(VWDGRGDV5HODo}HV([WHULRUHVLQIRUPDo}HVVREUHRVWUDEDOKDGRUHV
WHUFHLUL]DGRVQRkPELWRGDTXHOH0LQLVWpULR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRP
RDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRVHMDPVROLFLWDGDVDR6U0LQLVWURGDV
&LGDGHVLQIRUPDo}HVVREUHRVWUDEDOKDGRUHVWHUFHLUL]DGRVQRkPELWRGDTXHOH
0LQLVWpULR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRP
RDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOVHMDPVROLFLWDGDVDR
6U0LQLVWURGD6D~GHLQIRUPDo}HVVREUHRVWUDEDOKDGRUHVWHUFHLUL]DGRVQRkPELWR
GDTXHOH0LQLVWpULR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRP
RDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOUHTXHUVHMDP
VROLFLWDGDVDR6U0LQLVWURGD3UHYLGrQFLD6RFLDODVVHJXLQWHVLQIRUPDo}HVR
TXDQWLWDWLYRGHWUDEDOKDGRUHVWHUFHLUL]DGRVDWXDOPHQWHHPH[HUFtFLRQDTXHOH
0LQLVWpULRDUHODomRGDVIXQo}HVH[HUFLGDVSHORVWUDEDOKDGRUHVWHUFHLUL]DGRVHDV
XQLGDGHVGHORWDomRRYDORUDQXDOGDGHVSHVDFRPWHUFHLUL]DomRGHPmRGHREUD
HHPFDVRGHH[LVWrQFLDGHVHUYLGRUHVDSURYDGRVHPFRQFXUVRVS~EOLFRVLQIRUPDU
DGDWDGHYLJrQFLDRyUJmRRVFDUJRVHRVTXDQWLWDWLYRV

$pFLR1HYHV
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546

5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRP
RDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOVHMDPVROLFLWDGDVDR
0LQLVWURGH(VWDGRGD3HVFDH$TXLFXOWXUDLQIRUPDo}HVVREUHRVWUDEDOKDGRUHV
WHUFHLUL]DGRVQRkPELWRGDTXHOH0LQLVWpULR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPR
DUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQIRUPDo}HVDR6HQKRU0LQLVWUR
GH(VWDGRGD-XVWLoDDFHUFDGRVWUDEDOKDGRUHVWHUFHLUL]DGRVQRkPELWRGDTXHOH
yUJmR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPR
DUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQIRUPDo}HVDR6HQKRU0LQLVWUR
GH(VWDGRGD,QWHJUDomR1DFLRQDODFHUFDGRVWUDEDOKDGRUHVWHUFHLUL]DGRVQR
kPELWRGDTXHOHyUJmR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPR
DUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQIRUPDo}HVDR0LQLVWURGH
(VWDGRGD)D]HQGDDFHUFDGRVWUDEDOKDGRUHVWHUFHLUL]DGRVQRkPELWRGDTXHOH
yUJmR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPR
DUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQIRUPDo}HVDR0LQLVWURGH
(VWDGRGD(GXFDomRDFHUFDGRVWUDEDOKDGRUHVWHUFHLUL]DGRVQRkPELWRGDTXHOH
yUJmR

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRV
DUWV,DHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQIRUPDo}HV
DR0LQLVWURGH(VWDGRGD)D]HQGDVREUHDVLWXDomRGDGtYLGDGRVSDtVHVDIULFDQRV
TXHSRVVXHPGtYLGDVRILFLDLVHPDWUDVRFRPR%UDVLO

$OR\VLR
1XQHV
)HUUHLUD



546

5HTXHUFRPDPSDURQRDUWLQFLVR;HQRDUWGD&RQVWLWXLomR
)HGHUDOFRPELQDGRVFRPRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
LQIRUPDo}HVDR0LQLVWURGH(VWDGRGRV7UDQVSRUWHVDFHUFDGRDWUDVRHGD
HOHYDomRGRVFXVWRVSUHYLVWRVSDUDDH[HFXomRGDIHUURYLD7UDQVQRUGHVWLQD

9LWDOGR5rJR



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRVDUWV;HWRGRVGD&RQVWLWXLomR)HGHUDO
FRPELQDGRVFRPRVDUWV,HGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
VHMDPVROLFLWDGDVDR0LQLVWURGH(VWDGRGD3UHYLGrQFLD6RFLDOLQIRUPDo}HVVREUH
RSHUDo}HVQRkPELWRGRFRQWUROHH[HUFLGRSHOD6HFUHWDULDGH3UHYLGrQFLD
&RPSOHPHQWDUQRVIXQGRVGHSHQVmRTXHJXDUGHPUHODomRFRPRJUXSRGH
HPSUHVDVGRHPSUHViULR(LNH%DWLVWD

$OR\VLR
1XQHV
)HUUHLUD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRVDUWV
HGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOVHMDPVROLFLWDGDVDR0LQLVWUR
GH(VWDGRGD)D]HQGDLQIRUPDo}HVVREUHRUHVXOWDGRGDVGHVRQHUDo}HV
FRQFHGLGDVDGLYHUVRVVHWRUHVGDHFRQRPLDSHOD/HLQGHHSHOD
0HGLGD3URYLVyULDQGHQRWRFDQWHjVXEVWLWXLomRGD&RQWULEXLomR
3UHYLGHQFLiULD3DWURQDO &33 SHOD&RQWULEXLomRVREUHR)DWXUDPHQWR%UXWR
&35% FRQVWDQWHVGR3ODQR%UDVLO0DLRU

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOVHMDPVROLFLWDGDV
LQIRUPDo}HVDR0LQLVWURGH(VWDGRGDV5HODo}HV([WHULRUHVVREUHDFRUGRVGH
FRRSHUDomRFHOHEUDGRVHQWUHR%UDVLOHRXWURVSDtVHVQDViUHDVGHLQWHOLJrQFLD
FRQWUDLQWHOLJrQFLDFRPEDWHDRWHUURULVPRQDUFRWUiILFRHRXWURVFULPHV
WUDQVQDFLRQDLV

5LFDUGR
)HUUDoR



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWFRPELQDGRFRPRDUWDPERVGR5HJLPHQWR
,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOOLFHQoDGRVWUDEDOKRVGD&DVDQRGLDGHDJRVWRGH
FRP{QXVSDUDR6HQDGR)HGHUDOSDUDGHVHPSHQKDUPLVVmRGHVWLQDGDD
UHDOL]DUYLVLWDjVREUDVGH7UDQVSRVLomRGR5LR6mR)UDQFLVFRFRQIRUPHSODQRGH
WUDEDOKRH5HTXHULPHQWRGHDXWRULDGR6HQDGRU+XPEHUWR&RVWD $WDGD
5HXQLmRDQH[D DSURYDGRVSHOD&RPLVVmR([WHUQDSDUDDFRPSDQKDURV
3URJUDPDVGH7UDQVSRVLomRH5HYLWDOL]DomRGR5LR6mR)UDQFLVFR&7(5,26)5
FULDGDSHOR546QGH

9LWDOGR5rJR



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRVDUWVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
HPIDFHGRTXHGLVS}HRDUW,,,GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOOLFHQoDSDUD
GHVHPSHQKDUPLVVmRQRSDtVFRP{QXVSDUDR6HQDGR)HGHUDOHP$UDFDMX
6HUJLSHQRGLDGHVHWHPEURGHDILPGHSDUWLFLSDUFRPRSDOHVWUDQWHHQD
TXDOLGDGHGHUHSUHVHQWDQWHGR6HQDGR)HGHUDOQDPHVDWHPiWLFD3ODQR1DFLRQDO
GH(GXFDomRTXHDFRQWHFHUiGXUDQWHD6HVVmR3OHQiULD(VSHFLDOGR&RQVHOKR
1DFLRQDOGH(GXFDomRFRQIRUPHRVHJXLQWHGRFXPHQWRDQH[R2ItFLRQ
&((&RQVHOKR(VWDGXDOGH(GXFDomR

,QiFLR$UUXGD
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0DWpULD5HTXHULPHQWR7RWDO

'HIHULGDSHOD3UHVLGrQFLD DUWSDUiJUDIR~QLFR,,,GR5,6) 7RWDO
0DWpULD
546

(PHQWD
5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,,,DLQFOXVmRHP2UGHPGR'LDGR3URMHWR
GH/HLGR6HQDGRQGH&RPSOHPHQWDU

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3HGUR6LPRQ



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

'HIHULGDSHOD3UHVLGrQFLD DUWLQF,,HDUWLQF,GR5,6) 7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRLQFLVR,GRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDODUHWLUDGDGD3(&QGH

5DQGROIH
5RGULJXHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRLQFLVR,GRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDODUHWLUDGDGD3(&QGH

5DQGROIH
5RGULJXHV



546

5HTXHUDUHWLUDGDGHILQLWLYDGR3/6QGH

0R]DULOGR
&DYDOFDQWL



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRLQFLVR,GRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRDUHWLUDGDGR
5HTXHULPHQWRQGHGHDXOWRULDGR6HQDGRU5DQGROIH5RGULJXHVH
RXWURV6HQKRUHV6HQDGRUHVSDUDPDQWHUDGDWDGHGHVHWHPEURRULJLQDOPHQWH
DSURYDGDSHOR5HTXHULPHQWRQGHSDUDUHDOL]DomRGD6HVVmR(VSHFLDO
GHVWLQDGDDFHOHEUDURVDQRVGHFULDomRGR7HUULWyULR)HGHUDOGR$PDSi

5DQGROIH
5RGULJXHV



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

(QFDPLQKDGDSHOD3UHVLGrQFLD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRVDUWLJRVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDO9RWRGH3HVDUSHORIDOHFLPHQWRGR6UeOFLR0LJXHO&DUQHLURGD6LOYD

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLJRGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO9RWR
GH&RQJUDWXODo}HVH$SODXVRVDR'HVHPEDUJDGRU3DVFDUHOOLTXHWRPRXSRVVH
FRPRSUHVLGHQWHGR&ROpJLRGH3UHVLGHQWHVGRV7ULEXQDLV5HJLRQDLV(OHLWRUDLVGR
%UDVLO

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLJRGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOYRWR
GHFRQJUDWXODo}HVHDSODXVRVj6UD+LOGHOHQH/REDWR%DKLDTXHpDSULPHLUD
PXOKHUDFRPDQGDUXPQDYLRPHUFDQWH

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRVDUWLJRVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDO9RWRGH3HVDUSHORIDOHFLPHQWRGR6U0HVVLDV$OHQFDU1HWR

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRVDUWLJRVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDOYRWRGHSHVDUSHORIDOHFLPHQWRGR6U$XUpOLR4XHLUR]6LPRQHWWL

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQVHUomR
HPDWDGH9272'(3(6$5HDSUHVHQWDomRGHFRQGROrQFLDVSHORIDOHFLPHQWRGR
DUFHELVSRGH0DULQJi'20-$,0(/8,=&2(/+2RFRUULGRQDPDGUXJDGDGH
GHDJRVWRGHHP&XULWLED

$OYDUR'LDV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
LQVHUomRHPDWDGHYRWRGHFRQJUDWXODo}HVHDSODXVRDR&RQVHOKR)HGHUDOGH
0HGLFLQD9HWHULQiULDHGD=RRWHFQLDSHORWUDEDOKRGHYDORUL]DomRFRQVWDQWHj
PXOKHUYHWHULQiULDH]RRWpFQLFDQRV~OWLPRVDQRV

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRVDUWVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
LQVHUomRHPDWDGH9RWRGH3HVDUSHORIDOHFLPHQWRGRMRUQDOLVWD&DUORV=DPLWK

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLJRGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
LQVHUomRHPDWDGH9RWRGH&RQJUDWXODo}HVH$SODXVRVSDUDRDPD]RQHQVH-RVp
$OGRGD6LOYD2OLYHLUD-~QLRUSHODVXDYLWyULDQDOXWDGR8)&FRQWUDRFRUHDQR
&KDQJ6XQJ

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOVHMDP
DSUHVHQWDGDVFRQGROrQFLDVjIDPtOLDGH'RP-RDTXLP5XILQRIDOHFLGRQRGLD
GHDJRVWRGH

:HOOLQJWRQ
'LDV



546

5HTXHU9RWRGH/RXYRUj$VVHPEOpLD'HXV0DGXUHLUDSHODUHDOL]DomRGR
&RQJUHVVRGD-XYHQWXGHRFRUULGRQRGLDGHDJRVWRGHHP7HUHVLQD3LDXt

:HOOLQJWRQ
'LDV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOTXH
VHMDPDSUHVHQWDGDVFRQGROrQFLDVjIDPtOLDGR3DGUH/DXURGH'HXV1RJXHLUD
6REULQKRIDOHFLGRQRGLDGHDJRVWRGHHP7HUHVLQD3LDXtHLQIRUPH
HVSHFLDODR$UFHELVSR'RP-DFLQWR)XUWDGRGH%ULWR6REULQKR

:HOOLQJWRQ
'LDV
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'DWDGD
GHFLVmR

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRVDUWVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
DLQVHUomRHP$WDGH9RWRGH3HVDUSHORIDOHFLPHQWRGRPpGLFR)iELR&DULU\
&DUYDOKREHPFRPRDDSUHVHQWDomRGHFRQGROrQFLDVjIDPtOLD

&tFHUR
/XFHQD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRVDUWVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
DLQVHUomRHP$WDGH9RWRGH3HVDUSHORIDOHFLPHQWRGRPpGLFR5RPPHO/DFHWGH
%DUURVEHPFRPRDDSUHVHQWDomRGHFRQGROrQFLDVjIDPtOLD

&tFHUR
/XFHQD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRGLVSRVWRQRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDODLQVHUomRHPDWDGH9RWRGH$SODXVRSHORVDQRVGD,QGHSHQGrQFLD
3ROtWLFDGDFLGDGHGH&DMD]HLUDVTXHRFRUUHUiQRGLDGHQRYHPEURGH

&tFHUR
/XFHQD



546

5HTXHUQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVLQVHUomRHPDWDGHYRWRGHSHVDUHDSUHVHQWDomR
GHFRQGROrQFLDVjIDPtOLDSHORIDOHFLPHQWRGH7HRGRUR/DORUGH/LPDOtGHUGRV
WUDEDOKDGRUHVGRH[WUDWLYLVPRQR$UTXLSpODJRGR0DUDMy3$

,QiFLR$UUXGD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOTXHVHMD
DSURYDGRYRWRGHFRQJUDWXODo}HVHPKRPHQDJHPDR'LD1DFLRQDOGR9DTXHLUR
DVVLPFRPRVHMDHQFDPLQKDGRRUHIHULGRYRWRj$VVRFLDomRGRV9DTXHLURVGH
&RQFHLomRGR&RWpHj$VVRFLDomRGRV9DTXHLURVGH&KRUURFKyDPEDVGR(VWDGR
GD%DKLD

/tGLFHGD
0DWD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRVDUWLJRVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDOLQVHUomRGHYRWRGHSHVDUSHORIDOHFLPHQWRGD6HQKRUD0DULD6DQWLDJR
GD&UX]

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVTXHVHMDDSUHVHQWDGRSHOR6HQDGR)HGHUDOYRWR
GHSHVDUSHORIDOHFLPHQWRGDHVFULWRUDEDLDQD6{QLD&RXWLQKRDSUHVHQWDQGR
FRQGROrQFLDVjIDPtOLD

/tGLFHGD
0DWD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUW9,,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOTXH
VHMDPHQFDPLQKDGRV9RWRVGH3HVDUSHORIDOHFLPHQWRGRGLUHWRUHXPGRV
FRQWURODGRUHVGD0DUFRSROR6$9DOWHU*RPHV3LQWRDQRVRFRUULGRQRGLD
GHDJRVWRGHYtWLPDGHLQVXILFLrQFLDUHVSLUDWyULD

$FLU*XUJDF]



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOTXH
VHMDPHQFDPLQKDGRV9RWRVGH3HVDUjIDPtOLDGRGLUHWRUHXPGRVFRQWURODGRUHV
GDIDEULFDQWHGHFDUURFHULD0DUFRSROR9DOWHU*RPHV3LQWRIDOHFLGRQRGLDGH
DJRVWRGHDRVDQRVDP&D[LDVGR6XO 56 

$QD$PpOLD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOYRWRGH
SHVDUSHORIDOHFLPHQWRGR6U9DOWHU*RPHV3LQWRIDOHFLGRQRGLDGHDJRVWRGH


&OpVLR
$QGUDGH



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR9,,HDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR
,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQVHUomRHPDWDGHYRWRGHSHVDUSHORIDOHFLPHQWRGR
H[MRJDGRUGHIXWHERORJROHLUR*\OPDUGRV6DQWRV1HYHVELFDPSHmRPXQGLDO
FRPDVHOHomRQDVFRSDVGHHQRGLDGHDJRVWRGH

(GXDUGR
6XSOLF\



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR9,,HDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR
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AGOSTO
DE
2013
Agosto de
2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 30 829
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ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 30

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

Matéria: Requerimento de Licença aprovado em Plenário (total: 31)
Autor
Aloysio Nunes Ferreira

Nº

Ano

RISF

Período

Finalidade

897

2013

40

De 01/09/2013 a 07/09/2013

Missão - participar de encontros entre os
parlamentares do Parlamento Tcheco e do
Parlamento Eslovaco

948

2013

40

04/09/2013

Missão - participar da 41ª Edição da Feira de
Turismo das Américas, em São Paulo-SP

959

2013

40

04/09/2013 e 05/09/2013

Aditamento ao RQS nº 948 - altera o período da
missão para 04/09/2013 e 05/09/2013

892

2013

40

De 28/08/2013 a 31/08/2013

966

2013

40

30/08/2013

1011

2013

40

09/09/2013

Missão - participar de diligência da
Subcomissão Permanente de
Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014
e da Olimpíada de 2016, em Cuiabá-MT

958

2013

40

De 07/10/2013 a 10/10/2013

Missão - integrar a delegação brasileira na 129ª
Assembleia da União Interparlamentar, em
Genebra, Suíça

12/08/2013

Missão - participar, na qualidade de Presidente
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
de abertura do Seminário "Lei de
Responsabilidade Educacional", em São PauloSP

Antonio Carlos Valadares

Cícero Lucena

Ciro Nogueira

879

Cyro Miranda

Eduardo Braga

2013

40

Missão - participar das reuniões das Comissões
do PARLATINO, em São José, Costa Rica
(retirado)
Missão - realizar visita às obras de Transposição
do Rio São Francisco

938

2013

40

29/08/2013 e 30/08/2013

Missão - participar do Fórum do Conselho de
Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB,
que tem como tema “Plano Nacional de
Educação – PNE, Expansão da Educação
Superior com Qualidade – Desafios e
perspectivas”, em Aracaju-SE

967

2013

40

09/09/2013

Missão - participar, na qualidade de Presidente
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
do “Congresso Internacional ABED de Educação
a Distância”,em Salvador, Bahia

942

2013

40

De 03/09/2013 a 10/09/2013

Missão - participar das atividades do Projeto
Tentativo de Programa em visita oficial à Suécia
e à França

AGOSTO
DE
2013
Agosto de
2013

Autor

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Nº

878

Ano

2013

RISF

40

Sexta-feira 30 831
45

Período

Finalidade

De 08/08/2013 a 11/08/2013

Missão - participar do Programa de Visitantes
Parlamentarios Internacionales Elecciones
Nacionale - PASO, para acompanhar como
observador internacional do processo de Las
Elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y
Obligatorias, em Buenos Aires, Argentina

962

2013

40

De 25/11/2013 a 29/11/2013

Missão - representar o Senado Federal no 5 º
Fórum de Parlmanetares e na 5º Conferência
dos Estados Participantes da Convenção das
Nações Unidas para Combate à Corrupção, da
Organização Global de Parlamentares contra a
Corrupção - GOPAC, na Cidade do Panamá,
Panamá

968

2013

40

29/08/2013 e 30/08/2013

Missão - realizar visita e oitivas na Câmara de
Vereadores de Serra Talhada - PE, para
acompanhar os Programas de Transposição e
Revitalização do Rio São Francisco

Inácio Arruda

1013

2013

40

03/09/2013

Missão - participar da mesa temática "Plano
Nacional de Educação", na Sessão Plenária
Especial do Conselho Nacional de Educação, em
Aracaju-SE

Jarbas Vasconcelos

901

2013

40

De 01/09/2013 a 07/09/2013

Missão - participar de encontros entre os
parlamentares do Parlamento Tcheco e do
Parlamento Eslovaco

Jorge Viana

907

2013

40

De 01/09/2013 a 07/09/2013

Missão - participar de encontros entre os
parlamentares do Parlamento Tcheco e do
Parlamento Eslovaco

José Agripino

932

2013

40

De 03/09/2013 a 09/09/2013

Missão - participar de visita oficial à Suécia e à
França

Lídice da Mata

900

2013

40

De 01/09/2013 a 07/09/2013

Missão - participar de encontros entre os
parlamentares do Parlamento Tcheco e do
Parlamento Eslovaco

Luiz Henrique

898

2013

40

De 01/09/2013 a 07/09/2013

Missão - participar de encontros entre os
parlamentares do Parlamento Tcheco e do
Parlamento Eslovaco.

Humberto Costa

Mozarildo Cavalcanti

984

2013

40

De 02/09/2013 a 06/09/2013

Missão - verificar o não cumprimento bilateral
do Acordo firmado entre o governo brasileiro e
a República Venezuelana que estabelece zona
non-aedificandi na fronteira entre os
respectivos países, nos termos da retificação
proposta ao Requerimento nº 38, de 2013-CRE

Paulo Davim

893

2013

40

De 28/08/2013 a 30/08/2013

Missão - participar das reuniões das Comissões
do PARLATINO, em São José, Costa Rica

Ricardo Ferraço

882

2013

40

De 04/09/2013 a 13/09/2013

Missão - participar de visita oficial à Suécia e à
França

Roberto Requião

965

2013

40

De 09/09/2013 a 11/09/2013

Missão - participar da "Reunión de Mesa
Directiva" do Parlamento do Mercosul, em
Montevidéu, Uruguai

Rodrigo Rollemberg

867

2013

40

09/08/2013

Missão - participar do Seminário "Contribuições
do Turismo para o Desenvolvimento Regional
do Nordeste", em Aracaju-SE

832
46

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 30

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

Autor

Nº

Ano

RISF

Período

Finalidade

Sérgio Souza

945

2013

40

08/09/2013 e 09/09/2013

Missão - participar de diligência da
Subcomissão Permanente de
Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014
e da Olimpíada de 2016, em Cuiabá-MT

Valdir Raupp

1012

2013

40

09/09/2013

Missão - participar de diligência da
Subcomissão Permanente de
Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014
e da Olimpíada de 2016, em Cuiabá-MT

Vanessa Grazziotin

890

2013

40

De 22/08/2013 a 24/08/2013

Missão - participação na 10ª Assembleia
Plenária do ParlAmericas, em San José, Costa
Rica

831

2013

40

22/07/2013

Missão - participar da "Jornada Mundial da
Juventude 2013", no Rio de Janeiro, RJ
(aditamento ao RQS 722, de 2013)

950

2013

40

26/08/2013

1010

2013

40

30/08/2013

Vital do Rêgo

Missão - realizar visita às obras de Transposição
do Rio São Francisco
Missão - realizar visita às obras de Transposição
do Rio São Francisco

AGOSTO
DE
2013
Agosto de
2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 30 833
47

Matéria: Publicação de Requerimento de Licença com ônus referente ao mês de junho (total: 1)
-

Art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal
AUTOR

Cícero Lucena

Nº

592

ANO

2013

RISF

40

Período

Finalidade

05/06/2013 a 07/06/2013

Aditamento ao RQS nº 493, de 2013, para alterar
a data de início da licença de 06/06/2013 para
05/06/2013

834
48

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 30

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

Matéria: Requerimento de Licença deferido pela Mesa (total: 102)
Autor

Nº

Ano

RISF

Período

Finalidade

441

2013

13

11/07/2013

Atividade Parlamentar

448

2013

13

16/07/2013

Atividade Parlamentar

Aloysio Nunes Ferreira

511

2013

13

01/08/2013

Atividade Parlamentar

Alvaro Dias

534

2013

13

De 03/09/2013 a 05/09/2013

Atividade Parlamentar

452

2013

43, II

01/08/2013

Licença Particular

515

2013

13

De 09/09/2013 a 11/09/2013

Atividade Parlamentar - integrar missão de
Parlamentares aos Estados Unidos da América

Aécio Neves

Ana Amélia

Ana Rita

485

2013

13

08/08/2013

Atividade Parlamentar - participar da
Solenidade de Entrega do Relatório Final da
CPMI da Violência Contra a Mulher às
Autoridades Públicas do Estado do Espírito
Santo, em Vitória-ES

Angela Portela

449

2013

13

16/07/2013 e 17/07/2013

Atividade Parlamentar

495

2013

13

01/08/2013

Atividade Parlamentar

504

2013

13

15/08/2013

Atividade Parlamentar

461

2013

13

01/08/2013

Atividade Parlamentar

490

2013

13

08/08/2013

Atividade Parlamentar

520

2013

13

22/08/2013

Atividade Parlamentar

532

2013

13

29/08/2013

Atividade Parlamentar

Antonio Carlos Valadares

439

2013

13

12/07/2013

Atividade Parlamentar - participar de visita ao
Projeto Jacaré-Curituba, em Sergipe

Ataídes Oliveira

465

2013

13

01/08/2013

Atividade Parlamentar

Benedito de Lira

459

2013

13

01/08/2013

Atividade Parlamentar

Blairo Maggi

516

2013

13

22/08/2013

Atividade Parlamentar

Cássio Cunha Lima

450

2013

13

16/07/2013

Atividade Parlamentar

Cícero Lucena

472

2013

13

01/08/2013

Atividade Parlamentar

457

2013

13

01/08/2013

Atividade Parlamentar

505

2013

13

15/08/2013

Atividade Parlamentar

Anibal Diniz

Antonio Carlos Rodrigues

Ciro Nogueira

Cristovam Buarque

Cyro Miranda

491

2013

13

20/08/2013

Atividade Parlamentar - participar como
palestrante do Painel "Indústria, Energia,
Sustentabilidade e Desenvolvimento", do
Seminário "Industrialização, Desenvolvimento e
Inovação para Sustentabilidade - notas sobre a
contribuição do Prof. Ignacy Sachs", no Rio de
Janeiro-RJ

538

2013

13

02/09/2013

Atividade Parlamentar

493

2013

13

13/08/2013

Atividade Parlamentar

475

2013

43, II

01/08/2013

Licença Particular

Delcídio do Amaral

482

2013

13

08/08/2013

Atividade Parlamentar

487

2013

13

06/08/2013

Atividade Parlamentar

Eduardo Amorim

440

2013

43, I

De 08/07/2013 a 06/08/2013

Licença Saúde

[

AGOSTO
DE
2013
Agosto de
2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 30 835
49

Autor

Nº

Ano

RISF

Período

Finalidade

Eduardo Braga

469

2013

13

01/08/2013

Atividade Parlamentar

Eduardo Lopes

451

2013

13

01/08/2013

Atividade Parlamentar

[

Epitácio Cafeteira

518

2013

43, I

De 22/07/2013 a 16/08/2013

Licença Saúde

531

2013

43, I

De 22/08/2013 a 31/08/2013

Licença Saúde

473

2013

43, II

01/08/2013

Licença Particular

524

2013

13

De 03/09/2013 a 09/09/2013

Atividade Parlamentar - integrar delegação em
missão oficial à França e à Suécia

474

2013

13

01/08/2013

Atividade Parlamentar

499

2013

13

13/08/2013

Atividade Parlamentar

528

2013

13

27/08/2013

Atividade Parlamentar

481

2013

43, II

De 06/08/2013 a 08/08/2013

Licença Particular

533

2013

13

29/08/2013

Atividade Parlamentar
Licença Saúde

Eunício Oliveira

Fernando Collor

Francisco Dornelles

446

2013

43, I

De 15/07/2013 a 18/07/2013

466

2013

43, I

De 01/08/2013 a 09/08/2013

Licença Saúde

523

2013

13

De 27/08/2013 a 30/08/2013

Atividade Parlamentar

Gim

476

2013

43, II

16/07/2013

Licença Particular

Ivo Cassol

467

2013

13

01/08/2013

Atividade Parlamentar

443

2013

13

08/07/2013

Atividade Parlamentar

444

2013

13

11/07/2013

Atividade Parlamentar

453

2013

13

16/07/2013

Atividade Parlamentar

500

2013

13

15/08/2013

Atividade Parlamentar

514

2013

13

22/08/2013

Atividade Parlamentar

494

2013

13

28/08/2013 e 29/08/2013

Atividade Parlamentar

445

2013

13

16/07/2013

Atividade Parlamentar

460

2013

13

01/08/2013

Atividade Parlamentar

Garibaldi Alves

[

Jader Barbalho

Jarbas Vasconcelos
Jayme Campos

João Alberto Souza

438

2013

13

De 15/07/2013 a 17/07/2013

Atividade Parlamentar

479

2013

13

01/08/2013

Atividade Parlamentar

480

2013

43, I

01/08/2013

Licença Saúde

463

2013

13

01/08/2013

Atividade Parlamentar

[

João Capiberibe

João Durval

521

2013

43, I

21/08/2013 e 22/08/2013

Licença Saúde

535

2013

43, I

28/08/2013 e 29/08/2013

Licença Saúde

492

2013

43, I

De 12/08/2013 a 26/08/2013

Licença Saúde

526

2013

43, I

De 27/08/2013 a 05/09/2013

Licença Saúde

456

2013

13

01/08/2013

Atividade Parlamentar

503

2013

13

15/08/2013

Atividade Parlamentar

462

2013

13

01/08/2013

Atividade Parlamentar

502

2013

13

15/08/2013

Atividade Parlamentar

519

2013

13

22/08/2013

Atividade Parlamentar

[

João Ribeiro

João Vicente Claudino

Jorge Viana
Kátia Abreu

836
50
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FEDERAL
DIÁRIO DO
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FEDERAL
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Autor

Nº

Ano

RISF

Período

Finalidade

468

2013

13

01/08/2013

Atividade Parlamentar

496

2013

43, I

08/08/2013

Licença Saúde

510

2013

13

14/08/2013

Atividade Parlamentar - representar a
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional do Senado Federal na cerimônia de
posse do Presidente da República do Paraguai

527

2013

13

28/08/2013 e 29/08/2013

Atividade Parlamentar

Luiz Henrique

437

2013

43, I

De 01/07/2013 a 17/07/2013

Licença Saúde

470

2013

13

01/08/2013

Atividade Parlamentar

488

2013

13

De 07/10/2013 a 10/10/2013

Atividade Parlamentar - participar da
Conferência sobre "Religião e Direitos
Humanos", em Provo, Estados Unidos

489

2013

256

#VALOR!

Retirada do RQM nº 424, de 2013

507

2013

13

15/08/2013

Atividade Parlamentar

508

2013

13

13/08/2013

Atividade Parlamentar

512

2013

13

20/08/2013

Atividade Parlamentar

458

2013

13

01/08/2013

Atividade Parlamentar

447

2013

13

16/07/2013 e 17/07/2013

Atividade Parlamentar

464

2013

13

01/08/2013

Atividade Parlamentar

506

2013

13

15/08/2013

Atividade Parlamentar

Magno Malta

Maria do Carmo Alves

Mário Couto

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

[

Mozarildo Cavalcanti

442

2013

43, I

De 08/07/2013 a 10/07/2013

Licença Saúde

497

2013

43, I

08/08/2013

Licença Saúde

484

2013

13

07/08/2013 e 08/08/2013

Atividade Parlamentar - participar do 15º
Congresso Catarinense de Rádio e Televisão de
2013, promovido pela Associação Catarinense
de Emissoras de Rádio e Televisão (ACERT)

509

2013

13

14/08/2013 e 15/08/2013

Atividade Parlamentar - participação na XXVII
CONTESC - Conveção da Contabilidade do
Estado de Santa Catarina

455

2013

13

01/08/2013

Atividade Parlamentar

Paulo Bauer

Paulo Paim

471

2013

43, I

01/08/2013

Licença Saúde

483

2013

13

08/08/2013

Atividade Parlamentar

Renan Calheiros

501

2013

13

15/08/2013

Atividade Parlamentar - representação
institucional à cidade de São Paulo-SP

Ricardo Ferraço

525

2013

13

27/08/2013

Atividade Parlamentar

Roberto Requião

513

2013

13

De 01/10/2013 a 08/10/2013

Atividade Parlamentar - participar da 11ª
Sessão Anual do Fórum Público Mundial
"Diálogo de Civilizaçãos", na Ilha de Rodes,
Grécia

454

2013

13

01/08/2013

Atividade Parlamentar

517

2013

13

22/08/2013

Atividade Parlamentar

530

2013

13

29/08/2013

Atividade Parlamentar

Pedro Simon

Sérgio Petecão

[

Vicentinho Alves

529

2013

43, I

27/08/2013 e 28/08/2013

Licença Saúde

Vital do Rêgo

478

2013

13

01/08/2013

Atividade Parlamentar

AGOSTO
DE
2013
Agosto de
2013

Autor

Waldemir Moka

Wellington Dias

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Nº

Ano

RISF

Período

Finalidade

486

2013

13

08/08/2013

Atividade Parlamentar - participar de cerimônia
de lançamento de edital de concorrência para
concessao de áreas para cultivo de pescado em
águas da União no Estado do Mato Grosso do
Sul

536

2013

13

29/08/2013

Atividade Parlamentar

537

2013

13

15/08/2013

Atividade Parlamentar

477

2013

13

01/08/2013

Atividade Parlamentar

498

2013

13

13/08/2013

Atividade Parlamentar - acompanhar o Ministro
de Estado da Pesca e Aquicultura em viagem
oficial ao Estado de Goiás

522

2013

13

De 27/08/2013 a 29/08/2013

Atividade Parlamentar

Wilder Morais

Zeze Perrella

Sexta-feira 30 837
51

838
52
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ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

Matéria: Cancelamento de Missão (total: 4)
-

Art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal
Agosto de 2013
Autor

Expediente

Requerimento

Descrição

Of. GSCLUC nº 107/2013

RQS nº 616, de 2013

Comunica a impossibilidade de comparecimentio ao
evento de que trata o Requerimento nº 616, de
2013.

Of. GSCLUC nº 166/2013

RQS nº 892, de 2013

Informa o não comparecimento, por motivo de
força maior, à convocação do Grupo Brasileiro do
PARLATINO, em São José, Costa Rica

Vital do Rêgo

Diário do Senado Federal, de 17
de julho de 2013, página 47702

RQS nº 722, de 2013

Pronunciamento que informa o cancelamento da
Comissão Representativa para a visita ao Papa
Francisco no Rio de Janeiro-RJ.

Zeze Perrella

Of. GSZPER nº 761/2013

RQS nº 639, de 2013

Solicita a retirada definitiva da matéria.

Cícero Lucena

AGOSTO
DE
2013
Agosto de
2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO
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6HVV}HV5HDOL]DGDV
D


)*#)$%

+%

&RQMXQWD6ROHQH

jVKPLQ
3OHQiULRGR6HQDGR)HGHUDO 

&RQMXQWD6ROHQH

jVKRUDV
3OHQiULRGR6HQDGR)HGHUDO 

&RQMXQWD

jVKRUDV
3OHQiULRGD&kPDUDGRV
'HSXWDGRV 

&RQMXQWD6ROHQH

jVKRUDV
3OHQiULRGR6HQDGR)HGHUDO 

'HVWLQDGDjSURPXOJDomRGD(PHQGD&RQVWLWXFLRQDOQGHRULXQGDGD
3URSRVWD GH( PHQGD j& RQVWLWXLomRQ  G H  Q G H  QD
&kPDUD GRV' HSXWDGRV  TXH³$ OWHUD RD UW G D& RQVWLWXLomR) HGHUDO para
assegurar às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal autonomia
funcional e administrativa”

(PHQGD&RQVWLWXFLRQDOQGH±3XEOLFQR'28GH 

'HVWLQDGDDFRPHPRUDURVDQRVGD8QLmR%UDVLOHLUDGH0XOKHUHV±8%0
'HVWLQDGDj
3$57(,
$SUHFLDomRGHYHWRVSUHVLGHQFLDLV
3$57(,,
$ SUHFLDomRGR  3URMHWR GH5 HVROXomR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q GH 
TXH ³'LVS}HV REUHD& RPLVVmR 0LVWD GR& RQJUHVVR1 DFLRQDOG H$ VVXQWRV
5HODFLRQDGRVj&R PXQLGDGHGR V3Dt VHV GH /tQJXD3R UWXJXHVDVX D
FRPSRVLomRRUJDQL]DomRHFRPSHWrQFLDV´H
$ SUHFLDomRGR  3URMHWR GH5 HVROXomR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q GH 
TXH³$FUHVFHQWDDRDUWGD5HVROXomRQ&1TXHGLVS}HVREUH
D&RPLVVmR0LVWD3HUPDQHQWHDTXHVHUHIHUHRGRDUWGD&RQVWLWXLomR
)HGHUDO´
'HVWLQDGDj6ROHQLGDGHGH(QWUHJDGR5HODWyULR)LQDOGD&RPLVVmR3DUODPHQWDU
0LVWD GH ,QTXpULWRGD9 LROrQFLD& RQWUD D0XO KHUj ([ FHOHQWtVVLPD 6HQKRUD
3UHVLGHQWDGD5HS~EOLFD'LOPD5RXVVHII



0DWpULDV
D
,-/
&1
Q
QDRULJHP 

&1
Q
QDRULJHP 

&1
Q
QDRULJHP 

1
3/9Q
RULXQGRGD
03Q 

9HWR3DUFLDOQ
/HLWXUD


3/9Q
RULXQGRGD
03Q 

9HWR3DUFLDOQ
/HLWXUD


3/6Q
QQD
&kPDUDGRV
'HSXWDGRV 

9HWR3DUFLDOQ
/HLWXUD
6) 


/



2#356

$OWHUDDV/HLVQVGHGHRXWXEURGHSDUD
GLVSRUV REUHR 6HJXUR GH& UpGLWR j( [SRUWDomRQD V
RSHUDo}HVU HODWLYDVDH[ SRUWDo}HVGRVH WRUDH URQiXWLFR
G H  GHMX QKRG H SD UD GLVSRUV REUH R
F{PSXWRQR)XQGRGH0DQXWHQomRH'HVHQYROYLPHQWRGD
(GXFDomR% iVLFDH GH9 DORUL]DomRG RV3 URILVVLRQDLV GD
(GXFDomR ) 81'(%GDVPDW UtFXODV HPS UpHVFRODV
FRQYHQLDGDV FRPRSR GHUS ~EOLFR  GH GH 
VHWHPEURG H S DUDHV WHQGHUDG DWDOLPLWH SDUD
DGHVmR DR5 HJLPH( VSHFLDOG H7 ULEXWDomRG R3 URJUDPD
1DFLRQDOGH% DQGD/DUJDSDUD,PSODQWDomRGH5HGHVGH
7HOHFRPXQLFDo}HV5 (31%/5HGHV GH GH 
MDQHLURGHHGHGHRXWXEURGH

5HGX]D ] HUR DV DOtTXRWDV GD& RQWULEXLomRS DUDR 
3,63DVHSGD&RILQVGD&RQWULEXLomRSDUDR3,63DVHS
,PSRUWDomR HG D& RILQV,PSRUWDomRL QFLGHQWHV VREUHD 
UHFHLWDGHFRUUHQWHGDY HQGDQRPHUFDGRLQWHUQRH VREUH
DLPS RUWDomRG H SURGXWRVT XHF RPS}HPD FHVWD EiVLFD
DOWHUDDV/HLVQVGHGHMXOKRGH
GH G HG H]HPEUR GH  G H  GHD EULOG H
 G H  GHR XWXEUR GH   GH 
GHGH]HPEURGH GH GHPDUoRGH 
GHGHMXOKRGHGHGHDEULOGH
GHGHPDUoRGHGHGH
MDQHLURGHGHGHMXOKRGHHGH
G HGH ]HPEURGH UHY RJD GLVSRVLWLYRGD/ HLQ 
GHGHGH
]HPEUR GH  HGiR XWUDV
SURYLGrQFLDV

'LVS}HVREUHRH[HUFtFLRGD0HGLFLQD


jVKRUDV
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0DQWLGRV
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2#356

$OWHUDD/HL&RPSOHPHQWDUQGHGHGH]HPEURGH
D/H LQ GH  GH RX WXEURGH   &yGLJR
7ULEXWiULR1 DFLRQDO H D / HL Q G H G HM XOKRG H
 /HL2U JkQLFDGR 7U LEXQDOGH &R QWDVGD 8Q LmR 
SDUDGL VSRU VREUHRV FULWpULRVG HUDW HLR GR) XQGRGH 
3DUWLFLSDomRGR V( VWDGRVHGR 'LVWULWR )HGHUDO )3(  H
UHYRJDGLVSRVLWLYRVGD/HLQGHGHRXWXEURGH




jVKRUDV


7RWDO±

0DQWLGR







$WRVGR3UHVLGHQWHGD0HVDGR&RQJUHVVR1DFLRQDO
D

1

SXEOLFQR'28
GH 


SXEOLFQR'28
GH 


SXEOLFQR'28
GH 


SXEOLFQR'28
GH 


SXEOLFQR'28
GH 


23UHVLGHQWHGD0HVDGR&RQJUHVVR1DFLRQDOFXPSULQGRRTXHGLVS}HRGRDUWGD5HVROXomRQGH
&1ID]VD EHUT XHQ RVW HUPRV GR GRD UW G D& RQVWLWXLomR) HGHUDOF RPDUHG DomRG DGDSHOD( PHQGD
&RQVWLWXFLRQDOQGHD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHMXQKRGHSXEOLFDGDQR'LiULR2ILFLDOGD8QLmR
QRGLDGRPHVPRPrVHDQRTXH$OWHUDD/HLQGHGHQRYHPEURGHSDUDGLVSRUVREUHDFRQFHVVmR
GHJDUDQWLDGD8 QLmRD HQWLGDGHVFRQWURODGDVLQGLUHWDPHQWHSHORVHQWHVGD) HGHUDomRDXWRUL]DR DXPHQWRGRFDSLWDO
VRFLDOG D9 $/(&( QJHQKDULD& RQVWUXo}HVH) HUURYLDV6 $D XWRUL]D D8 QLmR D UHQHJRFLDU FRQGLo}HVIL QDQFHLUDV H
FRQWUDWXDLVGD VR SHUDo}HVG HFU pGLWRF RPR% DQFR1 DFLRQDOGH' HVHQYROYLPHQWR( FRQ{PLFRH6 RFLDO  %1'(6TXH 
PHQFLRQDDOWHUDRFi OFXORGDUHFHLWDOtTXLGDUHDOGRV0XQLFtSLRVSDUDDGHTXDomRj /HLQ GHGH DJRVWRGH
D XWRUL]D D 8QLmRD F RQFHGHUFU pGLWRD R% 1'(6QR PR QWDQWH GHD Wp5   TXLQ]HE LOK}HV GH
UHDLV HPFRQGLo}HVILQDQFHLUDVHFRQWUDWXDLVTXHSHUPLWDPRVHXHQTXDGUDPHQWRFRPRLQVWUXPHQWRKtEULGRGHFDSLWDOH
GtYLGDRXHO HPHQWRSDW ULPRQLDOTX H YHQKDDV XEVWLWXtORQ DIR UPDomRGRS DWULP{QLRG HUHI HUrQFLD SURPRYHDo}HVG H
FRRSHUDomRHQ HUJpWLFD FRPSD tVHVGD$ PpULFD/ DWLQD HGiR XWUDV SURYLGrQFLDVWH PVXDY LJrQFLDS URUURJDGDS HOR
SHUtRGRGHVHVVHQWDGLDV

23UHVLGHQWHGD0HVDGR&RQJUHVVR1DFLRQDOFXPSULQGRRTXHGLVS}HRGRDUWGD5HVROXomRQGH
&1ID]VD EHUT XHQ RVW HUPRV GR GRD UW G D& RQVWLWXLomR) HGHUDOF RPDUHG DomRG DGDSHOD( PHQGD
&RQVWLWXFLRQDOQGHD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHMXQKRGHSXEOLFDGDQR'LiULR2ILFLDOGD8QLmR
QRGLDGRPHVPRPrVH DQRTXH$XWRUL]DD& RPSDQKLD1DFLRQDOGH$ EDVWHFLPHQWRD FRQWUDWDUR%DQFRGR%UDVLO
6$RXV XDV VXEVLGLiULDVS DUDDW XDUQ D JHVWmRH QDIL VFDOL]DomRG H REUDV H VHUYLoRV GH HQJHQKDULDU HODFLRQDGRV j
PRGHUQL]DomRFRQ VWUXomRD PSOLDomRRX U HIRUPDG HD UPD]pQVGH VWLQDGRVjV D WLYLGDGHVG HJX DUGDH FRQ VHUYDomRGH
SURGXWRVDJURSHFXiULRVDOWHUDDV/HLVQGHGHMXOKRGHHQGHGHMXOKRGHSDUDGLVSRU
VREUHDFRQGLomRGHVH JXUDGRHVSHFLDOR 'HFUHWR/HLQGHGHIHYHUHLURGHHD /HLQ GH GH
MDQHLURGHSDUDGLVSRUVREUHSUD]RVGRSHQKRUUXUDOHDV/HLVQGHGHQRYHPEURGHHQ
GH GH RXWXEUR GH DWULEXL IRUoDGHHV FULWXUDS~EOLFDDRVFRQWUDWRVGHILQ DQFLDPHQWRGR )XQGRGH 7HUUDV HGD
5HIRUPD$ JUiULDGHTX HWU DWDD /HL& RPSOHPHQWDUQ GH GH IHY HUHLUR GH F HOHEUDGRV SRULQ VWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDVSRUPHLRGHLQVWUXPHQWRVSDUWLFXODUHVLQVWLWXLR3URJUDPD1DFLRQDOGH$SRLRj&DSWDomRGHÈJXDGH&KXYD
H2 XWUDV7 HFQRORJLDV6 RFLDLV GH$ FHVVR jÈ JXD 3URJUDPD& LVWHUQDVH GiR XWUDVS URYLGrQFLDVWHP VXDY LJrQFLD
SURUURJDGDSHORSHUtRGRGHVHVVHQWDGLDV

23UHVLGHQWHGD0HVDGR&RQJUHVVR1DFLRQDOFXPSULQGRRTXHGLVS}HRGRDUWGD5HVROXomRQGH
&1ID]VD EHUT XHQ RVW HUPRV GR GRD UW G D& RQVWLWXLomR) HGHUDOF RPDUHG DomRG DGDSHOD( PHQGD
&RQVWLWXFLRQDOQGHD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHMXQKRGHSXEOLFDGDQR'LiULR2ILFLDOGD8QLmR
QRGLDGRPHVPRPrVHDQRHP(GLomR([WUDTXH$OWHUDD/HLQGHGHDEULOGHSDUDGLVSRUVREUH
RILQ DQFLDPHQWR GHE HQVGH FRQVXPRG XUiYHLVD EHQHILFLiULRVGR3 URJUDPD0L QKD& DVD0L QKD9 LGDFRQ VWLWXLI RQWH
DGLFLRQDOGHU HFXUVRVSDUDD& DL[D(FRQ{PLFD)HGHUDODOWHUDD/H LQ GHGHG H]HPEURGH TXHG LVS}H
VREUHDVPHGLGDVGHHV FODUHFLPHQWRDRF RQVXPLGRUSDUDSUHYHUSUD]RGHD SOLFDomRGDVVDQo}HVSUHYLVWDVQD/HLQ
GHGHVHWHPEURGHHG iRXWUDVSURYLGrQFLDVWHPVXDYLJrQFLDSURUURJDGDSHORSHUtRGRGHVHVVHQWD
GLDV

23UHVLGHQWHGD 0HVDGR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRS DUiJUDIR~QLFRGRD UWGD5 HVROXomRQGH 
&1ID]VDEHUTXHD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHDEULOGHTXH5HHVWUXWXUDRPRGHORMXUtGLFRGHRUJDQL]DomR
GRVUHFLQWRVDGXDQHLURVGH] RQDVHFXQGiULDDOWHUDD/HL QGH GHD EULOGHHD0H GLGD3URYLVyULDQ
GHGHGH]HPEURGHUHGX]D]HURDVDOtTXRWDVGD&RQWULEXLomRSDUDR3,63$6(3HGD&2),16LQFLGHQWHV
VREUH DVLQ GHQL]Do}HV DT XH VHUH IHUHD /HLQ  G H  GH MDQHLUR GH DO WHUDD /HLQ   GH G H
VHWHPEURG H SD UDGL VSRUV REUHPX OWDS HFXQLiULDSHO RGH VFXPSULPHQWRGR3 URJUDPDG H,Q FHQWLYRj,QRY DomR
7HFQROyJLFDH$GHQVDPHQWRGD&DGHLD3URGXWLYDGH9HtFXORV$XWRPRWRUHV,129$5$872HGiRXWUDVSURYLGrQFLDV
WHYHVHXSUD]RGHYLJrQFLDHQFHUUDGRQRGLDGHDJRVWRGRFRUUHQWHDQR

23UHVLGHQWHGD0HVDGR&RQJUHVVR1DFLRQDOFXPSULQGRRTXHGLVS}HRGRDUWGD5HVROXomRQGH
&1ID]VD EHUT XHQ RVW HUPRV GR GRD UW G D& RQVWLWXLomR) HGHUDOF RPDUHG DomRG DGDSHOD( PHQGD
&RQVWLWXFLRQDOQGHD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHMXOKRGHSXEOLFDGDQR'LiULR2ILFLDOGD8QLmRQR
GLD G RPH VPRPrVH DQR TXH ,QVWLWXL R3 URJUDPD0DL V0p GLFRVH Gi RXWUDV SURYLGrQFLDVWHP VXDY LJrQFLD
SURUURJDGDSHORSHUtRGRGHVHVVHQWDGLDV
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SXEOLFQR'28
GH 

23UHVLGHQWHGD0HVDGR&RQJUHVVR1DFLRQDOFXPSULQGRRTXHGLVS}HRGRDUWGD5HVROXomRQGH
&1ID]VD EHUT XHQ RVW HUPRV GR GRD UW G D& RQVWLWXLomR) HGHUDOF RPDUHG DomRG DGDSHOD( PHQGD
&RQVWLWXFLRQDOQGHD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHMXOKRGHSXEOLFDGDQR'LiULR2ILFLDOGD8QLmRQR
GLDGRPHVPRPrVHDQRTXH$EUHFUpGLWRH[WUDRUGLQiULRHPIDYRUGH(QFDUJRV)LQDQFHLURVGD8QLmRQRYDORUGH
5SDUDYLDELOL]DURSDJDPHQWRGH VXEYHQomRHFRQ{PLFDjVXQLGDGHVLQGXVWULDLVSURGXWRUDVGHHWDQRO
FRPEXVWtYHOGD5HJLmR1RUGHVWHWHPVXDYLJrQFLDSURUURJDGDSHORSHUtRGRGHVHVVHQWDGLDV




0HQVDJHQV([SHGLGDVSHOD6HFUHWDULD*HUDOGD0HVD
6HFUHWDULDGH*HVWmR/HJLVODWLYDGR&RQJUHVVR1DFLRQDO
D
1
,-/

7#

&1

6HQKRU3UHVLGHQWH
GR6XSUHPR
7ULEXQDO)HGHUDO

&1

6HQKRUD3UHVLGHQWH
GD5HS~EOLFD


(QFDPLQKDXPH[HPSODUGR5HODWyULR)LQDOQGHGD&RPLVVmR3DUODPHQWDU0LVWDGH,QTXpULWR
FULDGDSRUPHLRGR5HTXHULPHQWRGR&RQJUHVVR1DFLRQDOQGHFRPDILQDOLGDGHGHLQYHVWLJDUD
VLWXDomR GDY LROrQFLDF RQWUD DPX OKHUQR% UDVLOH DSXUDUG HQ~QFLDVGHRPL VVmR SRUSDUW HG RS RGHU
S~EOLFRF RPUHO DomR jDS OLFDomR GHLQ VWUXPHQWRVL QVWLWXtGRVHPO HLSDU DSU RWHJHUD VPXOK HUHVHP 
VLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGH
(QFDPLQKDXPH[HPSODUGR5HODWyULR)LQDOQGHGD&RPLVVmR3DUODPHQWDU0LVWDGH,QTXpULWR
FULDGDSRUPHLRGR5HTXHULPHQWRGR&RQJUHVVR1DFLRQDOQGHFRPDILQDOLGDGHGHLQYHVWLJDUD
VLWXDomR GDY LROrQFLDF RQWUD DPX OKHUQR% UDVLOH DSXUDUG HQ~QFLDVGHRPL VVmR SRUSDUW HG RS RGHU
S~EOLFRF RPUHO DomR jDS OLFDomR GHLQ VWUXPHQWRVL QVWLWXtGRVHPO HLSDU DSU RWHJHUD VPXOK HUHVHP 
VLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGH




&RUUHVSRQGrQFLDV([SHGLGDVSHOD6HFUHWDULD*HUDOGD0HVD
6HFUHWDULDGH*HVWmR/HJLVODWLYDGR&RQJUHVVR1DFLRQDO
D
1
89$

7#

&1

'HS+HQULTXH(GXDUGR
$OYHV±3UHVLGHQWHGD&'

&1

'HS+HQULTXH(GXDUGR
$OYHV±3UHVLGHQWHGD&'

&1

'HS+HQULTXH(GXDUGR
$OYHV±3UHVLGHQWHGD&'

&1

'HS+HQULTXH(GXDUGR
$OYHV±3UHVLGHQWHGD&'

&1

'HS+HQULTXH(GXDUGR
$OYHV±3UHVLGHQWHGD&'

&1

'HS+HQULTXH(GXDUGR
$OYHV±3UHVLGHQWHGD&'

&1

'HS+HQULTXH(GXDUGR
$OYHV±3UHVLGHQWHGD&'


&RPXQLFDTXHD& RPLVVmR0LVWDGH 3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)L VFDOL]DomRSRUPHLRGRV3 DUHFHUHVQVH GH 
&1SXEOLFDGRVQR'6)GRGLDFRQFOXLXSHORDUTXLYDPHQWRGRV2)1VQVHGHTXHHQFDPLQKDP5HODWyULRV
*HUHQFLDLV7ULPHVWUDLVGR%1'(6UHIHUHQWHVDRTXDUWRWULPHVWUHGHHDRSULPHLURWULPHVWUHGHUHVSHFWLYDPHQWH
&RPXQLFDT XHSDU DR V ILQVG R GLVSRVWRQ R DUW G D5 HVROXomR Q  GH &1 IRL HQFDPLQKDGRj ([ FHOHQWtVVLPD 6HQKRUD
3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDR3URMHWRGH/HLGH&RQYHUVmRQGH 0HGLGD3URYLVyULDQGH DSURYDGRSHOR6HQDGR
)HGHUDOH PVHVV mRU HDOL]DGDQ RGL D  GHDJ RVWRG RF RUUHQWHDQ RT XH³ ,QVWLWXLFU pGLWRSU HVXPLGR GD& RQWULEXLomR SDUDR 
3,63DVHSHGD& RQWULEXLomRSDU DR)L QDQFLDPHQWRG D6HJ XULGDGH6RFL DO &2),16 QDY HQGDGHiO FRROL QFOXVLYHSDU DI LQV
FDUEXUDQWHVDOWHUDDV/HLVQVGHGHQRYHPEURGHGHGHDEULOGHGHGHQRYHPEURGH
H G H GHGH]HPEURG H HD0 HGLGD3U RYLVyULDQ GH  GHDJ RVWR GH S DUDGL VSRUVR EUH D
LQFLGrQFLD GDVU HIHULGDVFRQWU LEXLo}HV QDL PSRUWDomRHVR EUHD UHFHLWDG HFRUUHQWHG D YHQGDQR PHUFDGRL QWHUQRG HL QVXPRV GD
LQG~VWULDT XtPLFDQDFL RQDOT XHHV SHFLILFDU HYRJDRG RDU W GD /HLQ   GH GHQ RYHPEUR GH H GiR XWUDV
SURYLGrQFLDV´
(PDWHQomRDR2ItFLRQGHGH9([HVFODUHoRTXHRUHVXOWDGRGD6HVVmRGR&RQJUHVVR1DFLRQDOUHDOL]DGDHP
GHDJRVWRGHHPTXHIRUDPDSUHFLDGRVRV9HWRVQVDGHIRLGLYXOJDGRQRVtWLRGR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRGLD
GHDJRVWRGHWmRORJRDDWDGHDSXUDomRIRLDVVLQDGDSHORVPHPEURVGD&RPLVVmR$SXUDGRUD2XWURVVLPLQIRUPDTXHD
&kPDUDGRV ' HSXWDGRV IRLF RPXQLFDGD GRU HVXOWDGR GDU HIHULGD6HVVm RS RUP HLR GRV2 ItFLRVQV     H WR GRV
GDWDGRVGHGHDJRVWRGH
7HQGRH PY LVWDP DQLIHVWDo}HVG R6 HQDGRU (GXDUGR /RSHVH GR  'HSXWDGR$QW RQLR%XO K}HVFRQV XOWD QRV WHUPRV GR DUW  GR
5HJLPHQWR&RPXPVREUHDYLDELOLGDGHGHUHDOL]DomRGHVHVVmRVROHQHGR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRGLDGHVHWHPEURGRFRUUHQWH
WHUoDIHLUD jV RQ]HK RUDVQ R 3OHQiULRG R 6HQDGR)HG HUDO HP FRPHPRUDomRD RV DQ RVG H IXQGDomRG D5 HGH5 HFRUG GH
7HOHYLVmR
(PDW HQomRD R2 ItFLRQ G H U HIHUHQWHjVRO LFLWDomRG R' HSXWDGR5 LFDUGR, ]DU3U HVLGHQWHG R& RQVHOKR GHeWL FD H
'HFRUR3 DUODPHQWDUG HVVD& DVDH QFDPLQKDFySL DL QWHJUDOGR5 HODWyULR)L QDOSU RGX]LGRSHO D& RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDG H
,QTXpULWR±&30,GR&DFKRHLUDFRPSRVWRSRU9ROXPH,9ROXPH,, 7RPRV,D9 H9ROXPH,,, 7RPRV,H,, 
&RPXQLFDT XHHVW D 3UHVLGrQFLDU HFHEHXG R 6XSHULQWHQGHQWHGD 6 8'(1(R2 ItFLRQ   GH T XH SDVVDD WU DPLWDUFRPR
2)1 RT XDOHQF DPLQKDDR & RQJUHVVR1 DFLRQDOR5 HODWyULRG H5 HVXOWDGRV H,P SDFWRV ±([ HUFtFLR GR )XQ GR
&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR1RUGHVWH)1($PDWpULDSXEOLFDGDQR'6)GHYDLj&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV
2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomR
&RPXQLFDTXHIRUDPSXEOLFDGRVQR' 6)GRGLDRVVH JXLQWHVSDUHFHUHVGD&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV
3~EOLFRVH)LVFDOL]DomR
3DU HFHUHVQ V DG H &1FR QFOXLQGRSHO R DUTXLYDPHQWRG DVVHJ XLQWHV PDWpULDVT XHH QFDPLQKDP5 HODWyULRVGH 
$WLYLGDGHVGD$XWRULGDGH3~EOLFD2OtPSLFD
2)1  T XH³ (QFDPLQKD DR& RQJUHVVR1 DFLRQDO HPFX PSULPHQWR DRGL VSRVWR QR DUW GD / HLQ   GH  R
5HODWyULRGH$WLYLGDGHVGD$XWRULGDGH3~EOLFD2OtPSLFD±$32UHIHUHQWHDRVHPHVWUHGH´
2)1TXH³(QFDPLQKDR5HODWyULRGH$WLYLGDGHVGHVHQYROYLGDVSHOD$32QRSULPHLURVHPHVWUHGH´H
2)1TXH³(QFDPLQKDR5 HODWyULRGH$WL YLGDGHVGHVHQYROYLGDVSHOD$XWRULGDGH3~EOLFD2OtPSLFD±$32QRVHJ XQGR
VHPHVWUHGH´
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&RPXQLFDTXHIRUDPSXEOLFDGRVQR' 6)GRGLDRVVH JXLQWHVSDUHFHUHVGD&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV
3~EOLFRVH)LVFDOL]DomR
3DUHFHUHVQVDHDGH&1FRQFOXLQGRSHORDUTXLYDPHQWRGDVVHJXLQWHVPDWpULDVTXHHQFDPLQKDP5HODWyULRV
*HUHQFLDLV7ULPHVWUDLVGR%1'(6
2)1TXH³(QFDPLQKDQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLQGHGHMXQKRGHR5HODWyULR*HUHQFLDO
7ULPHVWUDOGR%1'(6UHIHUHQWHDRSULPHLURWULPHVWUHGH´
2)1TXH³(QFDPLQKDQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLQGHGHMXQKRGHR5HODWyULR*HUHQFLDO
7ULPHVWUDOGR%1'(6UHIHUHQWHDRVHJXQGRWULPHVWUHGH´
2)1TXH³(QFDPLQKDQRVW HUPRVGRSDU iJUDIRVH[WRGRDUWLJRSULPHLURGD /HLQ GHR5 HODWyULR
*HUHQFLDO7ULPHVWUDOGR%1'(6UHIHUHQWHDRWHUFHLURWULPHVWUHGH´
2)1TXH³(QFDPLQKDQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLQGHGHMXQKRGHR5HODWyULR*HUHQFLDO
7ULPHVWUDOGR%1'(6UHIHUHQWHDRTXDUWRWULPHVWUHGH´
2)1TXH³(QFDPLQKDQRVWHUPRVGR DUWLJR GD/HLQGHR5HODWyULR*HUHQFLDO7ULPHVWUDO
GR%1'(6UHIHUHQWHDRSULPHLURWULPHVWUHGH´
2)1TXH³(QFDPLQKDQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLQGHGHMXQKRGHR5HODWyULR*HUHQFLDO
7ULPHVWUDOGR%1'(6UHIHUHQWHDRVHJXQGRWULPHVWUHGH´H
2)1TXH³(QFDPLQKDQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLQGHGHMXQKRGHHGRDUWLJRGD/HL
QGHGHMXOKRGHR5HODWyULR*HUHQFLDO7ULPHVWUDOGR%1'(6UHIHUHQWHDRWHUFHLURWULPHVWUHGH´
&RPXQLFDTXHIRLSXEOLFDGRQR'6)GRGLDR3DUHFHUQGH&1GD&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV
3~EOLFRVH )LVFDOL]DomR FRQFOXLQGRSHO RDU TXLYDPHQWRGDV VHJXLQWHV PDWpULDVT XHH QFDPLQKDP5 HODWyULRVVREU H 2SHUDo}HV
&RQWUDWDGDVGD/LQKDGH&UpGLWRSDUD&DSLWDOGH*LURGD03
2)1TXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDODWHQGHQGRDRTXHGLVS}HRSDUiJUDIRGRDUWLJRGD/HLQGH
GHDEULOGHRUHODWyULRVREUHDVRSHUDo}HVFRQWUDWDGDVGD/LQKDGH&UpGLWR&DSLWDOGH*LURFULDGDSHOD0HGLGD3URYLVyULD
QGHGHQRYHPEURGHHUHJXODPHQWDGDSHOD5HVROXomR&01QGHGHQRYHPEURGH´H
2)1TXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRGRDUWGD/HLQGHGHDEULOGHR
9ROXPHGH&RQWUDWDomRGD/LQKDGH&UpGLWR&DSLWDOGH*LUR±´
&RPXQLFDTXHIRLSXEOLFDGRQR'6)GRGLDR3DUHFHUQGH&1GD&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV
3~EOLFRV H)L VFDOL]DomRFR QFOXLQGR SHOR DUTXLYDPHQWR GDVV HJXLQWHV PDWpULDVT XHH QFDPLQKDP5 HODWyULRVVREU H 2SHUDo}HV
&RQWUDWDGDVGD/LQKDGH&UpGLWRSDUD&DSLWDOGH*LURGD03
2)1TXH³(QFDPLQKDQRVWHUPRVGRSDUiJUDIRGRDUWGD/HLQGHGHDEULOGHUHODWyULRVREUHDV
RSHUDo}HVFRQWUDWDGDVGD/LQKDGH&UpGLWR&DSLWDOGH*LURFULDGDSHOD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHQRYHPEURGH´H
2)1TXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDODWHQGHQGRDRTXHGLVS}HRGRDUWGD/HLQGHGHDEULO
GHRUHODWyULRGHRSHUDo}HVGHFRQWUDWDomRGD/LQKDGH&UpGLWRGH&DSLWDOGH*LUR±VHPHVWUHGH´
&RPXQLFDTXHIRLSXEOLFDGRQR'6)GRGLDR3DUHFHUQGH&1GD&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV
3~EOLFRVH)L VFDOL]DomRFRQFO XLQGRSHO R DUTXLYDPHQWRGDVV HJXLQWHV PDWpULDVT XH HQFDPLQKDP5 HODWyULRVGH$Y DOLDomRG H
&XPSULPHQWRGD0HWDGH6XSHUiYLW3ULPiULR
0&1TXH³(QFDPLQKDQRVWHUPRVGRDU WGD/HLQGH GHDJRVWRGHRUHODWyULRGH DYDOLDomRGR
FXPSULPHQWRGDPHWDGHVXSHUiYLWSULPiULRUHIHUHQWHDRSULPHLURTXDGULPHVWUHGH´
0&1TXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRDUWGD /HLQ GHGHDJRVWRGHR
UHODWyULRGHDYDOLDomRGRFXPSULPHQWRGDPHWDGHVXSHUiYLWSULPiULRUHIHUHQWHDRVHJXQGRTXDGULPHVWUHGH´H
0&1TXH³(QFDPLQKDDR& RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRDU WG D/HLQ GHGH DJRVWRGH R
UHODWyULRGHDYDOLDomRGRFXPSULPHQWRGDPHWDGHVXSHUiYLWSULPiULRUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRGH´

&RPXQLFDTXHIRLSXEOLFDGRQR'6)GRGLDR3DUHFHUQGH&1GD&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV
3~EOLFRVH)L VFDOL]DomRFRQFO XLQGRSHO R DUTXLYDPHQWRGDVV HJXLQWHV PDWpULDVT XH HQFDPLQKDP5 HODWyULRVGH$Y DOLDomRG H
&XPSULPHQWRGD0HWDGH6XSHUiYLW3ULPiULR
0 &1 T XH³ (QFDPLQKD DR&RQJUHVVR1 DFLRQDO QRVWH UPRV GR   GRDU W  GD /HL Q G H G H DJRVWR GH
RU HODWyULR GHD YDOLDomRGRFX PSULPHQWRG D PHWDG HVXS HUiYLWSU LPiULRFRQ IRUPH([ SRVLomR GH0 RWLYRVGRV 6HQKRUHV
0LQLVWURVGH(VWDGRGD)D]HQGDHGR3ODQHMDPHQWRH2UoDPHQWRH*HVWmR´H
0&1TXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRGRDUWGD/HLQGHGHDJRVWRGH
RUHODWyULRGHDYDOLDomRGRFXPSULPHQWRGDPHWDGHVXSHUiYLWSULPiULRGHFRQIRUPLGDGHFRPDLQFOXVD([SRVLomRGH0RWLYRVGRV
6HQKRUHV0LQLVWURVGH(VWDGRGD)D]HQGDHGR3ODQHMDPHQWRH2UoDPHQWRH*HVWmR´
&RPXQLFDTXHIRLSXEOLFDGRQR'6)GRGLDR3DUHFHUQGH&1GD&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV
3~EOLFRVH)L VFDOL]DomRFRQFO XLQGRSHO R DUTXLYDPHQWRGDVV HJXLQWHV PDWpULDVT XH HQFDPLQKDP5 HODWyULRVGH$Y DOLDomRG H
5HFHLWDVH'HVSHVDV
0&1TXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRGRDUWGD/HLQGHGHDJRVWRGH
R5HODWyULRGH$YDOLDomRGH5HFHLWDVH'HVSHVDVGR3ULPHLUR%LPHVWUHGH´
0&1TXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRGRDUWGD/HLQGHGHDJRVWRGH
R5HODWyULRGH$YDOLDomRGH5HFHLWDVH'HVSHVDVUHIHUHQWHDRVHJXQGRELPHVWUHGH´
0&1TXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRGRDUWGD/HLQGHGHDJRVWRGH
R5HODWyULRGH$YDOLDomRGH5HFHLWDVH'HVSHVDVGHVWLQDGDj&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomRGR
&RQJUHVVR1DFLRQDO´
0&1TXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRGRDUWGD/HLQGHGHDJRVWRGH
R5HODWyULRGH$YDOLDomRGH5HFHLWDVH'HVSHVDVUHIHUHQWHVDR4XDUWR%LPHVWUHGH´H
0&1TXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRGRDUWGD/HLQGHGHDJRVWRGH
R5 HODWyULRG H$Y DOLDomRGH5 HFHLWDVH' HVSHVDVGHVW LQDGDj& RPLVVmR0 LVWDGH3O DQRV2U oDPHQWRV3~ EOLFRVH
)LVFDOL]DomRGR&RQJUHVVR1DFLRQDOUHIHUHQWHDRTXLQWRELPHVWUHGH´
&RPXQLFDTXHIRLSXEOLFDGRQR'6)GRGLDR3DUHFHUQGH&1GD&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV
3~EOLFRVH)L VFDOL]DomRFRQFO XLQGRSHO R DUTXLYDPHQWRGDVV HJXLQWHV PDWpULDVT XH HQFDPLQKDP5 HODWyULRVGH$Y DOLDomRG H
&XPSULPHQWRGD0HWDGH6XSHUiYLW3ULPiULR
0&1T XH³(QFDPLQKDQRVW HUPRVGRDU WGD /HLQGH GHDJRVWRGH RU HODWyULRGHDY DOLDomRGR
FXPSULPHQWRGD PHWDGHVXSHU iYLWSULPiULRGRV0 LQLVWpULRVGD)D] HQGDHGR3O DQHMDPHQWR2UoDPHQWRH*H VWmRIL[DGDSDUDR
SULPHLURTXDGULPHVWUHGH´
0&1T XH³(QFDPLQKDQRVW HUPRVGRDU WGD /HLQGH GHDJRVWRGH RU HODWyULRGHDY DOLDomRGR
FXPSULPHQWRGDPHWDGHVXSHUiYLWSULPiULRGR4XDGULPHVWUHGH´H
0 &1 T XH³ (QFDPLQKDDR& RQJUHVVR1 DFLRQDO QRVW HUPRVG RDU W GD /HLQ  GH GH DJ RVWRG H  R
UHODWyULRGHDYDOLDomRGRFXPSULPHQWRGDPHWDGHVXSHUiYLWSULPiULRUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRGH´
&RPXQLFDTXHIRLSXEOLFDGRQR'6)GRGLDR3DUHFHUQGH&1GD&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV
3~EOLFRVH)L VFDOL]DomRFRQFO XLQGRSHO R DUTXLYDPHQWRGDVV HJXLQWHV PDWpULDVT XH HQFDPLQKDP5 HODWyULRVGH$Y DOLDomRG H
&XPSULPHQWRGD0HWDGH6XSHUiYLW3ULPiULR
0&1TXH³(QFDPLQKDDR& RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRDU WG D/HLQ GHGH DJRVWRGH R
UHODWyULRGHDYDOLDomRGRFXPSULPHQWRGDPHWDGHVXSHUiYLWSULPiULRUHIHUHQWHDRSULPHLURTXDGULPHVWUHGH´
0&1TXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRDUWGD /HLQ GHGHDJRVWRGHR
UHODWyULRGHDYDOLDomRGRFXPSULPHQWRGDPHWDGHVXSHUiYLWSULPiULRUHIHUHQWHDRVHJXQGRTXDGULPHVWUHGH´H
0&1TXH³(QFDPLQKDDR& RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRDU WG D/HLQ GHGH DJRVWRGH R
UHODWyULRGHDYDOLDomRGRFXPSULPHQWRGDPHWDGHVXSHUiYLWSULPiULRSDUDRWHUFHLURTXDGULPHVWUHGH´
&RPXQLFDTXHIRLSXEOLFDGRQR'6)GRGLDR3DUHFHUQGH&1GD&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV
3~EOLFRVH)L VFDOL]DomRFRQFO XLQGRSHO R DUTXLYDPHQWRGDVV HJXLQWHV PDWpULDVT XH HQFDPLQKDP5 HODWyULRVGH$Y DOLDomRG H
5HFHLWDVH'HVSHVDV
0&1TXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRGRDUWGD/HLQGHGHDJRVWRGH
R5HODWyULRGH$YDOLDomRGH5HFHLWDVH'HVSHVDVUHIHUHQWHDRWHUFHLURELPHVWUHGH´
0&1TXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRGRDUWGD/HLQGHGHDJRVWRGH
R5HODWyULRGH$YDOLDomRGH5HFHLWDVH'HVSHVDVUHIHUHQWHDRTXLQWRELPHVWUHGH´
0&1TXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRGRDUWGD/HLQGHGHDJRVWRGH
R5HODWyULRGH$YDOLDomRGH5HFHLWDVH'HVSHVDV´H
0&1TXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRGRDUWGD/HLQGHGHDJRVWRGH
R5HODWyULRGH$YDOLDomRGH5HFHLWDVH'HVSHVDVUHIHUHQWHDRTXDUWRELPHVWUHGH´
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&RPXQLFDTXHHVWD3UHVLGrQFLDUHFHEHXGRV0LQLVWURV-RmR$XJ XVWR5LEHLUR1DUGHVH 5DLPXQGR&DUUHLUR3UHVLGHQWHH0 LQLVWUR
QRH[HUFtFLRGD3UHVLGrQFLDGR7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmRUHVSHFWLYDPHQWHRVVHJXLQWHV$YLVRV
$YLVRQ6HVHV7&83OHQiULRGHQDRULJHPHQFDPLQKDQGRFySLDGR$FyUGmRQ7&83OHQiULRSURIHULGR
QRVDXWRVGRSURFHVVRQ7&DFRPSDQKDGRGR5HODWyULRHGR9RWRTXHRIXQGDPHQWDPH
$YLVRQ*37&8GHQDRULJHPHQFDPLQKDQGRFySLDGR$FyUGmRQ7&83OHQiULRSURIHULGRQRVDXWRV
GRSURFHVVRQ7&DFRPSDQKDGRGR5HODWyULRHGR9RWRTXHRIXQGDPHQWDP$VPDWpULDVSXEOLFDGDVQR'6)GH
YmRDRH[DPHGD&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomR
3DUWLFLSDTXHR&RQJUHVVR1DFLRQDOHPVHVVmRFRQMXQWDUHDOL]DGDHPPDQWHYHR9HWRDSRVWRDRGLVSRVLWLYRDVHJXLU
GLVFULPLQDGRGR 3URMHWRG H/HL G R6H QDGRQ  GH &RPSOHPHQWDU Q & RPSOHPHQWDUQD& kPDUDG RV
'HSXWDGRV TXH$OWHUDD/HL&RPSOHPHQWDUQGHGHGH]HPEURGHD/HLQGHGHRXWXEURGH &yGLJR
7ULEXWiULR1DFLRQDO HD/HLQGHGHMXOKRGH /HL2UJkQLFDGR7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmR SDUDGLVSRUVREUHRV
FULWpULRVGHUDWHLRGR)XQGRGH3DUWLFLSDomRGRV(VWDGRVHGR'LVWULWR)HGHUDO )3( HUHYRJDGLVSRVLWLYRVGD/HLQGH
GHRXWXEURGH
9HWRPDQWLGR
DUW
3DUWLFLSDT XHR& RQJUHVVR1 DFLRQDOHPV HVVmRFRQM XQWDU HDOL]DGDH P  PDQWHYHR9H WRDS RVWRDRVGL VSRVLWLYRVD
VHJXLUGLVFULPLQDGRVGR3URMHWRGH/ HLGH& RQYHUVmRQ GH  RULXQGRGD0HGLGD3URYLVyULDQ  TXH5HGX]D
]HURDVDOt TXRWDVGD& RQWULEXLomRSDU DR3,63 DVHSGD& RILQVGD& RQWULEXLomRSDU DR3,63 DVHS,PSRUWDomRHGD& RILQV
,PSRUWDomRLQFLGHQWHVVREUHDUHFHLWDGHFRUUHQWHGDYHQGDQRPHUFDGRLQWHUQRHVREUHDLPSRUWDomRGHSURGXWRVTXHFRPS}HPD
FHVWDEiVLFDDOWHUDDV/HLVQVGHGHMXOKRGHGHGHGH]HPEURGHGHGHDEULOGH
GHGHRXWXEURGHGHGHGH]HPEURGHGHGHPDUoRGHGHGH
MXOKRGHGHGHDEULOGHGHGHPDUoRGHGHGHMDQHLURGHGHGH
MXOKRGHHGHGHGH]HPEURGHUHYRJDGLVSRVLWLYRGD/HLQGHGHGH]HPEURGHHGiRXWUDV
SURYLGrQFLDV
9HWRVPDQWLGRV
DOtQHDGGRLQFLVR;,;GRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGHFRPDUHGDomRGDGDSHORDUWGRSURMHWR
DOtQHDFGRLQFLVR;;GRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGHFRPDUHGDomRGDGDSHORDUWGRSURMHWR
LQFLVR;;,;GRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGHFRPDUHGDomRGDGDSHORDUWGRSURMHWR
LQFLVR;;;GRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGHFRPDUHGDomRGDGDSHORDUWGRSURMHWR
LQFLVR;;;,GRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGHFRPDUHGDomRGDGDSHORDUWGRSURMHWR
LQFLVR;;;,,GRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGHFRPDUHGDomRGDGDSHORDUWGRSURMHWR
LQFLVR;;;,,,GRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGHFRPDUHGDomRGDGDSHORDUWGRSURMHWR
LQFLVR;;;,9GRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGHFRPDUHGDomRGDGDSHORDUWGRSURMHWR
LQFLVR;;;9GRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGHFRPDUHGDomRGDGDSHORDUWGRSURMHWR
LQFLVR;;;9,GRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGHFRPDUHGDomRGDGDSHORDUWGRSURMHWR
LQFLVR;;;9,,GRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGHFRPDUHGDomRGDGDSHORDUWGRSURMHWR
LQFLVR;;;9,,,GRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGHFRPDUHGDomRGDGDSHORDUWGRSURMHWR
LQFLVR;;;,;GRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGHFRPDUHGDomRGDGDSHORDUWGRSURMHWR
LQFLVR;/GRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGHFRPDUHGDomRGDGDSHORDUWGRSURMHWR
LQFLVR;/,GRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGHFRPDUHGDomRGDGDSHORDUWGRSURMHWR
LQFLVR;/,,GRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGHFRPDUHGDomRGDGDSHORDUWGRSURMHWR
GRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGHFRPDUHGDomRGDGDSHORDUWGRSURMHWR
GRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGHFRPDUHGDomRGDGDSHORDUWGRSURMHWR
GRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGHFRPDUHGDomRGDGDSHORDUWGRSURMHWR
SDUiJUDIR~QLFRGRDUW
FDSXWGRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGHFRPDUHGDomRGDGDSHORDUWGRSURMHWR
GRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGHFRPDUHGDomRGDGDSHORDUWGRSURMHWR
LQFLVR,,GRGRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGHFRPDUHGDomRGDGDSHORDUWGRSURMHWR
FDSXWGRDUW'GD/HLQGHGHPDUoRGHFRPDUHGDomRGDGDSHORDUWGRSURMHWR
GRDUW'GD/HLQGHGHPDUoRGHFRPDUHGDomRGDGDSHORDUWGRSURMHWR
GRDUW'GD/HLQGHGHPDUoRGHFRPDUHGDomRGDGDSHORDUWGRSURMHWR
SDUiJUDIR~QLFRGRDUWGD/HLQGHGHMDQHLURGHFRPDUHGDomRGDGDSHORDUWGRSURMHWR
DUW$GD/HLQGHGHMDQHLURGHFRPDUHGDomRGDGDSHORDUWGRSURMHWR
GRDUWGD/HLQGHGHGH]HPEURGHFRPDUHGDomRGDGDSHORDUWGRSURMHWR
3DUWLFLSDT XHR& RQJUHVVR1 DFLRQDOHPV HVVmRFRQM XQWDU HDOL]DGDH P  PDQWHYHR9H WRDS RVWRDRVGL VSRVLWLYRVD
VHJXLUGLVFULPLQDGRVGR3URMHWRGH/HLGH& RQYHUVmRQ GH  RULXQGRGD0 HGLGD3URYLVyULDQ  TXH$OWHUDDV
/HLVQ V  GH GH R XWXEURG H S DUDGL VSRUVR EUH R6HJ XURGH & UpGLWR j([ SRUWDomR QDV RSHUDo}HVU HODWLYDVD 
H[SRUWDo}HV GRV HWRU DHURQiXWLFR  GH G HM XQKR GH  SDUD GLVSRUVR EUHRF{ PSXWR QR)X QGRGH0 DQXWHQomRH 
'HVHQYROYLPHQWRGD(GXFDomR%iVLFDHGH9DORUL]DomRGRV3URILVVLRQDLVGD(GXFDomR)81'(%GDVP DWUtFXODVHPSUpHVFRODV
FRQYHQLDGDVFR PR SRGHUS ~EOLFR  GH G HVHW HPEURG H  SDUD HVWHQGHUDGDW DOLPLWH SDUD DGHVmRDR 5 HJLPH
(VSHFLDO GH7 ULEXWDomR GR3U RJUDPD 1DFLRQDO GH%D QGD/DU JDSDU D ,PSODQWDomRGH5 HGHV GH7 HOHFRPXQLFDo}HV  5(31%/
5HGHVGHGHMDQHLURGHHGHGHRXWXEURGH´
9HWRVPDQWLGRV
DUW$GD/HLQGHGHMDQHLURGHFRPDUHGDomRGDGDSHORDUWGRSURMHWR
DUW&GD/HLQGHGHRXWXEURGHFRPDUHGDomRGDGDSHORDUWGRSURMHWR
3DUWLFLSDT XHR& RQJUHVVR1 DFLRQDOHPV HVVmRFRQM XQWDU HDOL]DGDH P  PDQWHYHR9H WRDS RVWRDRVGL VSRVLWLYRVD
VHJXLUGLVFULPLQDGRVGR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGH 3/QQHVVD&DVD TXH³'LVS}HVREUHRH[HUFtFLR
GD0HGLFLQD´
9HWRVPDQWLGRV
LQFLVR,GRFDSXWGRDUW
LQFLVR9,,,GRFDSXWGRDUW
LQFLVR,;GRFDSXWGRDUW
GRDUW
LQFLVR,GRGRDUW
LQFLVR,,GRGRDUW
LQFLVR,GRGRDUW
LQFLVR,,GRGRDUW
LQFLVR,9GRGRDUW
LQFLVR,GRDUW
&RPXQLFDRWpUPLQRGRSUD]RHVWDEHOHFLGRQRGRDUWGD5HVROXomRQGH&1HPSDUDDSUHVHQWDomR
GH3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYRUHJXODQGRDVU HODo}HVMXUtGLFDVGHFRUUHQWHVGD0HGLGD3URYLVyULDQGHFXMRSUD]R
LQWHJUDOGHY LJrQFLDH[SLURXHP GHM XQKRGH , QIRUPD DLQGD DH[WLQomR GD& RPLVVmR0 LVWD GHVWLQDGDjD SUHFLDomRG D
PDWpULDQRVWHUPRVGRGRDUWGD5HVROXomRQGH&1
&RPXQLFDRWpUPLQRGRSUD]RHVWDEHOHFLGRQRGRDUWGD5HVROXomRQGH&1HPSDUDDSUHVHQWDomR
GH3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYRUHJXODQGRDVU HODo}HVMXUtGLFDVGHFRUUHQWHVGD0HGLGD3URYLVyULDQGHFXMRSUD]R
LQWHJUDOGHY LJrQFLDH[SLURXHP GHM XQKRGH , QIRUPD DLQGD DH[WLQomR GD& RPLVVmR0 LVWD GHVWLQDGDjD SUHFLDomRG D
PDWpULDQRVWHUPRVGRGRDUWGD5HVROXomRQGH&1
&RPXQLFDTXHHVWD3UHVLGrQFLDUHFHEHXGD([FHOHQWtVVLPD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDD0HQVDJHPQGH&1 Q
GHQDRULJHP HQFDPLQKDQGRR3URMHWRGH/HLQGH&1TXH³$EUHDR2UoDPHQWR)LVFDOGD8QLmRHPIDYRUGR
0LQLVWpULRGRV7 UDQVSRUWHVFUpGLWRHVSHFLDOQRYDORUGH5SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFD´$PDWpULDSXEOLFDGDHP
DYXOVRVHQR'6)GHYDLj&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomR
&RPXQLFDTXHD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDDGRWRXHPGHDJRVWRGHHSXEOLFRXQRGLDGRPHVPRPrVHDQRD
0HGLGD 3URYLVyULDQ  G H T XH³ $EUHFU pGLWR H[WUDRUGLQiULRH P IDYRUGH (QFDU JRV)L QDQFHLURVGD8 QLmR HG H
7UDQVIHUrQFLDVD(VWDGRV'LVWULWR)HGHUDOH0XQLFtSLRVQRYDORUGH5SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFD´$PDWpULD
SXEOLFDGDH P DYXOVRVVHU iH QFDPLQKDGDQ RVWHUPRV GR  GR  DUW G D5 HVROXomR Q G H &1j  &RPLVVmR0 LVWDG H
3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomRRQGHSRGHUiUHFHEHUHPHQGDV
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&1

'HS+HQULTXH(GXDUGR
$OYHV±3UHVLGHQWHGD&'

&1

'HS+HQULTXH(GXDUGR
$OYHV±3UHVLGHQWHGD&'

&1

'HS+HQULTXH(GXDUGR
$OYHV±3UHVLGHQWHGD&'

&1

'HS+HQULTXH(GXDUGR
$OYHV±3UHVLGHQWHGD&'

&1

6U+HOHQLWD$PpOLD
*RQoDOYHV&DLDGRGH
$FLROL±3URFXUDGRUD
*HUDOGD5HS~EOLFD
LQWHULQD
'HSXWDGR,]DOFL

&1

&1

'HS+HQULTXH(GXDUGR
$OYHV±3UHVLGHQWHGD&'

&1

'HS+HQULTXH(GXDUGR
$OYHV±3UHVLGHQWHGD&'

&1

'HS+HQULTXH(GXDUGR
$OYHV±3UHVLGHQWHGD&'

&1

'HS+HQULTXH(GXDUGR
$OYHV±3UHVLGHQWHGD&'

&1

'HS+HQULTXH(GXDUGR
$OYHV±3UHVLGHQWHGD&'

&1

'HS+HQULTXH(GXDUGR
$OYHV±3UHVLGHQWHGD&'

&1

'HS+HQULTXH(GXDUGR
$OYHV±3UHVLGHQWHGD&'

&1

'HS+HQULTXH(GXDUGR
$OYHV±3UHVLGHQWHGD&'

&1

'HS+HQULTXH(GXDUGR
$OYHV±3UHVLGHQWHGD&'

&1

'HS+HQULTXH(GXDUGR
$OYHV±3UHVLGHQWHGD&'

&1

'HS+HQULTXH(GXDUGR
$OYHV±3UHVLGHQWHGD&'

&1

'HS+HQULTXH(GXDUGR
$OYHV±3UHVLGHQWHGD&'

&1

'HS+HQULTXH(GXDUGR
$OYHV±3UHVLGHQWHGD&'

&1

'HS+HQULTXH(GXDUGR
$OYHV±3UHVLGHQWHGD&'

&1

'HS+HQULTXH(GXDUGR
$OYHV±3UHVLGHQWHGD&'
'HS+HQULTXH(GXDUGR
$OYHV±3UHVLGHQWHGD&'

&1

&1

'HS+HQULTXH(GXDUGR
$OYHV±3UHVLGHQWHGD&'
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&RPXQLFDTXHHVWD3UHVLGrQFLDUHFHEHXGD([FHOHQWtVVLPD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDD0HQVDJHPQGH&1 Q
GHQDRULJHP HQFDPLQKDQGRR3URMHWRGH/HLQGH&1TXH³$EUHDR2UoDPHQWR)LVFDOGD8QLmRHPIDYRUGR
7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmRHGDV-XVWLoDV)HGHUDO(OHLWRUDOHGR7UDEDOKRFUpGLWRHVSHFLDOQRYDORUGH5 SDUD
RVILQVTXHHVSHFLILFD´$P DWpULDSXEOLFDGDHPDYXOVRVHQR '6)GH YDLj& RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV
3~EOLFRVH)LVFDOL]DomR
&RPXQLFDTXHHVWD3UHVLGrQFLDUHFHEHXGD([FHOHQWtVVLPD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDD0HQVDJHPQGH&1 Q
GHQDRULJHP VROLFLWDQGRDUHWLUDGDGR3URMHWRGH/HLQGH&1TXH³$EUHDR2UoDPHQWR)LVFDOGD8QLmRHP
IDYRUGH7UDQVIHUrQFLDVD(VWDGRV'LVWULWR)HGHUDOH0XQLFtSLRVFUpGLWRHVSHFLDOQRYDORUGH5SDUDRILPTXH
HVSHFLILFD´
&RPXQLFDTXHHVWD3UHVLGrQFLDUHFHEHXGD([FHOHQWtVVLPD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDD0HQVDJHPQGH&1 Q
GHQD RULJHP HQFDPLQKDQGRR 3URMHWRGH/HLQ GH&1TXH³$EUHDR2U oDPHQWR)LVFDOGD8QLmRHPIDYRU
GDV-XVWLoDV(OHLWRUDOHGR7UDEDOKRGR0LQLVWpULRGD(GXFDomRHGR0LQLVWpULR3~EOLFRGD8QLmRFUpGLWRVXSOHPHQWDUQRYDORUGH
5SDUDUHIRUoRGHGRWDo}HVFRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´$PDWpULDSXEOLFDGDHPDYXOVRVHQR'6)
GHYDLj&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomR
&RPXQLFDRWpUPLQRGRSUD]RHVWDEHOHFLGRQRGRDUWGD5HVROXomRQGH&1HPSDUDDSUHVHQWDomR
GH3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYRUHJXODQGRDVU HODo}HVMXUtGLFDVGHFRUUHQWHVGD0HGLGD3URYLVyULDQGHFXMRSUD]R
LQWHJUDOGHY LJrQFLDH[ SLURXHPGHM XOKRGH ,Q IRUPDDL QGDDH[ WLQomRGD& RPLVVmR0 LVWDGHVWL QDGDjDSU HFLDomRG D
PDWpULDQRVWHUPRVGRGRDUWGD5HVROXomRQGH&1
(PDWHQomRDR2ItFLRQGHGHMXOKRGHGHVVD3URFXUDGRULD*HUDOGD5HS~EOLFDHQFDPLQKDR2ItFLRQ
GD&RQVXOWRULDGH2U oDPHQWRV)LVFDOL]DomRH& RQWUROHGR6HQ DGR)HGHUDORT XDOGLVFULPLQDDVL QIRUPDo}HVUHTXHULGDVQRT XH
WDQJHDHPHQGDVSDUODPHQWDUHV
1RVWHUPRVGRSDUiJUDIR~QLFRGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOSULPHLURVXEVLGLiULRGR5HJLPHQWR&RPXP
UHPHWHR5HTXHULPHQWRVQGH&1TXHUHTXHUDFRQVWLWXLomRGHFRPLVVmRSDUODPHQWDUPLVWDGHLQTXpULWRGHVWLQDGDDDSXUDU
DH[ LVWrQFLDH RVU HVSRQViYHLVSRU SRVVt YHLVL UUHJXODULGDGHVQ RXVRG HU HFXUVRVS~ EOLFRVIHGHU DLVQDV REUDVSDU DD& RSD GR
0XQGRGH
1RVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR&RPXPFRPXQLFDTXHHVWiFRQYRFDGDVHVVmRVROHQHGR&RQJUHVVR1DFLRQDODUHDOL]DUVHQR
GLD G HDJ RVWRG R FRUUHQWHWHU oDIHLUDj V KRUDVQR 3O HQiULRGR 6HQDGR)H GHUDOGHVWL QDGDj 6RO HQLGDGH GH (QWUHJD GR
5HODWyULR)LQDOGD&RPLVVmR3DUODPHQWDU0LVWDGH,QTXpULWRGD9LROrQFLD&RQWUDD0XOKHUj([FHOHQWtVVLPD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD'LOPD5RXVVHII
(QFDPLQKDQRVW HUPRVGR GRDU W  GD& RQVWLWXLomR)H GHUDOFRPDU HGDomRGD GDSHO D(P HQGD& RQVWLWXFLRQDOQ R 
SURFHVVDGRGD0HGLGD3URYLVyULDQGHTXH³,QVWLWXLFUpGLWRSUHVXPLGRGD&RQWULEXLomRSDUDR3,63$6(3HGD&2),16
QDYHQGDGHiO FRROLQFOXVLYHSDUDI LQVFDUEXUDQWHVDOWHUDD/HL QGHGHDE ULOGHHD/HL QGHG H
QRYHPEURGHSDUDGLVSRUVREUHLQFLGrQFLDGDVUHIHULGDVFRQWULEXLo}HVQDLPSRUWDomRHVREUHDUHFHLWDGHFRUUHQWHGDYHQGD
QRPHUFDGRLQWHUQRGHLQVXPRVGDLQG~VWULDTXtPLFDQDFLRQDOTXHHVSHFLILFDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´¬0HGLGDIRUDPRIHUHFLGDV
HPHQGDVHD&RPLVVmR0LVWDHPLWLXR3DUHFHUQGH&1TXHFRQFOXLSHOR3/9QGH
&RPXQLFDT XHHV WD3 UHVLGrQFLDU HFHEHXG R6HQK RU0 LQLVWURGH (VWDGR GD, QWHJUDomR 1DFLRQDOR2 ItFLRQ  GH &1 Q
0,QDRULJHP TXHHQFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOR5HODWyULRGH*HVWmRGR)XQGR&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR
&HQWUR2HVWHU HIHUHQWHDR VH PHVWUHGH 22 ItFLRS XEOLFDGRQ R' 6)GH Y DLj& RPLVVmR0 LVWDGH3O DQRV
2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomR
&RPXQLFDTXHHVWD3UHVLGrQFLDUHFHEHXGR0LQLVWURGH(VWDGRGD,QWHJUDomR1DFLRQDOR2ItFLRQGH&1 Q0,QD
RULJHP TXHHQFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOD3URSRVWDGH3URJUDPDomRGR)XQGR&RQVWLWXFLRQDOGR&HQWUR2HVWH )&2 SDUD
RH[ HUFtFLRGH 22 ItFLRSXEO LFDGR QR' 6)GH Y DLj& RPLVVmR 0LVWDGH3O DQRV2U oDPHQWRV 3~EOLFRV H
)LVFDOL]DomR
&RPXQLFDRWpUPLQRGRSUD]RHVWDEHOHFLGRQRGRDUWGD5HVROXomRQGH&1HPSDUDDSUHVHQWDomR
GH'HFUHWR/HJLVODWLYRUHJXODQGRDVUHODo}HVMXUtGLFDVGHFRUUHQWHVGD0 HGLGD3URYLVyULDQ GH FXMRSUD]RLQWHJUDOGH
YLJrQFLDH[SLURXHPGHM XQKRGH,QIRUPDDLQGDD H[WLQomRGD&RPLVVmR0LVWDGHVWLQDGDjDSUHFLDomRGDPDWpULDQRV
WHUPRVGRGRDUWGD5HVROXomRQGH&1HVHXHQFDPLQKDPHQWRDR$UTXLYR
&RPXQLFDTXHHVWD3UHVLGrQFLDUHFHEHXR 2ItFLRQ GH 2ItFLRQ 039QDRULJHP GR3UHVLGHQWH(YHQWXDO
GD&RPLVVmR0LVWDGHVWLQDGDDDSUHFLDUD0HGLGD3URYLVyULDQGHFRPXQLFDQGRDLQVWDODomRGR&ROHJLDGREHPFRPR
DHO HLomRGHVH X3U HVLGHQWH6HQ DGRU-Rm R$O EHUWR6R X]D9L FH3UHVLGHQWH' HSXWDGR)U DQFLVFR(VFyU FLR5 HODWRU' HSXWDGR
5RJpULR&DUYDOKRH5HODWRU5HYLVRU6HQDGRU0R]DULOGR&DYDOFDQWL
&RPXQLFDTXHHVWD3UHVLGrQFLDUHFHEHXR 2ItFLRQ GH 2ItFLRQ 039QDRULJHP GR3UHVLGHQWH(YHQWXDO
GD&RPLVVmR0LVWDGHVWLQDGDDDSUHFLDUD0HGLGD3URYLVyULDQGHFRPXQLFDQGRDLQVWDODomRGR&ROHJLDGREHPFRPR
DHOHLomRGHVXD3UHVLGHQWH'HSXWDGD5RVHGH)UHLWDV9LFH3UHVLGHQWH6HQDGRU&DVLOGR0DOGDQHU5HODWRUD6HQDGRUD$QD5LWD
H5HODWRU5HYLVRU'HSXWDGR=H]pX5LEHLUR
&RPXQLFDTXHHVWD3UHVLGrQFLDUHFHEHXR 2ItFLRQ GH 2ItFLRQ 039QDRULJHP GR3UHVLGHQWH(YHQWXDO
GD&RPLVVmR0LVWDGHVWLQDGDDDSUHFLDUD0HGLGD3URYLVyULDQGHFRPXQLFDQGRDLQVWDODomRGR&ROHJLDGREHPFRPR
DHO HLomR GHVHX 3UHVLGHQWH6 HQDGRU)U DQFLVFR' RUQHOOHV9L FH3UHVLGHQWH' HSXWDGR&ROEHUW0 DUWLQV5 HODWRU' HSXWDGR0 iULR
1HJURPRQWHH5HODWRU5HYLVRU6HQDGRU$FLU*XUJDF]
&RPXQLFDTXHHVWD3UHVLGrQFLDUHFHEHXR2ItFLRGR3UHVLGHQWHGD&kPDUDGRV'HSXWDGRVQGHHQFDPLQKDQGRR
3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYRQGHGD&kPDUDGRV'HSXWDGRVGHDXWRULDGR'HSXWDGR&KLFR$OHQFDUDSUHVHQWDGR
QRVWHUPRV GR  GRDU W G D5 HVROXomRQ G H &1T XH³ 'LVFLSOLQDDVU HODo}HVM XUtGLFDVGHFRUUHQWHVGDU HMHLomR GH
SDUWHGD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHDEULOGH´
&RPXQLFDTXHHVWD3UHVLGrQFLDUHFHEHXR2ItFLRQGHGR3UHVLGHQWH(YHQWXDOGD&RPLVVmR0LVWDGHVWLQDGDDDSUHFLDUD
0HGLGD3U RYLVyULDQG H FR PXQLFDQGRDL QVWDODomRGR & ROHJLDGREHPFR PRDHO HLomRGHVH X3U HVLGHQWH' HSXWDGR
$IRQVR)ORUHQFH9LFH3UHVLGHQWH6HQDGRU$QWRQLR&DUORV9DODGDUHV5HODWRU6HQDGRU9DOGLU5DXSSH5HODWRU5HYLVRU'HSXWDGR
-~QLRU&RLPEUD
&RPXQLFDT XHHVW D3 UHVLGrQFLDU HFHEHX R 2ItFLRQ  G H G R3U HVLGHQWH GD &RPLVVmR0 LVWDG H3O DQRV2U oDPHQWRV
3~EOLFRVH)L VFDOL]DomR±& 02L QIRUPDQGRDL QFOXVmRQRVL VWHPDGH(O DERUDomRG H(PHQ GDVD R3U RMHWRGH /HL GH' LUHWUL]HV
2UoDPHQWiULDVGHGD&RPLVVmRGH&XOWXUDHGD&RPLVVmRGH(GXFDomRFULDGDVSHOD5HVROXomRQGHGD&kPDUD
GRV' HSXWDGRVFR QIRUPH3DU HFHU3U HOLPLQDUGD& 02DR3U RMHWRGH/HL G H' LUHWUL]HV 2UoDPHQWiULDV SDUD 2 2ItFLRHVW i
SXEOLFDGRQR'6)GH
&RPXQLFDT XHHV WD3 UHVLGrQFLD DXWXRXSR UVRO LFLWDomRG R3U HVLGHQWHGD& RPLVVmR 0LVWDGH3O DQRV2U oDPHQWRV 3~EOLFRVH 
)LVFDOL]DomRR$YLVRGR&RQJUHVVR1DFLRQDOQGH Q*37&8QDRULJHP GR3UHVLGHQWHGR7ULEXQDOGH&RQWDV
GD8QLmRHQFDPLQKDQGRFySLDGR$F yUGmRVREUHDXGLWRULDQDVREUDVTXHPHQFLRQD2 $YLVRSXEOLFDGRQR'6)GH 
UHWRUQDUij&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomR
&RPXQLFDTXHHVWD3UHVLGrQFLDUHFHEHXR2ItFLRQGHGR3UHVLGHQWH(YHQWXDOGD&RPLVVmR0LVWDGHVWLQDGDDDSUHFLDUD
0HGLGD3U RYLVyULDQG H FR PXQLFDQGRDL QVWDODomRGR & ROHJLDGREHPFR PRDHO HLomRGHVH X3U HVLGHQWH' HSXWDGR
-RVp$LUWRQ9LFH3UHVLGHQWH6HQDGRU,QiFLR$UUXGD5HODWRU6HQDGRU&tFHUR/XFHQDH5HODWRU5HYLVRU'HSXWDGR0DQRHO-~QLRU
&RPXQLFDTXHHVWD3UHVLGrQFLDUHFHEHXR2ItFLRQGHGR3UHVLGHQWH(YHQWXDOGD&RPLVVmR0LVWDGHVWLQDGDDDSUHFLDUD
0HGLGD3U RYLVyULDQG H FR PXQLFDQGRDL QVWDODomRGR & ROHJLDGREHPFR PRDHO HLomRGHVHX3U HVLGHQWH6HQ DGRU
:DOWHU3LQKHLUR9LFH3UHVLGHQWH'HSXWDGR%RKQ*DVV5HODWRU'HSXWDGR-RmR&DUORV%DFHODUH5HODWRU5HYLVRU6HQDGRU6pUJLR
6RX]D
&RPXQLFDT XH IRLO LGRQD6HVV mRG RGL D  R2 ItFLR3U HVQ G RS UHVLGHQWHGD& RPLVVmR0 LVWDGH3O DQRV
2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomRVROLFLWDQGRDOWHUDomRGRVSUD]RVGHWUDPLWDomRGR3URMHWRGH/HLQGH&1
(QFDPLQKDQRVW HUPRVGR GRDU W  GD& RQVWLWXLomR)H GHUDOFRPDU HGDomRGD GDSHO D(P HQGD& RQVWLWXFLRQDOQ R 
SURFHVVDGRGD0HGLGD3URYLVyULDQ GHTXH³$OWHUDD/HLQGHGHGH]HPEURGHTXHGLVS}HVREUHD
HVWUXWXUDomRGR3ODQRGH& DUUHLUDVH& DUJRVGH0 DJLVWpULR)HGHUDODOWHUDD/HLQGH GHRXWXEURGHHGi RXWUDV
SURYLGrQFLDV´¬0HGLGDIRUDPRIHUHFLGDVHPHQGDVHD& RPLVVmRHPLWLXR3DUHFHUQGH&1TXHFRQFOXLSHOR3/9
QGH
(QFDPLQKDQRVW HUPRVGR GRDU W  GD& RQVWLWXLomR)H GHUDOFRPDU HGDomRGD GDSHO D(P HQGD& RQVWLWXFLRQDOQ R 
SURFHVVDGRGD0HGLGD3URYLVyULDQGHTXH³$EUHFUpGLWRH[WUDRUGLQiULRHPIDYRUGH2SHUDo}HV2ILFLDLVGH&UpGLWRQR
YDORUGH5SDUDRILPTXHHVSHFLILFD´¬0HGLGDIRUDPRIHUHFLGDVHPHQGDVHD&RPLVVmRHPLWLXR3DUHFHUQ
GH&1TXHFRQFOXLSHOR3/9QGH
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&1

'HVHPEDUJDGRUD/XL]D
1DGMD*XLPDUmHV
1DVFLPHQWR3UHVLGHQWH
GR7ULEXQDOGH-XVWLoDGR
(VWDGRGR3DUi

&1

'HVHPEDUJDGRU2UODQGR
'H$OPHLGD3HUUL
3UHVLGHQWHGR7ULEXQDOGH
-XVWLoDGR(VWDGRGR
0DWR*URVVR

&1

'HVHPEDUJDGRU
+LOGHEUDQGR&RHOKR1HWR
3UHVLGHQWHGR7ULEXQDO
GH-XVWLoDGR(VWDGRGR
0DWR*URVVRGR6XO

&1

'HVHPEDUJDGRU-RDTXLP
+HUFXODQR5RGULJXHV
3UHVLGHQWHGR7ULEXQDOGH
-XVWLoDGR(VWDGRGH
0LQDV*HUDLV

&1

'HVHPEDUJDGRU$QW{QLR
*XHUUHLUR-~QLRU
3UHVLGHQWHGR7ULEXQDOGH
-XVWLoDGR(VWDGRGR
0DUDQKmR

&1

'HVHPEDUJDGRU1H\
7HOHV'H3DXOD
3UHVLGHQWHGR7ULEXQDOGH
-XVWLoDGR(VWDGRGH
*RLiV

&1

'HVHPEDUJDGRU3HGUR
9DOOV)HX5RVD
3UHVLGHQWHGR7ULEXQDOGH
-XVWLoDGR(VWDGRGR
(VStULWR6DQWR

&1

'HVHPEDUJDGRU'iFLR
9LHLUD3UHVLGHQWHGR
7ULEXQDOGH-XVWLoDGR
'LVWULWR)HGHUDO

&1

'HVHPEDUJDGRU/XL]
*HUDUGR'H3RQWHV
%UtJLGR3UHVLGHQWHGR
7ULEXQDOGH-XVWLoDGR
(VWDGRGR&HDUi

&1

'HVHPEDUJDGRU0DULR
$OEHUWR+LUV3UHVLGHQWH
GR7ULEXQDOGH-XVWLoDGR
(VWDGRGD%DKLD

&1

'HVHPEDUJDGRU/XL]
&DUORV*RPHV'RV
6DQWRV3UHVLGHQWHGR
7ULEXQDOGH-XVWLoDGR
(VWDGRGR$PDSi

&1

'HVHPEDUJDGRU$UL-RUJH
0RXWLQKR'D&RVWD
3UHVLGHQWHGR7ULEXQDOGH
-XVWLoDGR(VWDGRGR
$PD]RQDV

&1

'HVHPEDUJDGRU-RVp
&DUORV0DOWD0DUTXHV
3UHVLGHQWHGR7ULEXQDOGH
-XVWLoDGR(VWDGRGH
$ODJRDV

&1

'HVHPEDUJDGRU5REHUWR
%DUURV3UHVLGHQWHGR
7ULEXQDOGH-XVWLoDGR
(VWDGRGR$FUH

&1

'HVHPEDUJDGRU0DUFRV
$QW{QLR'H6RX]D)DYHU
3UHVLGHQWHGR&ROpJLR
3HUPDQHQWHGH
3UHVLGHQWHVGH7ULEXQDLV
GH-XVWLoD
0DUWD0DULD'H%ULWR
$OYHV)UHLUH6HFUHWiULD
*HUDOGR&RQVHOKR
1DFLRQDOGRV'HIHQVRUHV
3~EOLFRV*HUDLV

&1
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(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH
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(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH
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(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH
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'HVHPEDUJDGRUD/HLOD
0DULD&DUULOR&DYDOFDQWH
5LEHLUR0DULDQR
3UHVLGHQWHGR7ULEXQDOGH
-XVWLoDGR(VWDGRGR5LR
GH-DQHLUR
'HVHPEDUJDGRU$GHUVRQ
6LOYLQR3UHVLGHQWHGR
7ULEXQDOGH-XVWLoDGR
(VWDGRGR5LR*UDQGHGR
1RUWH

&1

'HVHPEDUJDGRU
5RRVHYHOW4XHLUR]&RVWD
3UHVLGHQWHGR7ULEXQDO
GH-XVWLoDGR(VWDGRGH
5RQG{QLD

&1

'HVHPEDUJDGRUD7kQLD
0DULD'LDV'H6RX]D
&UX]3UHVLGHQWHGR
7ULEXQDOGH-XVWLoDGR
(VWDGRGH5RUDLPD

&1

'HVHPEDUJDGRU0DUFHOR
%DQGHLUD3HUHLUD
3UHVLGHQWHGR7ULEXQDOGH
-XVWLoDGR(VWDGRGR5LR
*UDQGHGR6XO

&1

'HVHPEDUJDGRU&OiXGLR
%DUUHWR'XWUD
3UHVLGHQWHGR7ULEXQDOGH
-XVWLoDGR(VWDGRGH
6DQWD&DWDULQD

&1

'HVHPEDUJDGRUD0DULD
'H)iWLPD0RUDHV
%H]HUUD&DYDOFDQWL
3UHVLGHQWHGR7ULEXQDOGH
-XVWLoDGR(VWDGRGD
3DUDtED
'HVHPEDUJDGRU-RYDOGR
1XQHV*RPHV
3UHVLGHQWHGR7ULEXQDOGH
-XVWLoDGR(VWDGRGH
3HUQDPEXFR

&1

&1

&1

'HVHPEDUJDGRUD(XOiOLD
0DULD5LEHLUR*RQoDOYHV
1DVFLPHQWR3LQKHLUR
3UHVLGHQWHGR7ULEXQDOGH
-XVWLoDGR(VWDGRGR
3LDXt
'HVHPEDUJDGRU&OD\WRQ
&DPDUJR3UHVLGHQWHGR
7ULEXQDOGH-XVWLoDGR
(VWDGRGR3DUDQi

&1

5RVDOED&LDUOLQL5RVDGR
*RYHUQDGRUDGR(VWDGR
GR5LR*UDQGHGR1RUWH

&1

&RQIXFLR0RXUD
*RYHUQDGRUGR(VWDGRGH
5RQG{QLD

&1

-RVp'H$QFKLHWD-~QLRU
*RYHUQDGRUGR(VWDGRGH
5RUDLPD

&1

(GXDUGR&DPSRV
*RYHUQDGRUGR(VWDGRGH
3HUQDPEXFR

&1

:LOVRQ1XQHV0DUWLQV
*RYHUQDGRUGR(VWDGRGR
3LDXt

&1

&DUORV$OEHUWR5LFKD
*RYHUQDGRUGR(VWDGRGR
3DUDQi

Sexta-feira 30 849
63


(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH
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&1

6pUJLR&DEUDO)LOKR
*RYHUQDGRUGR(VWDGRGR
5LRGH-DQHLUR

&1

6LOYDO'D&XQKD%DUERVD
*RYHUQDGRUGR(VWDGR
GR0DWR*URVVR

&1

6LPmR-DWHQH
*RYHUQDGRUGR(VWDGRGR
3DUi

&1

5LFDUGR9LHLUD&RXWLQKR
*RYHUQDGRUGR(VWDGRGD
3DUDtED

&1

5RVHDQD6DUQH\
*RYHUQDGRUDGR(VWDGR
GR0DUDQKmR

&1

$QWRQLR$XJXVWR-XQKR
$QDVWDVLD*RYHUQDGRU
GR(VWDGRGH0LQDV
*HUDLV

&1

$QGUp3XFFLQHOOL
*RYHUQDGRUGR(VWDGRGR
0DWR*URVVRGR6XO

&1

$JQHOR4XHLUR]
*RYHUQDGRUGR'LVWULWR
)HGHUDO

&1

5HQDWR&DVDJUDQGH
*RYHUQDGRUGR(VWDGRGR
(VStULWR6DQWR

&1

0DUFRQL3HULOOR
*RYHUQDGRUGR(VWDGRGH
*RLiV

&1

&DPLOR&DSLEHULEH
*RYHUQDGRUGR(VWDGRGR
$PDSi

&1

-DTXHV:DJQHU
*RYHUQDGRUGR(VWDGRGD
%DKLD

&1

&LG)HUUHLUD*RPHV
*RYHUQDGRUGR(VWDGRGR
&HDUi

&1

7HUH]D&DPSHOOR
0LQLVWUDGH(VWDGRGR
'HVHQYROYLPHQWR6RFLDO

&1

$ORL]LR0HUFDGDQWH
0LQLVWURGH(VWDGRGD
(GXFDomR

&1

7LmR9LDQD*RYHUQDGRU
GR(VWDGRGR$FUH
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(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH
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(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH
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(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH
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&1

'HSXWDGR5RPRDOGR
-~QLRU3UHVLGHQWHGD
$VVHPEOpLD/HJLVODWLYDGR
(VWDGRGR0DWR*URVVR

&1

'HSXWDGR0iUFLR0LUDQGD
3UHVLGHQWHGD
$VVHPEOpLD/HJLVODWLYDGR
(VWDGRGR3DUi

&1

'HSXWDGR5LFDUGR
0DUFHOR3UHVLGHQWHGD
$VVHPEOpLD/HJLVODWLYDGR
(VWDGRGD3DUDtED

&1

'HSXWDGR*XLOKHUPH
8FKRD3UHVLGHQWHGD
$VVHPEOpLD/HJLVODWLYDGR
(VWDGRGH3HUQDPEXFR

&1

'HSXWDGR7KHPtVWRFOHV
)LOKR3UHVLGHQWHGD
$VVHPEOpLD/HJLVODWLYDGR
(VWDGRGR3LDXt

&1

0iUFLR)HUQDQGR(OLDV
5RVD3URFXUDGRU*HUDO
GH-XVWLoDGR(VWDGRGH
6mR3DXOR

&1

9HUD1LOYD$OYDUHV5RFKD
/LUD3URFXUDGRUD*HUDO
GH-XVWLoDGR(VWDGRGH
7RFDQWLQV

&1

'HSXWDGR0DUFHOR1LOR
3UHVLGHQWHGD
$VVHPEOpLD/HJLVODWLYDGR
(VWDGRGD%DKLD

&1

'HSXWDGR-RVp
$OEXTXHUTXH3UHVLGHQWH
GD$VVHPEOpLD/HJLVODWLYD
GR(VWDGRGR&HDUi

&1

'HSXWDGR:DVQ\'H
5RXUH3UHVLGHQWHGD
&kPDUD/HJLVODWLYDGR
'LVWULWR)HGHUDO

&1

'HSXWDGR7KHRGRULFR
)HUUDoR3UHVLGHQWHGD
$VVHPEOpLD/HJLVODWLYDGR
(VWDGRGR(VStULWR6DQWR

&1

'HSXWDGR+HOGHU9DOLQ
3UHVLGHQWHGD
$VVHPEOpLD/HJLVODWLYDGR
(VWDGRGH*RLiV

&1

'HSXWDGR$UQDOGR0HOR
3UHVLGHQWHGD
$VVHPEOpLD/HJLVODWLYDGR
(VWDGRGR0DUDQKmR

&1

'HSXWDGR'LQLV3LQKHLUR
3UHVLGHQWHGD
$VVHPEOpLD/HJLVODWLYDGR
(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&1

'HSXWDGR-HUVRQ
'RPLQJRV3UHVLGHQWHGD
$VVHPEOpLD/HJLVODWLYDGR
(VWDGRGR0DWR*URVVR
GR6XO

&1

*HUDOGR$OFNPLQ
*RYHUQDGRUGR(VWDGRGH
6mR3DXOR
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(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH
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&1

6LTXHLUD&DPSRV
*RYHUQDGRUGR(VWDGRGH
7RFDQWLQV

&1

'HSXWDGR(OVRQ6DQWLDJR
3UHVLGHQWHGD
$VVHPEOpLD/HJLVODWLYDGR
(VWDGRGR$FUH

&1

'HSXWDGR)HUQDQGR
7ROHGR3UHVLGHQWHGD
$VVHPEOpLD/HJLVODWLYDGR
(VWDGRGH$ODJRDV

&1

'HSXWDGR-RVXp1HWR
3UHVLGHQWHGD
$VVHPEOpLD/HJLVODWLYDGR
(VWDGRGR$PD]RQDV

&1

'HSXWDGR0RLVpV6RX]D
3UHVLGHQWHGD
$VVHPEOpLD/HJLVODWLYDGR
(VWDGRGR$PDSi

&1

7DUVR*HQUR
*RYHUQDGRUGR(VWDGRGR
5LR*UDQGHGR6XO

&1

5DLPXQGR&RORPER
*RYHUQDGRUGR(VWDGRGH
6DQWD&DWDULQD

&1

-DFNVRQ%DUUHWR
*RYHUQDGRUGR(VWDGRGH
6HUJLSHHPH[HUFtFLR

&1

'HSXWDGR6DQGRYDO
&DUGRVR3UHVLGHQWHGD
$VVHPEOpLD/HJLVODWLYDGR
(VWDGRGH7RFDQWLQV

&1

'HSXWDGR9DOGLU5RVVRQL
3UHVLGHQWHGD
$VVHPEOpLD/HJLVODWLYDGR
(VWDGRGR3DUDQi

&1

'HSXWDGR3DXOR0HOR
3UHVLGHQWHGD
$VVHPEOpLD/HJLVODWLYDGR
(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR

&1

'HSXWDGR5LFDUGR0RWWD
3UHVLGHQWHGD
$VVHPEOpLD/HJLVODWLYDGR
(VWDGRGR5LR*UDQGHGR
1RUWH

&1

'HSXWDGR+HUPtQLR
&RHOKR3UHVLGHQWHGD
$VVHPEOpLD/HJLVODWLYDGR
(VWDGRGH5RQG{QLD

&1

'HSXWDGR)UDQFLVFR
*XHUUD3UHVLGHQWHGD
$VVHPEOpLD/HJLVODWLYDGR
(VWDGRGH5RUDLPD

&1

'HSXWDGR3HGUR
:HVWSKDOHQ3UHVLGHQWH
GD$VVHPEOpLD/HJLVODWLYD
GR(VWDGRGR5LR*UDQGH
GR6XO

&1

'HSXWDGR-RDUHV
3RQWLFHOOL3UHVLGHQWHGD
$VVHPEOpLD/HJLVODWLYDGR
(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD
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(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
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(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(QFDPLQKDX PH[ HPSODUGR 5 HODWyULR)L QDOQ  GH GD  &RPLVVmR3DU ODPHQWDU0 LVWDGH ,QT XpULWR FULDGDS RU PHLR GR
5HTXHULPHQWR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q  GH F RPD ILQDOLGDGHG HL QYHVWLJDUD VLWXDomRG DY LROrQFLD FRQWUD D PXOKHUQ R
%UDVLOHD SXUDUGHQ~QFLDVGH RPLVVmRSRUSDUWHGRSRGHUS~EOLFRFRPUHODomRj DSOLFDomRGHLQVWUXPHQWRVLQVWLWXtGRVHPOHLSDUD
SURWHJHUDVPXOKHUHVHPVLWXDomRGHYLROrQFLDSXEOLFDGRHP6XSOHPHQWRDR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHMXOKRGHHP
UD]mRGDVU HFRPHQGDo}HVFR QVWDQWHVQR U HIHULGR5 HODWyULR HH P FXPSULPHQWR DR GLVSRVWRQ D/ HL  GH GH VHW HPEUR GH

(PDW HQomRD R$Y LVRQ H QFDPLQKDRV2 ItFLRVQ G H GHM XOKRG H G D& RQVXOWRULDGH2U oDPHQWRV
)LVFDOL]DomRH& RQWUROHHQ  GH GHM XOKRG H  GD6 HFUHWDULDGH$ SRLR D& RQVHOKRV HÏU JmRVGR 3DUODPHQWRD PERV
GHVWD&DVDFRPDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVDRDWHQGLPHQWRGRSOHLWRHPTXHVWmR
1RVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR&RPXPFRPXQLFDTXHHVWiFRQYRFDGDVHVVmRVROHQHGR&RQJUHVVR1DFLRQDODUHDOL]DUVH
GLDG HRXWXEURGRFRUUHQWHVHJXQGDIHLUDjVRQ] HKRUDVQR 3OHQiULRGR6HQDGR)HGHUDOHPKRPHQDJHPDRFH QWHQiULRGH
QDVFLPHQWRGH9LQtFLXVGH0RUDHV
(PDGLWDPHQWRDR2ItFLRQGH&1FRPXQLFDTXHD6HVVmR&RQMXQWDGR&RQJUHVVR1DFLRQDOFRQYRFDGDSDUDRGLD
GHDJRVWRGRFRUUHQWHWHUoDIHLUDjVGH]HQRYHKRUDVQR3OHQiULRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRVVHUiGHVWLQDGDD
3DUWH,
$SUHFLDomRGH9HWRV3UHVLGHQFLDLV
3DUWH,,
$SUHFLDomRGR3URMHWRGH5HVROXomRGR&RQJUHVVR1DFLRQDOQGHTXH³'LVS}HVREUHD&RPLVVmR0LVWDGR&RQJUHVVR
1DFLRQDOG H$VVX QWRV5 HODFLRQDGRVj& RPXQLGDGH GRV3 DtVHVGH /tQJXD3RU WXJXHVDVX DFR PSRVLomRRU JDQL]DomR H
FRPSHWrQFLDV´H
$SU HFLDomR GR 3URMHWRG H5 HVROXomR GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO Q G H T XH³ $FUHVFHQWD  D RDU W GD 5 HVROXomRQ 
&1TXHGLVS}HVREUHD&RPLVVmR0LVWD3HUPDQHQWHDTXHVHUHIHUHRGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDO´
(QFDPLQKDSDUDR$UTXLYRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRVDXWyJUDIRGD(PHQGD&RQVWLWXFLRQDOQSURPXOJDGDHPGHDJRVWRGR
FRUUHQWH DQRH SX EOLFDGDQ RV' LiULRV2 ILFLDO GD8 QLmR GR 6HQDGR )HGHUDO HG D& kPDUD GRV' HSXWDGRVG RGLD GH DJRVWR GH

&RPXQLFDT XHHVW D3 UHVLGrQFLDU HFHEHXGD ([ FHOHQWtVVLPD 6HQKRUD3U HVLGHQWH GD5 HS~EOLFDQRV WHU PRVG RDU W G D/ HLQ 
 GH G HDJ RVWRGH D0 HQVDJHPQ  GH &1 Q  QD RULJHP T XHHQF DPLQKDD R& RQJUHVVR
1DFLRQDOR5HODWyULRGH$YDOLDomRGH5HFHLWDVH'HVSHVDVUHIHUHQWHDRWHUFHLURELPHVWUHGH$PDWpULDSXEOLFDGDQR'6)
GHYDLDRH[DPHGD&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomR
&RPXQLFDTXHHVWD3UHVLGrQFLDUHFHEHXGR3UHVLGHQWHGR%DQFR1DFLRQDOGH'HVHQYROYLPHQWR(FRQ{PLFRH 6RFLDO±%1 '(6R
2ItFLRQGH&1 Q%1'(6*3QDRULJHP TXHHQFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRDUW
GD/HLQGHGHMXQKRGHHGR DUWLJRGD/HLQGHGHMXOKRGHR5HODWyULR*HUHQFLDO
7ULPHVWUDOG R%1 '(6U HIHUHQWHDR VHJ XQGRWU LPHVWUH GH  $P DWpULDSX EOLFDGD QR' 6)GH  Y DLDR H[DPHGD
&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomR
&RPXQLFDT XHHVW D 3UHVLGrQFLDU HFHEHXR  $YLVRQ 6HVHV7&83OHQiULRG H QD RU LJHPG R6 HQKRU3U HVLGHQWHG R
7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmRHQFDPLQKDQGRDR&RQJUHVVR1DFLRQDOFySLDGR$FyUGmRQ7&83OHQiULRSURIHULGRQRV
DXWRVGRSURFHVVRQ7&DFRPSDQKDGRGR5HODWyULRHGR9RWRTXHRIXQGDPHQWDP$PDWpULDSXEOLFDGDQR'6)
GHYDLDRH[DPHGD&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomR
&RPXQLFDT XHHVWD3 UHVLGrQFLDU HFHEHXG R6HQKRU 3U HVLGHQWHG R7 ULEXQDOGH& RQWDVGD8 QLmRR$Y LVRQ 6HVHV7&8
3OHQiULRG H RU LJHPHQFD PLQKDQGRD R& RQJUHVVR1 DFLRQDOFySL DGR$FyU GmRQ  7&83OHQiULRSU RIHULGRQ RV
DXWRVGRSURFHVVRQ7&DFRPSDQKDGRGR5HODWyULRHGR9RWRTXHRIXQGDPHQWDP$PDWpULDSXEOLFDGDQR'6)
GHYDLDRH[DPHGD&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomR
&RPXQLFDTXHIRLHQFDPLQKDQGRDR&RQJUHVVR1DFLRQDOR2 ItFLR*3QUHIHUHQWHDR5 HODWyULRGH*HVWmR)LVFDOGR
4XDGULPHVWUHG H GR 7ULEXQDO5 HJLRQDOGR7 UDEDOKRGD 5 HJLmR$PDW pULDSXEO LFDGDQR' 6)G H Y DLj
&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomR
&RPXQLFDTXHHVWD3UHVLGrQFLDUHFHEHXGD([FHOHQWtVVLPD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDD0HQVDJHPQGH&1 Q
GHQDRULJHP HQFDPLQKDQGRR3URMHWRGH/HLQGH&1TXH³$EUHDR2UoDPHQWR)LVFDOGD8QLmRHPIDYRUGH
7UDQVIHUrQFLDVD(VW DGRV' LVWULWR)H GHUDOH0 XQLFtSLRVFU pGLWRHVSHFL DOQRY DORUG H5  SDU D R ILPT XH
HVSHFLILFD´$ PDWpULDSX EOLFDGDH P DYXOVRVH QR' 6)GH  Y DLj& RPLVVmR 0LVWDGH 3O DQRV 2UoDPHQWRV 3~EOLFRVH 
)LVFDOL]DomR
&RPXQLFD RWpU PLQRG RSU D]RHVW DEHOHFLGR QR  G RDU W G D 5HVROXomRQ  G H &1H P  SDUD HGLomRG R
GHFUHWRO HJLVODWLYRU HJXODQGRDV U HODo}HVM XUtGLFDVGHFRU UHQWHV GD0 HGLGD3U RYLVyULDQ G H F XMRSU D]RL QWHJUDOGH 
YLJrQFLDH[SLURXHP GHMXQKRGH&RPXQLFDDLQGDDH[WLQomRGD&RPLVVmR0LVWDGHVWLQDGDjDSUHFLDomRGDPDWpULDQRV
WHUPRVGRGRDUWGD5HVROXomRQGH&1
&RPXQLFD RWpU PLQRG RSU D]RHVW DEHOHFLGR QR  G RDU W G D 5HVROXomRQ  G H &1H P  SDUD HGLomRG R
GHFUHWRO HJLVODWLYRU HJXODQGRDV U HODo}HVM XUtGLFDVGHFRU UHQWHV GD0 HGLGD3U RYLVyULDQ G H F XMRSU D]RL QWHJUDOGH 
YLJrQFLDH[SLURXHPGHMXQKRGH
&RPXQLFD RWpU PLQRG RSU D]RHVW DEHOHFLGR QR  G RDU W G D 5HVROXomRQ  G H &1H P  SDUD HGLomRG R
GHFUHWRO HJLVODWLYRU HJXODQGRDV U HODo}HVM XUtGLFDVGHFRU UHQWHV GD0 HGLGD3U RYLVyULDQ G H F XMRSU D]RL QWHJUDOGH 
YLJrQFLDH[SLURXHP GHMXQKRGH&RPXQLFDDLQGDDH[WLQomRGD&RPLVVmR0LVWDGHVWLQDGDjDSUHFLDomRGDPDWpULDQRV
WHUPRVGRGRDUWGD5HVROXomRQGH&1
&RPXQLFD RWpU PLQRG RSU D]RHVW DEHOHFLGR QR  G RDU W G D 5HVROXomRQ  G H &1H P  SDUD HGLomRG R
GHFUHWRO HJLVODWLYRU HJXODQGRDV U HODo}HVM XUtGLFDVGHFRU UHQWHV GD0 HGLGD3U RYLVyULDQ G H F XMRSU D]RL QWHJUDOGH 
YLJrQFLDH[SLURXHP GHMXQKRGH&RPXQLFDDLQGDDH[WLQomRGD&RPLVVmR0LVWDGHVWLQDGDjDSUHFLDomRGDPDWpULDQRV
WHUPRVGRGRDUWGD5HVROXomRQGH&1
&RPXQLFD RWpU PLQRG RSU D]RHVW DEHOHFLGR QR  G RDU W G D 5HVROXomRQ  G H &1H P  SDUD HGLomRG R
GHFUHWRO HJLVODWLYRU HJXODQGRDV U HODo}HVM XUtGLFDVGHFRU UHQWHV GD0 HGLGD3U RYLVyULDQ G H F XMRSU D]RL QWHJUDOGH 
YLJrQFLDH[SLURXHP GHMXQKRGH&RPXQLFDDLQGDDH[WLQomRGD&RPLVVmR0LVWDGHVWLQDGDjDSUHFLDomRGDPDWpULDQRV
WHUPRVGRGRDUWGD5HVROXomRQGH&1
&RPXQLFD RWpU PLQRG RSU D]RHVW DEHOHFLGR QR  G RDU W G D 5HVROXomRQ  G H &1H P  SDUD HGLomRG R
GHFUHWRO HJLVODWLYRU HJXODQGRDV U HODo}HVM XUtGLFDVGHFRU UHQWHV GD0 HGLGD3U RYLVyULDQ G H F XMRSU D]RL QWHJUDOGH 
YLJrQFLDH[SLURXHP GHMXQKRGH&RPXQLFDDLQGDDH[WLQomRGD&RPLVVmR0LVWDGHVWLQDGDjDSUHFLDomRGDPDWpULDQRV
WHUPRVGRGRDUWGD5HVROXomRQGH&1
&RPXQLFD RWpU PLQRG RSU D]RHVW DEHOHFLGR QR  G RDU W G D 5HVROXomRQ  G H &1H P  SDUD HGLomRG R
GHFUHWRO HJLVODWLYRU HJXODQGRDV U HODo}HVM XUtGLFDVGHFRU UHQWHV GD0 HGLGD3U RYLVyULDQ G H F XMRSU D]RL QWHJUDOGH 
YLJrQFLDH[SLURXHP GHMXQKRGH&RPXQLFDDLQGDDH[WLQomRGD&RPLVVmR0LVWDGHVWLQDGDjDSUHFLDomRGDPDWpULDQRV
WHUPRVGRGRDUWGD5HVROXomRQGH&1
&RPXQLFD RWpU PLQRG RSU D]RHVW DEHOHFLGR QR  G RDU W G D 5HVROXomRQ  G H &1H P  SDUD HGLomRG R
GHFUHWRO HJLVODWLYRU HJXODQGRDV U HODo}HVM XUtGLFDVGHFRU UHQWHV GD0 HGLGD3U RYLVyULDQ G H F XMRSU D]RL QWHJUDOGH 
YLJrQFLDH[SLURXHPGHMXQKRGH
&RPXQLFDTXHD0HGLGD3URYLVyULDQSXEOLFDGDQR'LiULR2ILFLDOGD8QLmRGHGH DJRVWRGH± (GLomR([WUDTXH
³$OWHUDRVDUWVHHDFUHVFHGLVSRVLWLYRVj/HLQGHGHVHWHPEURGHTXHLQVWLWXLR&yGLJR)ORUHVWDO
EHPFRPRDOWHUDRDUWGD/HLQGHGHGH]HPEURGHTXHGLVS}HVREUHR,PSRVWRVREUHD3URSULHGDGH7HUULWRULDO
5XUDO±,75HGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´IRLH[SUHVVDPHQWHUHYRJDGDSHOD/HLQGHGHPDLRGHSXEOLFDGDQR'LiULR
2ILFLDOGD8QLmRGHGHPDLRGH
&RPXQLFDTXHH[SLURXQRGLDGHDJRVWRGRFRUUHQWHDQRRSUD]RLQWHJUDOGHYLJrQFLDGD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHDEULO
GHTXH³5HHVWUXWXUDRPRGHORMXUtGLFRGHRUJDQL]DomRGRVUHFLQWRVDGXDQHLURVGH]RQDVHFXQGiULDDOWHUDD/HLQGH
GHDEULOGHHD0 HGLGD3URYLVyULDQGH GHGH]HPEURGHUHGX]D]HURDVDOtTXRWDVGD&RQWULEXLomRSDUDR
3,63$6(3HGD&2),16LQFLGHQWHVVREUHDVLQGHQL]Do}HVDTXHVHUHIHUHD/HLQGHGHMDQHLURGHDOWHUDD/HL
Q G HG HVHWH PEURG H S DUDGL VSRUVREU H PXOWDSHFXQL iULD SHORG HVFXPSULPHQWRG R3U RJUDPD GH,QF HQWLYRj 
,QRYDomR7HFQROyJLFDH$GHQVDPHQWRGD&DGHLD3URGXWLYDGH9HtFXORV$XWRPRWRUHV,129$5$872HGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
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&RPXQLFDTXHD([FHOHQWtVVLPD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDDGRWRXHPGHMXOKRGHHSXEOLFRXQR'LiULR2ILFLDOGD
8QLmRGRGLDGRPHVPRPrVHDQRHP(GLomR([WUDD0HGLGD3URYLVyULDQGHTXH³$OWHUDD/HLQGH
GHMXOKRGHSDUDGLVSRUVREUHRSHUDo}HVGHFUpGLWRUXUDOUHODWLYDVDHPSUHHQGLPHQWRVORFDOL]DGRVQDiUHDGHDEUDQJrQFLDGD
6XSHULQWHQGrQFLDGH'HVHQYROYLPHQWRGR 1RUGHVWH±68'(1(´1RVWHUPRVGRVDU WVH GD 5HVROXomRQGH &1H
GRDU W $G R5 HJLPHQWR& RPXP ILFDF RQVWLWXtGD D& RPLVVmR0 LVWDL QFXPELGD GH HPLWLUSDU HFHUVREU H DPDW pULDT XHVHU i
SXEOLFDGDQDIRUPDUHJLPHQWDOEHPFRPRRFDOHQGiULRSDUDDVXDWUDPLWDomRFRQIRUPHUHODomRDQH[DOLGDHP6HVVmRGR6HQDGR
)HGHUDO
&RPXQLFDTXHHVWDSUHVLGrQFLDQRVWHUPRVGRGLVSRVWRQRGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRDUWGR
5HJLPHQWR&RPXPFRQYRFDVHVVmRVROHQHGR&RQJUHVVR1DFLRQDODUHDOL]DUVHGLDGHDJRVWRGRFRUUHQWHWHUoDIHLUDjVGR]H
KRUDVHWU LQWDPLQXWRVQR3O HQiULRGR6 HQDGR)HGHUDOGHVWLQDGDjSURPXOJDomRGD( PHQGD&RQVWLWXFLRQDOQG HTXH
“Altera o art. 134 da Constituição Federal”S DUDD VVHJXUDUj V'HI HQVRULDV3 ~EOLFDVGD 8Q LmR HG R'LVWULWR  )HGHUDODX WRQRPLD
IXQFLRQDOHDGPLQLVWUDWLYD
&RPXQLFDTXHD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDHQFDPLQKRXDR6HQDGR)HGHUDOD0HQVDJHPQGH&1 Q
QDRULJHP QDTXDOFRPXQLFDKDYHUYHWDGRLQWHJUDOPHQWHR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGH&RPSOHPHQWDU 3/Q
GHQD&kPDUDGRV'HSXWDGRV TXH³$FUHVFHQWDDRDUWGD/ HL&RPSOHPHQWDUQGHGHMXQKRGHSDUD
HVWDEHOHFHUSUD]RSDUDDH[WLQomRGHFRQWULEXLomRVRFLDO´1RVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR&RPXPHGD5HVROXomRQGH
&1VROLFLWDDLQGLFDomRGH TXDWUR PHPEURVGHVVD&DVDH QRVWHUPRVGD5HVROXomRQGH&1DL QGLFDomRGH
PDLVXPPHPEURTXHGHYHUmRLQWHJUDUD&RPLVVmR0LVWDDVHULQFXPELGDGHUHODWDURYHWR
&RPXQLFDTXHD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDHQFDPLQKRXDR6HQDGR)HGHUDOD0HQVDJHPQGH&1 Q
QDRULJHP QDTXDOFRPXQLFDKDYHUYHWDGRSDUFLDOPHQWHR3URMHWRGH/HLGH&RQYHUVmRQGH 0HGLGD3URYLVyULDQ
GH TXH³$PSOLDRYDORUGR%HQHItFLR*DUDQWLD6DIUDSDUDDVDIUDGHDPSOLDR$X[tOLR(PHUJHQFLDO)LQDQFHLURGH
TXHWUDWDD/HL QGH GHV HWHPEURGH UHODWLYRDRVGHVDVWU HVRFRUULGRVHP DXWRUL]DDGLVWU LEXLomRGHPLOKR
SDUDYHQGDDSHTXHQRVFULDGRUHVQRVWHUPRVTXHHVSHFLILFDLQVWLWXLPHGLGDVGHHVWtPXORjOLTXLGDomRRXUHJXODUL]DomRGHGtYLGDV
RULJLQiULDVGHRSHUDo}HVGHFUpGLWRUXUDODOWHUDDV/HLVQVGHGHDEULOGHHGHGHGH]HPEURGH
SDUDSURUURJDUR5 HJLPH(VSHFLDOGH5 HLQWHJUDomRGH 9DORUHV7ULEXWiULRVSDUDDV(PSUHVDV([SRUWDGRUDV5(,17(*5$HSDUD
DOWHUDURUHJLPHGHGHVRQHUDomRGDIROKDGHSDJDPHQWRVGHGHVHWHPEURGHGHGHDJRVWRGH
GHGHMXQKRGHGH GHMXQKRGHGHGHGH]HPEURGHGH GHMXOKRGH
GHGHDJRVWRGHGHGHGH]HPEURGHGHGHGH]HPEURGHGHGH
MDQHLURGHGHGHVHWHPEURGHGHGHMXQKRGHGHGHDJRVWRGH
GHGHGH]HPEURGHGHGH RXWXEURGHGHGHQRYHPEURGHGHGHMXOKRGH
 GH   GHVH WHPEURGH  H GH  GH V HWHPEUR GH D 0HGLGD 3URYLVyULDQ G H G H
DJRVWRGH  H R 'HFUHWR Q GH GHPDU oR GH  GLVS}H VREUH DFRPSU RYDomRGH UHJXODULGDGHI LVFDOSHO R
FRQWULEXLQWHUHJXODDFRPSUDYHQGDHWUDQVSRUWHGHRXURHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´1RVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR&RPXP
HGD5HVROXomRQGH&1VROLFLWDDLQGLFDomRGH TXDWUR PHPEURVGHVVD&DVDHQRVWHUPRVGD5HVROXomRQGH
&1DLQGLFDomRGHPDLVXPPHPEURTXHGHYHUmRLQWHJUDUD&RPLVVmR0LVWDDVHULQFXPELGDGHUHODWDURYHWR
&RPXQLFDTXHD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDHQFDPLQKRXDR6HQDGR)HGHUDOD0HQVDJHPQGH&1 Q
QDRULJHP QDTXDOFRPXQLFDKDYHUYHWDGRSDUFLDOPHQWHR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGH&RPSOHPHQWDU 3/Q
GH±&RPSOHPHQWDUQD&kPDUDGRV'HSXWDGRV TXH³$OWHUDD/HL&RPSOHPHQWDUQGHGHGH]HPEURGHD/HL
QGHGHRXWXEURGH &yGLJR7ULEXWiULR1DFLRQDO HD/HLQGHGHMXOKRGH /HL2UJkQLFDGR7ULEXQDO
GH&RQWDVGD8QLmR SDUDGLVSRUVREUHRVFULWpULRVGHUDWHLRGR)XQGRGH3DUWLFLSDomRGRV(VWDGRVHGR'LVWULWR)HGHUDO )3( H
UHYRJDGLVSRVLWLYRVGD/HLQGHGHRXWXEURGH´1RVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR&RPXPHGD5 HVROXomRQ
GH&1VROLFLWDDLQGLFDomRGH TXDWUR PHPEURVGHVVD&DVDHQRVWHUPRVGD5HVROXomRQGH&1DLQGLFDomR
GHPDLVXPPHPEURTXHGHYHUmRLQWHJUDUD&RPLVVmR0LVWDDVHULQFXPELGDGHUHODWDURYHWR




AGOSTO
DE
2013
Agosto de
2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 30 857
71

%±&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH
)LVFDOL]DomR±&02



D



5HXQL}HV5HDOL]DGDV
#



1mRGHOLEHUDWLYDV 1'(/ 



2UGLQiULDV 525 



([WUDRUGLQiULDV 5(; 



$XGLrQFLDV3~EOLFDV 5$3 



&RQMXQWDVGH$XGLrQFLD3~EOLFD 5&$3 



6HPLQiULRV5HJLRQDLV 65(* 



%




:

&RPLWrV3HUPDQHQWHVH&ROHJLDGRV
/

6

%;#

&RPLWrGH$ YDOLDomR) LVFDOL]DomRH& RQWUROHGD( [HFXomR2 UoDPHQWiULD
&),6 





&RPLWrGH$YDOLDomRGD5HFHLWD &$5 





&RPLWrG H$ YDOLDomRG DV ,QIRUPDo}HV VREUH2 EUDV H6 HUYLoRV FRP
,QGtFLRVGH,UUHJXODULGDGH*UDYHV &2, 





&RPLWrGH([DPHGD$GPLVVLELOLGDGHGH(PHQGDV &$( 





&ROHJLDGRGH5HSUHVHQWDQWHVGDV/LGHUDQoDV3DUWLGiULDVFRPDVVHQWRQD
&02 &5/3 





&ROHJLDGRGH&RRUGHQDGRUHVGH%DQFDGDV(VWDGXDLV &&%( 





&







858
72

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 30

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

3URSRVLo}HVHP7UDPLWDomR
#/5$##,
<#56

$2

#$ #

$//#$5
3/1 $UWGD 3/18UJrQFLD 03 7pUPLQRSUD]R
5HVQ&1 3OHQiULR&1
UHJLPHQWDO

<#=><?

@



&







,<#3;#>,<?#BC##7#

&











 3> ?



&









2EUDVH6HUYLoRVFRP,QGtFLRVGH,UUHJXODULGDGHV
*UDYHVDSRQWDGRVSHOR7&8













3UHVWDomRGH&RQWDV













3DUHFHU3UpYLRGR*RYHUQR)HGHUDO













2XWUDV0DWpULDV













,->,?

&

D!









3UHVWDomRGH&RQWDV













5HODWyULRGH$YDOLDomRGR33$













2XWUDV0DWpULDV













89$>+?

"

&(









3UHVWDomRGH&RQWDV













2XWUDV0DWpULDV













<#= $#-%3>< ?













<#56+













E#/,>,?



D









/













&D

"!

&













AGOSTO
DE
2013
Agosto de
2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 30 859
73

%
D





5HXQL}HV5HDOL]DGDV
#



,QVWDODomR ,167 



(OHLomR (/(, 



1mR'HOLEHUDWLYDV 1'(/ 



2UGLQiULDV 525 



([WUDRUGLQiULDV 5(; 



$XGLrQFLDV3~EOLFDV 5$3 



&RQMXQWDVGH$XGLrQFLD3~EOLFD 5&$3 



6HPLQiULRV5HJLRQDLV 65(* 



%






&G

&RPLWrV3HUPDQHQWHVH&ROHJLDGRV
/

6

%;#

&RPLWrGH$ YDOLDomR) LVFDOL]DomRH& RQWUROHGD( [HFXomR2 UoDPHQWiULD
&),6 





&RPLWrGH$YDOLDomRGD5HFHLWD &$5 





&RPLWrG H$ YDOLDomRG DV ,QIRUPDo}HV VREUH2 EUDV H6 HUYLoRV FRP
,QGtFLRVGH,UUHJXODULGDGH*UDYHV &2, 





&RPLWrGH([DPHGD$GPLVVLELOLGDGHGH(PHQGDV &$( 













&:



&ROHJLDGRGH5HSUHVHQWDQWHVGDV/LGHUDQoDV3DUWLGiULDVFRPDVVHQWRQD
&02 &5/3 
&ROHJLDGRGH&RRUGHQDGRUHVGH%DQFDGDV(VWDGXDLV &&%( 


/

860
74

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 30



AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

3URSRVLo}HV$SUHFLDGDV
#/5$##,
<#56

$2

$//#$5
#$ # 3/1$UWGD 3/18UJrQFLD 03 7pUPLQRSUD]R
5HVQ&13OHQiULR&1

<#=><?

UHJLPHQWDO

H"

&:

D

"D

&



D!

'







(

 3> ?

'"

&"









2EUDVH6HUYLoRVFRP,QGtFLRVGH,UUHJXODULGDGHV
*UDYHVDSRQWDGRVSHOR7&8













3UHVWDomRGH&RQWDV













,<#3;#>,<?#BC##7#

3DUHFHU3UpYLRGR*RYHUQR)HGHUDO













2XWUDV0DWpULDV













,->,?

H(

D!









3UHVWDomRGH&RQWDV













5HODWyULRGH$YDOLDomRGR33$













2XWUDV0DWpULDV













89$>+?

&@H

&(









3UHVWDomRGH&RQWDV













2XWUDV0DWpULDV













:











<#= $#-%3>< ?
<#56+

"











E#/,>,?

&D

&!

D>#=?







&:&!D

&D(H'



&@'





&:@&'

&D'@!

"

D!!

&

(

/




AGOSTO
DE
2013
Agosto de
2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 30 861
75

%6
D



#%J/H-D!&:> %2#3#7#?


5HXQLmR2UGLQiULD
FRQYRFDGDSDUDjVKPLQ
,QLFLDGDjVKPLQHVXVSHQVDjVKPLQ 


3DXWDQ

$%(5785$H
6863(162'2675$%$/+26

2VWUDEDOKRVIR UDPDEHUWRVS HOR'HSXWDGR /RXUL YDO0HQGHV 3 &GR%0$ QR H[HUFtFLRGD3UHV LGrQFLDFRQIRUP HGLVS}H 
Rcaput do art. 14 da Resolução n° 1, de 2006, do Congresso Nacional, TXHLQIRUPRXTXHVXVSHQGHULDRVWUDEDOKRV
$QWHVFRQYRFRXDFRQWLQXDomRGDUHXQLmRRUGLQiULDSDUDRPHVPRGLDGHDJRVWRWHUoDIHLUDjVKRUDVQRSOHQiULR
GD&kPDUDGRV'HSXWDGRV
%UDVtOLDGHDJRVWRGH
0$5,$'262&2552'(/'$17$6
6HFUHWiULDGH&RPLVVmR



#%J/H-D!&:>

#7#?


%2#3

&RQWLQXDomRGD5HXQLmR2UGLQiULD
FRQYRFDGDSDUDjVKRUDV
5HLQLFLDGDjVKPLQHVXVSHQVDjVKPLQ 

3DXWDQ

5($%(5785$H
6863(162'2675$%$/+26


2VWUDEDOKRVIRUDPUHLQLFLDGRVSHOR
3UHVLGHQWH6HQDGRU/RE mR)LOKR 30'%0$ TXHLQIRUPRXKDYHUTXy
UXPSDU D
GHOLEHUDomRQDVGXDV&DVDVGR&RQJUHVVR1DFLRQDOHQWUHWDQWRDQXQFLRXTXHVXVSHQGHULDRVWUDEDOKRV
$QWHVFRQYRFRXDFRQWLQXDomRGDUHXQLmRRUGLQiULDSDUDRGLDGHDJRVWRTXDUWDIHLUDjVKRUDVQRSOHQiULRGD
&kPDUDGRV'HSXWDGRV
%UDVtOLDGHDJRVWRGH
0$5,$'262&2552'(/'$17$6
6HFUHWiULDGH&RPLVVmR
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&RQWLQXDomRGD5HXQLmR2UGLQiULD
FRQYRFDGDSDUDjVKRUDV
5HLQLFLDGDHVXVSHQVDjVKPLQ 

3DXWDQ

5($%(5785$H
6863(162'2675$%$/+26


2VWUDEDOKRVIRUDPUHDEHUWRVSHOR'HSXWDGR0DUoDO)LOKR 30'%06 QRH[HUFtFLRGD3UHVLGrQFLDFRQIRUPHGLVS}HRcaput
do art. 14 da Resolução n° 1, de 2006, do Congresso Nacional, TXHLQIRUPRXTXHVXVSHQGHULDRVWUDEDOKRV

$QWHVFRQYRFRXDFRQWLQXDomRGDUHXQLmRRUGLQiULDSDUDRGLDGHDJRVWRTXLQWDIHLUDjVKRUDVQRSOHQiULRGD
&kPDUDGRV'HSXWDGRV

%UDVtOLDGHDJRVWRGH
0$5,$'262&2552'(/'$17$6
6HFUHWiULDGH&RPLVVmR
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&RQWLQXDomRGD5HXQLmR2UGLQiULD
FRQYRFDGDSDUDjVKRUDV
5HLQLFLDGDjVKPLQHVXVSHQVDjVKPLQ 

3DXWDQ

5($%(5785$


2VWUDEDOKRVIRUDPUHLQLFLDGRVSHOR3UHVLGHQWH6HQDGRU/REmR)LOKR 30'%0$ 

25'(0'2',$

23UHVLGHQWHLQ IRUPRXTXHKDY LDDFRUGRDSHQ DVSDUDYR WDomRGR 5HODWyULR 3UHOLPLQDUFRP(PHQGDVDSUHV HQWDGR
DR3URMHWRGH/HLQ&1FRQVWDQWHGRLWHPGD3DXWDQ

3$87$
 $SUHFLDomRG R5HODWyULR3UHOL PLQDUFR P(PH QGDVDSUHVHQWD GRDR 3URMHWRGH /HLQ  &1TXH³ 'LVS}H VREUHDVGLUHW UL]HV
SDUDDHODERUDomRHH[HFXomRGD/HL2UoDPHQWiULDGHHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
5HODWRU'HSXWDGR'DQLOR)RUWH
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRSHODDSURYDomRGR5HODWyULR3UHOLPLQDUFR PHPHQGDVQRV WHUPRVDSUHVHQWDGRVSHOR5H ODWRUFRPLQGLFD omRSHOD 
DSURYDomRGDVHPHQGDVGHQVHSHODDSURYDomRSDUFLDOGDVHPHQGDVGHQV HHSHODUHMHLomRGDV
GHPDLV

5HVXOWDGR1DFRQWLQXDomRGD5HXQLmR2UGLQiULDUHDOL]DGDQRGLDGHMXOKRGHR5HODWRUMiKDYLDDSUHVHQWDGRR5HODWyULR
3UHOLPLQDUFRP(PHQGDVR$GHQGRQH(UUDWDVGHQVH$GLVFXVVmRKDYLDVLGRLQLFLDGD(GXUDQWHDGLVFXVVmRR5HODWRUKDYLD
UHWLUDGRD(UUDWDQDSUHVHQWDGDDR5HODWyULR3UHOLPLQDU
(KRMHGLDGHDJRVWRGHQDFRQWLQXDomRGD5HXQLmR2UGLQiULDR5HODWRUDSUHVHQWRXR$GHQGRQHD(UUDWD
Q$GLVFXVVmRIRLUHLQLFLDGDHHQFHUUDGD2SUD]RSDUDDSUHVHQWDomRGHGHVWDTXHVIRLDEHUWRHHQFHUUDGR(PYRWDomRR5HODWyULR
3UHOLPLQDURV$GHQGRVQVHHDV(UUDWDVQVHIRUDPDSURYDGRVSRUXQDQLPLGDGHUHVVDOYDGRRGHVWDTXH)RLDSUHVHQWDGR
GHVWDTXH


$35(&,$d2'2'(67$48($35(6(17$'2

'HVWDTXHGHDXWRULDGR'HSXWDGR(YDQGUR0LOKRPHQjHPHQGDGRPHVPRDXWRU
5HVXOWDGRSUHMXGLFDGRSRUWHUVLGRDWHQGLGRDWUDYpVGR$GHQGRQ

7HQGRHPYLVWDDDSURYDomRG R5HODWyULR3UHOLPLQDUFRP(P HQGDVj/' 2R3UHVLGHQWHLQI RUPRXTXHVXEPHWHUiDR
3UHVLGHQWHGR6HQDGR)HGHUDODDOWHUDomRGRSUD]RSDUDDSUHVHQWDomRGH(PHQGDVDRUHIHULGR3URMHWRGH/HLGHDGHDJRVWR


6863(162'2675$%$/+26

&RQFOXtGDDYRWDomRGDPDWpULDDFRUGDGDR3UHVLGHQWHDQXQFLRXTXHVXVSHQGHULDRVWUDEDOKRV

$QWHVFRQYRFRXDFRQWLQXDomRGDUHXQLmRRUGLQiULDSDUDRGLDGHDJRVWRWHUoDIHLUDjVKRUDVQRSOHQiULRGD
&kPDUDGRV'HSXWDGRV

(FDQFHORXDUHDOL]DomRGHUHXQLmRH[WUDRUGLQiULDFRQYRFDGDSDUDKRMHGLDGHDJRVWRTXLQWDIHLUDjVKRUDVQR
PHVPRSOHQiULR


%UDVtOLDGHDJRVWRGH






0$5,$'262&2552'(/'$17$6
6HFUHWiULDGH&RPLVVmR




#%J/&:-D!&:> %2#3
#7#?


&RQWLQXDomRGD5HXQLmR2UGLQiULD
FRQYRFDGDSDUDjVKRUDV
5HLQLFLDGDjVKPLQHHQFHUUDGDjVKPLQ 

AGOSTO
DE
2013
Agosto de
2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 30 863
77

3DXWDQ$OWHUDGD

5($%(5785$


2VWUDEDOKRVIRUDPUHLQLFLDGRVSHOR3UHVLGHQWH6HQDGRU/REmR)LOKR 30'%0$ 
$SUHFLDomRGDV$WDVGDVVHJXLQWHV5HXQL}HV
5HXQLmR2UGLQiULDUHDOL]DGDQRGLD
5HXQLmR2UGLQiULDUHDOL]DGDQRVGLDVH
5HXQLmRGH$XGLrQFLD3~EOLFDUHDOL]DGDQRGLD
5HXQLmRGH$XGLrQFLD3~EOLFDUHDOL]DGDQRH
5HXQLmR2UGLQiULDUHDOL]DGDQRVGLDVHH
5HVXOWDGRSRUFRQVHQVRIRLGLVSHQVDGDDOHLWXUDGDV$WDVTXHHPYRWDomRIRUDPDSURYDGDVSRUXQDQLPLGDGH

(;3(',(17(

&RQIRUPHGHFLGLGRQD5HXQLmR([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHD EULOGHIL FRXGLVSHQVDGDOHLWXUD GRVH[SHGLHQWHV2
3UHVLGHQWHGHWHUPLQRXDR'HSDUWDPHQWRGH7DTXLJUDILDDLQFOXVmRGRVH[SHGLHQWHVQDVQRWDVWDTXLJUiILFDVGDUHXQLmR,QIRUPRXTXHD
OLVWDFRPRVH[SHGLHQWHVVHUiHQFDPLQKDGDSHORFRUUHLRHOHWU{QLFRDRVPHPEURVH/LGHUDQoDV3DUWLGiULDV
, &255(6321'Ç1&,$,17(51$5(&(%,'$

 2)*$%,1GHGHMXQKRGHGR*DELQHWHGR'HSXWDGR(GXDUGR&XQKD/tGHUGR30'%FRPXQLFDQGRTXHR6HUYLGRU
GDTXHOD/LGHUDQoD3HGUR$QWRQL RGH2 OLYHLUD*RQoDOYHVIRLGL VSRQLELOL]DGRSDUDDFRPSDQKDUH DVVHVVRUDUR5HOD WRUGD3/ '2
'HSXWDGR'DQLOR)RUWHGXUDQWHDUHDOL]DomRGRV6HPLQiULRV5HJLRQDLVQRVGLDVGHMXQKRHGHMXOKR
 2)*$%,1GHGHMXQKRGHGR*DELQHWHGR'HSXWDGR(GXDUGR&XQKD/tGHUGR30'%FRPXQLFDQGRTXHR6HUYLGRU
GDTXHOD/LGHUDQoD3HGUR$QWRQL RGH2 OLYHLUD*RQoDOYHVIRLGL VSRQLELOL]DGRSDUDDFRPSDQKDUH DVVHVVRUDUR5HOD WRUGD3/ '2
'HSXWDGR'DQLOR )RU WHG XUDQWH DUHDOL]DomRGRV 6HPLQiULRV5H JLRQDLVQRVGLDVH  GHMXO KRQDVFLGDGHV GH3DOPDV7 2 H
8EHUOkQGLD0*
 2)*/30'%QGH GHMXOKRGR/tGHUGR30'% HGR%ORFRGD0DLRULD6HQDGRU (XQtFLR2OLYHLUDFRPXQLFDQGRQRV
WHUPRVUHJLPHQWDLVDLQGLFDomR GR6HQDGRU ,YR&DVVRO 3352 SDUDRFDUJRGH 6HJXQGR 9LFH3UHVLGHQWHGD&0 2HPVXEVWLWXLomR 
DR6HQDGRU)UDQFLVFR'RUQHOOHV
 2IQ /35GH GHDJRVWRGR 'HSXWDGR$QWKRQ\*DURWLQKR/tGHUGR3DUWLGRG D5HS~EOLFDVROLFLWDQGRDLQGLFDomR GR
'HSXWDGR-RVp5RFKD 35%$ SDUDDUHODWRULDGR3URMHWRGH/HLQ&1
 2ItFLR1 %6%GH GHDJRVWRGR 'HSXWDGR0DUoDO)LOKR 30'%06 VROLFLWDQGRDHV WD&RPLVVmRHVSDoRItVLFRSDUD 
UHDOL]DomRGHHYHQWRHPFRPHP RUDomRDRGLD1 DFLRQDOGD&RQVFL HQWL]DomRGD( VFOHURVH0~OWLSOD TXHVHUiUHDOL]DGRQRGLDG H
DJRVWRGHjVKRUDVHFRQYLGDQGRR3UHVLGHQWHGD&02SDUDSDUWLFLSDUGRHYHQWR
 2ItFLRQ &))&3G HGHD JRVWRGR'HSXW DGR( GLQKR%H]3UHVLGHQWHGD &RPLVVmRGH)LVFDOL]D omR)LQDQFHLUD H
&RQWUROHGD &kPDUDGRV'HS XWDGRVFRQY LGDQGRR3UHVLGHQW HGHVWD&RPLVVmRSDUDS DUWLFLSDUGR,96HPLQ iULR1DFLRQDOGH
)LVFDOL]DomRH&RQWUROHGRV5 HFXUVRV3~EOLFR VFRPR7HPD 23DSHOGDV$JrQFLDV5HJXODGRUDV HD4XD OLGDGHGRV6HUYLoRV
5HJXODGRVQRGLDGHDJRVWRGHjVKPLQQR$XGLWyULR1HUHX5DPRV$QH[R,,GD&kPDUDGRV'HSXWDGRV

([SHGLHQWHVHQFDPLQKDQGRMXVWLILFDWLYDVGHIDOWDVjVUHXQL}HVGD&RPLVVmR'()(5,'26SHOR3UHVLGHQWH
 2ItFLRQ *$%&'G H GHMXQKRGH GR'HSXW DGR /HRQDUGR4XLQWm R 30'%0 * M XVWLILFDQGRDXVrQFLDQR 
SHUtRGRGHDGHMXQKRGH
 2IQGHGHMXQKRGHGR6HQDGRU:DOWHU3LQKHLUR 37%$ MXVWLILFDQGRDXVrQFLDQRGLDGHMXQKRGH

 2)%± *$%$ )GHGHMXQKRGR'HSXWDGR$H OWRQ )UHLWDV 350* MXVWLILFDQGRDXVrQFLDQRGLD GH 
MXQKRGH
 2)&± *$%$)GHGHMXQKRGR*DELQHWHGR 'HSXWDGR$HOWRQ)UHLWDV 350 * MXVWLILFDQGRDXVrQFLDQ R
SHUtRGRGHDGHMXQKRGH
 2)&0GH GHM XOKRGR'HS XWDGR&DUORV 0DJQR 3352 MXVWLILFDQGRDXVrQFLDQRSHUtR GRGH D GH
MXOKRGH
 2ItFLRQ*6:025GHGHMXOKRGR*DELQHWHGR6HQDGRU:LOGHU0RUDLV '(0*2 MXVWLILFDQGRDXVrQFLDQR
SHUtRGRGHDGHMXQKRGH
 2)&0GH GHM XOKRGR'HS XWDGR&DUORV 0DJQR 3352 MXVWLILFDQGRDXVrQFLDQRSHUtR GRGH D GH
MXOKRGH
 2)&±*$%$)GHG HMXOKRG R*DELQHWHGR'HSXWDGR$HOWRQ)UHLWDV 350* MXVWLILFDQGRDXVrQFLDQR
SHUtRGRGHDGHMXOKRGH
 2ItFLRQGHGHMXOKRGR*DELQ
HWHGD'HSXW DGD5RVHGH)UHLWDV 30'%(6 MXVWLILFDQGRDXVr QFLDQR 
SHUtRGRGHDGHMXQKRGH

II)CORRESPONDÊNCIAEXTERNARECEBIDA:
 &DUWDQ3UHVGHGHMXQKRGR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKR1DFLRQDOGD,QG~VWULD5REVRQ%UDJDGH$QGUDGHLQIRUPDQGR
TXHHPUD]mRGHFRPSURPLVVRVDVVXPLGRVDQWHULRUPHQWHQmRSRGHUiFRPSDUHFHUQDUHXQLmRGHDXGLrQFLDS~EOLFDTXHVHUiUHDOL]DGD
QRGLDGHMXQ KRSRUHVWD&RPLVVmRHSRUHVWHPRWLYR LQGLFDDDGYRJDGDHVS HFLDOLVWDGDTXHOH&RQVHOKR6UD 0DULDGH/RXUG HV
$OHQFDU6DPSDLRSDUDSDUWLFLSDUGRHYHQWR
 2ItFLRQ*DE&&LYLO35GHGHMXQKRGHGR& KHIHGR*DELQHWHGD&DVD&LYLOGD3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFD/HRQHV
'DOO¶$JQROHPQRPHGD0LQLVWUD *OHLVL+RIIPDQQDFXVDUHFHELPH QWRGR 2ItFLRQ&02TXH HQFDPLQKDR 5HTXHULPHQWRQ
&02TXHWUDWDGDDOWHUDomRGDYLJrQFLDGRGRDUWGR'HFUHWRQ
 2ItFLRQ$$63$5(%GHGHMXOKRGHGR&KHI HGD $VVHVVRULD3DUODPHQWDUGR &RPDQGDQWHGR ([pUFLWR&RURQ HO
)UDQFLVFR+XPEHUWR0RQWHQHJUR-XQLRUVROLFLWDQ GRDHVWD&R PLVVmRDSUHFLDomRHRDSRLRQDD SUHVHQWDomRGH( PHQGDDRWH [WRGD
/HL(PHQGDVGH0HWDVH3ULRULGDGHVDR3URMHWRGH/HLGH'LUHWUL]HV2UoDPHQWiULDVGHHPIDYRUGR([pUFLWR%UDVLOHLUR
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 2ItFLRQ*003GH GHMXOKRGHGD0LQLVWUDG H (VWDGRGR3OD QHMDPHQWR2UoD PHQWRH*HVWmR 0LULDP%HOFKLR U
HQFDPLQKDQGRDVLQIRUPDo}HVSHUWLQHQW HVFRQVXEVWDQFLDGDVSRUPHLRGD1RWD7p FQLFDQGH GHMXOKRGHGD6HFUHWDU LD
GH3ODQHMDPHQWRH,QYHVWLPHQWRV(VWUDWpJLFRV GDTXHOH0LQLVWpULR TXHWUDWDGD DWXDOL]DomRGR 3ODQR3OXULDQXDOH P
REVHUYkQFLDDRGLVSRVWRQRGRDUWGD/HLQGHGHMDQHLURGH
 ([SHGLHQWHGHGHMXOKRGH GD0LQLVWU D&KHIHGD&DVD&LYLOGD3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFD *OHLVL+RIIPDQQLQIRUPDQ GRGD
LPSRVVLELOLGDGHGHFRPSDUHFHUjUHXQLmRGHDXGL rQFLDS~EOLFDGHVWD&RPLVVmRT XHVHULDUHDOL]DGDHPGHMXOKR HVXJHULQGRHQ YLR
GHFRQYLWHDR0LQLVWpULRGR3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWRH*HVWmR UHVSRQViYHOQRJRYHUQRIHGHUDOSHORWHPDGDGLVFXVVmRGDSDXWD GD
UHXQLmR
 2ItFLRQGHGH DJRVWRGR3UHIHLWR0XQLFLSDOGH $UURLRGR3DGUHQR(VWDGRGR5LR*UDQG HGR6XO6U/HRQLU$O GULJKL
%DVFKLVROLFLWDQ GRLQIRUPDo}HV UHODWLYDVDXPD HPHQGDS RSXODUDSU HVHQWDGDSH OR0XQLFtSLRGH $UURLRGR 3DGU HDRS URMHWRGH / HL
2UoDPHQWiULD$QXDOSDUDQDiUHDGDVD~GH

5HODWyULRVGH *HVWmR)LVFDOUHIHUHQWHDR TXDGULPHVWUHGH HQFDPLQKDGRVHPREVHUYkQ FLDDR GLVSRVWRQRDUWGD/ HLGH
5HVSRQVDELOLGDGH)LVFDOHQRDUWQD/HLGH'LUHWUL]HV2UoDPHQWiULDVSDUDHQFDPLQKDGRVSHORVVHJXLQWHVyUJmRV
7ULEXQDO5HJLRQDO(OHLWRUDOGR3LDXt
7ULEXQDO5HJLRQDO)HGHUDOGD5HJLmR

3UHFDWyULRVDVHUHPLQFOXtGRVQD3URSRVWD2UoDPHQWiULDSDUDHQFDPLQKDGRVSHORVVHJXLQWHVyUJmRV
 2)*$%35(6',35(1 GHGH MXOKRGD3UHVLGHQW HGR7ULEXQDO GH-XVWLoDGR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR'HV/HLOD
0DULDQR
&DUULOR&DYDOFDQWH5LEHLUR
 2ItFLR1 ±&6-7*36*&), 1GH GHMXOKRGR 3UHVLGHQWHGR& RQVHOKR6XSHULRUGD -XVWLoDGR 7UDEDOKR0LQLVWU R
&DUORV$OEHUWR5HLVGH3DXOD
 2)Ë&,21±'(35(352&(662(3±0 2&±GHGHMXOKRGHGR&RR UGHQDGRUGD'LUHWRULD
GH([HFXo}HVGH3UHFDWyULRVH&iOFXORVGR7ULEXQDOGH-XVWLoDGR(VWDGRGH6mR3DXOR'HVHPEDUJDGRU3LUHVGH$UD~MR
 2)Ë&,21±'(35(352&(662(3±0 2&±GHGHMXOKRGHGR&RR UGHQDGRUGD'LUHWRULD
GH([HFXo}HVGH3UHFDWyULRVH&iOFXORVGR7ULEXQDOGH-XVWLoDGR(VWDGRGH6mR3DXOR'HVHPEDUJDGRU3LUHVGH$UD~MR
 2I*3QGHGHMXOKRGR3 UHVLGHQWHGR7ULEXQDOGH-XVWLoDGR(VW DGRGR(VStULWR6DQWR'HVHPEDUJDGRU3HGUR9DOOV
)HX5RVD
 2ItFLRQ ±$3GH GHMXOKRGR3UHVLGHQWHGR 7ULEXQDOGH-XVWLoDGR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD 'HVHPEDUJDG RU
&OiXGLR%DUUHWR'XWUD
 2ItFLRQ*3GHGHMXOKRGHGR3UHVLGHQWHGR6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoD0LQLVWUR)HOL[)LVFKHU
 2ItFLRQ 3UHFGHGHMXOKRGR3U HVLGHQWHGR 7ULEXQDOGH-XVWLoDGR(VWDGRGH5 RQG{QLD'HVHPEDUJDGRU5RRVHYHOW
4XHLUR]&RVWD
 2ItFLR1&-)),GHGHMXOKRGHGR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGD-XVWLoD)HGHUDO0LQLVWUR)HOL[)LVFKHU

$YLVRVHQFDPLQKDGRVSHOR9L FH3UHVLGHQWHQRH[HUFtFLRGD3 UHVLGrQFLDGR7ULEXQDOGH&RQWDVG D8QLmR0LQLVWUR$UROGR&HGUD]DR
3UHVLGHQWHGD&02
$YLVR6HVHVGHGHMXQKR
 $YLVRQ $FyUGmRQ (QFDPLQKDFySLDGR$FyUGmRSURIHULGRQRVDXWRVGRSURFHVVRQ7&

$YLVRV6HVHVGHGHMXQKR
 $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGHUHVWDXUDomRHGXSOLFDomRGD%507HQWUHRNPHRNP
 $YLVRQ $FyUGm RQ 9 HULILFDomRFRQWiELOGDSURJUDPDom RLQVWLWXFLRQDO HGDVLWXDomRSDWULPRQLDOGHyU JmRV
YLQFXODGRVDR0LQLVWpULRGRV7UDQVSRUWHV&RQIURQWRHQWUHRVUHVXOWDGRVJHUDLVGRH[HUFtFLRGHH

$YLVR6HVHVGHGHMXOKR
 $YLVRQ $FyUGmRQ ,GHQWLILFDomRHDQiOLVHGRVFULWpULRVHLQVWUXPHQWRVHPSUHJDGRVSHOR%DQFR1DFLRQDOGH
'HVHQYROYLPHQWR(FRQ{PLFRH6RFLDO±% 1'(6SDUD DYDOLDomRGDHIHWLYLGDGHG DVV XDVRSHUDo}HVILQDQFHLUD VHGRDOFDQFHGD V
UHVSHFWLYDVPHWDV

$YLVRV6HVHVGHGHMXOKR
 $YLVRQ $FyUGmR Q  )LVFDOL]DomRGH 2ULHQWDomR&HQW UDOL]DGD )2& HPTXDWRU]H SURMHWRVGHREUDV GH
FRQVWUXomRGXSOLFDomRUHVWDXUDomRHPDQXWHQomRGHURGRYLDV)HGHUDLV
 $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGHLPSODQWDomRGR6LVWHPD$GXWRU6DQWD&UX]GR$SRGL0RVVRUyQR(VWDGR GR
5LR*UDQGHGR1RUWH

$YLVR*37&8GHGHMXOKR
 $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVFRPSOHPHQWDUHVQR$HURSRUWRGH*RLkQLDQR(VWDGRGH*RLiV

$YLVRHQ FDPLQKDGRSHOR9LFH3UHVLGHQWHQR H[HUFtFLRGD3UHVLGrQFLDGR7ULEXQDOGH&RQW DVGD 8QLmR0LQLVWUR $UROGR&HGUD]D R
3UHVLGHQWHGR&RQJUHVVR1DFLRQDOTXHHQYLRXj&02
$YLVR6HVHVGHGHMXOKR
 $YLVRQ  $FyUG mR Q  2EUDVG HFRQVWU XomRGDVWXERY LDVGR&RPSOH[R3HWURTXtPLFR GR5LRGH-DQHL UR
&RPSHUM 

$YLVRVHQFDPLQKDGRVSHOR3U HVLGHQWHGR7ULEX QDOGH&RQWDVG D8QLmR0LQLVWUR -RmR$XJXVWR5LEHLUR1D UGHV DR3UHVLGHQWHG D
&02
$YLVR*37&8GHGHMXOKR
 $YLVRQ $FyUGmR Q  2EUDVGHLPSOHP HQWDomRGR6LVWHPDGH$EDVW HFLPHQWRGHÈJ XDGH3LUDSDPDQR 
(VWDGRGH3HUQDPEXFR

$YLVR*37&8GHGHMXOKR
 $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGHFRQVWUXomRGD5HILQDULD$EUHXH/LPD 51(67 HP3HUQDPEXFR

$YLVRV*37&8GHGHMXOKR
 $YLVRQ  $FyUGmRQ  2E UDVGH LPSO DQWDomRGR WUHF KR/DSD 3LUDMi GR6LVWHPDGH  7UHQV 8UEDQRV GH
6DOYDGRU%$
 $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGD%53(±$GHTXDomR7UHFKR'LYLVD3%3(±'LYLVD3($/±/RWHÒQLFR
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 $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGHFRQVWUXomRGD%50*±/LJDomRHQWUHD%50*HD%50*
 $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGH&RQVWUXomRGD3RQWHVREUHR5LR$UDJXDLDQD5RGRYLD%572OLJDQGR
DVFLGDGHVGH;DPELRi72D6mR*HUDOGRGR$UDJXDLD3$

$YLVRV*37&8GHGHDJRVWR
 $YLVRQ  $FyUGmRQ  &RQVWUXomR  GR&RPSOH[R0DW HUQR± 0DWH UQLGDGHGH 5HIHUrQFLD(VWDGXDOQ R
PXQLFtSLRGH7HUHVLQD3,
 $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGHUHIRUPDHFRQVWUXomRGR&RPSOH[R(VSRUWLYR&DQDULQKRHP%RD9LVWD55

$YLVR6HVHVGHGHMXOKR
 $YLVRQ $FyUGmRQ $PSOLDomRGRVLVWHPDGHHVJRWDPHQWRVDQLWiULRQREDLUURGH6HSHWLEDQR0XQLFtSLR GR
5LRGH-DQHLUR±5-

$YLVRHQFDPLQ KDGRSHOR0LQLVWUR9DOPLU&D PSHORQRH[H UFtFLRGD3UHVLGrQFLDGR7UL EXQDOGH &RQWDVGD8QLmR DR3UHVLGHQWH GD
&02
$YLVR*37&8GHGH$JRVWR
 $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGD$Y0DUJLQDO/HVWHHGHFRQWUROHGHHQFKHQWHVGR5LR3 RW\QR0XQLFtSLRGH
7HUHVLQD3,

25'(0'2',$
3$87$$OWHUDGD

1RVWHUPRVGRparágrafo únicodoart. 110 da Resolução nº 1/2006, do Congresso NacionalR 3UHVLGHQWHDQXQFLRXDDSUHFLDomR 
GR5HODWyULRDSU HVHQWDGRj 0HGLGD3URYLVyULDQ &1TXH³$EUHFUpGLWRH [WUDRUGLQiULRHP IDYRUGH2SHUD o}HV2ILFLDLVG H
&UpGLWRQ RYDORU GH5   GRLVE LOK}HVQRYHFHQWRV HWULQWD HGRL VPLOK}HVFHQWRHYLQWHHFLQFR PLOWUH]HQWR VH
TXDUHQWDHVHLVUHDLV SDUDRILPTXHHVSHFLILFD´
5HODWRU6HQDGRU&DVLOGR0DOGDQHU
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRSHODDSURYDomRGD0HGLG D3URYLVyULDQD IRUPDGR3U RMHWRGH/HLGH&R QYHUVmRDSUHV HQWDGRFRPLQGLFD omRSHOD 
LQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVGHQVD

5HVXOWDGR(PGHDJRVWRGHR5HODWRUVROLFLWRXDUHWLUDGDGR5HODWyULRGD0HGLGD3URYLVyULDQ&1HQWUHJXHHP
GHMXQKRGHFRQVLGHUDQGRTXHDSUHVHQWRXQRYR5HODWyULRSDUDDUHIHULGD0HGLGD3URYLVyULDWHQGRVLGRGHIHULGRSHOR3UHVLGHQWH
(PFRQIRUPLGD GHFRPR GLVSRVWRQR § 2° do art.146, da Resolução n°1, de 2006, do Congresso NacionalR3UHVLGH QWH
GHFODURXLQDGPLWLGDVDVHPHQGDVGHQVDLQGLFDGDVSHORUHODWRU25HODWyULRIRLDSURYDGRSRUXQDQLPLGDGH

 $SUHFLDomRG R5HODWyULR3UHOL PLQDUFR P(PH QGDVDSUHVHQWD GRDR 3URMHWRGH /HLQ  &1TXH³ 'LVS}H VREUHDVGLUHW UL]HV
SDUDDHODERUDomRHH[HFXomRGD/HL2UoDPHQWiULDGHHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
5HODWRU'HSXWDGR'DQLOR)RUWH
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRSHODDSURYDomRGR5HODWyULR3UHOLPLQDUFR PHPHQGDVQRV WHUPRVDSUHVHQWDGRVSHOR5H ODWRUFRPLQGLFD omRSHOD 
DSURYDomRGDVHPHQGDVGHQVHSHODDSURYDomRSDUFLDOGDVHPHQGDVGHQV HHSHODUHMHLomRGDV
GHPDLV
5HVXOWDGR1DFRQWLQXDomRGD 5HXQLmR2UGLQiULDHP R5HODWyULR3UHOLPLQDURV$GHQGRVQVH HDV(UUDWDVQV H
IRUDPDSURYDGRVSRUXQDQLPLGDGH(R~QLFRGHVWDTXHDSUHVHQWDGRIRLSUHMXGLFDGR

$SUHFLDomRGR5HODWyULRDSUHV HQWDGRj0HQVDJHPQ&1TXH(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDODVFRQWDVGR*RYHUQR
)HGHUDOUHODWLYDVDRH[HUFtFLRILQDQFHLURGH´
5HODWRU6HQDGRU-D\PH&DPSRV
9RWR3HORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULDVHPDSUHFLDomRGRPpULWRSRUQmRVHUPDLVSRVVtYHOJDUDQWLUSUHVHUYDomRGRVSUHFHLWRV
FRQVWLWXFLRQDLV SURSXJQDGRV QRVLQFLVRV/9H/;;9,,,GR DUWGD& RQVWLWXLomR)HG HUDOEHP FRPRSHODDSOLFDomRGRVSU D]RV
SUHVFULFLRQDLVPi[LPRVDSOLFDGRVQR'LUHLWR &LYLO%UDVLOHLURHQR LQFLVR/;;9,,,GRDUW  GD & RQVWLWXLomR)HGH UDOQRVWH UPRVGR
3URMHWRGH'HFUH WR/HJLVODWLYRDSUHVHQWDGR(Q FHUUDGRRSUD]RUH JLPHQWDOQmRIRUDP DSUHVHQWDGDVHPHQGDVDR5HODWyULRHQ HP
DR3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR

5HVXOWDGRUHWLUDGRGHSDXWDDSHGLGRGR'HSXWDGR&ODXGLR&DMDGR '(0%$ DSRLDGRSHOR'HSXWDGR%UXQR$UD~MR 36'%3( 

$SUHFLDomRGR5HODWyULRDSUHVHQWDGRj0HQVDJHPQ&1TXH(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRGR
DUWGD/HLQGHGHDJRVWRGHR5HODWyULRGH$YDOLDomRGH5HFHLWDVH'HVSHVDVUHIHUHQWHDRWHUFHLURELPHVWUHGH
´0HQVDJHPQ &1TXH(QFDP LQKDDR &RQJUHVVR 1DFLRQDO QRVWHUPRV GR GRDUW GD/HLQ GH
GHDJRVWRG HR 5HODWyULRGH$YDOLDomRGH5HFHLWDVH  'HVSHVDVUHIHU HQWHDRTXD UWR ELPHVWUHGH ´0HQVDJHPQ 
&1TXH(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1D FLRQDOQRVWHUPRV GRGRDU WGD/HLQGHGH DJRVWRGH R
5HODWyULRGH$YDOLDomRGH5HFHLW DVH'H VSHVDVUHIHUHQWHDRTXLQWRELPHVWUHGH ´0HQVDJHPQ& 1TXH(QFDPLQKD
DR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRGRDUWGD/HLQGHGHDJRVWRGHR5HODWyULRGH$YDOLDomRGH5HFHLWDV
H'HVSHVDV´
5HODWRU'HSXWDGR*RQ]DJD3DWULRWD
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

5HVXOWDGRDXVHQWHRUHODWRUI RLGHVLJQDGRR' HSXWDGR1HOVRQ 0HXUHU 3335 FRPRUHODWRU ad hoc25HODWyUL RIRL DSURYDGRSRU
XQDQLPLGDGH


23UHVLGHQWHFRQVXOWRXDR3OHQ iULRV REUHDSRVVLELOLGDGHGHYRWDomRHPEORFR
GRV5HODWyULRVjV0HQVDJHQ VGHQV
&1&1&1&1&1&1&1&1&1
&1H &1WRGRVU HODWLYRVDR5HODWy ULRGH DYDOLDomRGRFXPSUL PHQWRGDPHWDGHVXSH UiYLWSULPiULRUHI HUHQWHVDRVH[H UFtFLRV
GHHFXMRYRWRGR5HODWRUHPWRGRVHUD³SHORDUTXLYDPHQWRGDVPDWpULDV´HREWHYHFRQVHQVRJHUDO
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$SUHFLDomRGR5HODWyULRD SUHVHQWDGRj0HQVDJHPQ &1TXH(QFDPLQKDDR&RQ JUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVG R
GRDUWGD/HLQGHGHDJRVWRGHRUHODWyULRGHDYDOLDomRGRFXPSULPHQWRGDPHWDGHVXSHUiYLWSULPiULRFRQIRUPH
([SRVLomRGH0 RWLYRVGRV6HQKRUHV0LQLVW URVGH(VWDGRGD)D ]HQGDHGR3OD QHMDPHQWR H2U oDPHQWR H *HVWmR´0HQVDJHPQ 
TXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRGRDUWGD/HLQGHGHDJRVWRGHRUHODWyULR
GHDYDOLDomRGR FXPSULPHQWRG DPHWDG HVXSH UiYLWSULPiULR GHFRQIRUPLGDGH  FRPDLQFOXVD([SRVLomRGH0RW LYRVGRV6HQKRU HV
0LQLVWURVGH(VWDGRGD)D]HQGDHGR3ODQHMDPHQWRH2UoDPHQWRH*HVWmR´
5HODWRU6HQDGRU&DVLOGR0DOGDQHU
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDVPDWpULDV
5HVXOWDGRDSURYDGRFRQWUDRVYRWRVGRV'HSXWDGRV%UXQR$UD~MR 36'%3( H&ODXGLR&DMDGR '(0%$ 

$SUHFLDomRGR5HODWyULRDSUHVHQWDGRj0HQVDJHPQ&1TXH(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRDUW
GD/HLQ GHG HDJR VWRGHR U HODWyULRGHDYDOLDo mRGRFXPSUL PHQWRGDPHW D GHVXSHUiYLWSUL PiULRUHIH UHQWH DR
SULPHLURTXDGULPHVWUHGH´0HQVDJHPQ&1TXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRDUWGD/HLQ
GHG HDJRVWRGHRUHODWyULRGHDYDOLDomRGR
FXPSULPHQWRGD PHWDGHVXSHUiYLWSULPiULRUHIHUHQWHDRVHJXQ GR
TXDGULPHVWUHGH´0HQVDJHPQ&1TXH(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRDUW GD/HLQ 
GH GHD JRVWRGH R UHOD WyULRGH DYDOLDomRGRFXPS ULPHQWR GDP HWDG HV XSHUiYLWSULPi ULRSDUD RW HUFHLURTXDGULPHVWU HG H
´
5HODWRU6HQDGRU&DVLOGR0DOGDQHU
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDVPDWpULDV

5HVXOWDGRDSURYDGRFRQWUDRVYRWRVGRV'HSXWDGRV%UXQR$UD~MR 36'%3( H&ODXGLR&DMDGR '(0%$ 

$SUHFLDomRGR5HODWyULRDSUH VHQWDGRj0HQVDJHPQ&1TXH(QFDPLQKDQRVWHUPRV GRDUWGD/HLQGH 
GHDJRVWRG H R UHODWyULRGHDYDOLDomRG RFXPSULPHQWR GDPHWD GHVX SHUiYLWSULPiULR GRV0LQLVWpULRVGD) D]HQGDH G R
3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWRH *HVWmRIL[DGDS DUD RSULPHLUR TXDGULPHVWUHGH 0HQVDJHPQ &1TXH (QFDPLQKDQR V
WHUPRVGRDUWGD/HLQGHGHDJRVWRGHRUHODWyULRGHDYDOLDomRGRFXPSULPHQWRGDPHWDGHVXSHUiYLWSULPiULR
GR4XDG ULPHVWUHGH ´0HQVDJHPQ &1TXH( QFDPLQKDDR&R QJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRDUWGD /HLQ
GHG HDJRVWRGH RUHODWyULRGH DYDOLDomRGRFX PSULPHQWRGDP HWDGHVXSHUiYLWSULPiULRUHIHU HQWHDRH[H UFtFLR GH
´
5HODWRU6HQDGRU&DVLOGR0DOGDQHU
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDVPDWpULDV

5HVXOWDGRDSURYDGRFRQWUDRVYRWRVGRV'HSXWDGRV%UXQR$UD~MR 36'%3( H&ODXGLR&DMDGR '(0%$ 

$SUHFLDomRGR5HODWyULRDSUHVHQWDGRj0HQVDJHPQ&1TXH(QFDPLQKDQRVWHUPRVGRDUWGD/HLQGH
GHDJRVWRGH RUHODWyULRG HDYDOLDomRGR FXPSULPHQWRGD PH WDGHVXSHU iYLWSULPiULRUHIHUHQWHDRS ULPHLURTXDGULPHVWUH GH
´0HQVDJHPQ&1TXH(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRDUWGD/HLQGHGHDJRVWR
GHR UHO DWyULRGHDYDOLDomRGRFXPSUL
PHQWRGDPHW DGH VXSHUiYLW SULPiULRUHIH UHQWHDRVHJXQGR TXDGULPHVWUH GH
´0HQVDJHPQ&1TXH(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRDUW GD/HLQ GHGHDJ RVWR
GHRUHODWyULRGHDYDOLDomRGRFXPSULPHQWRGDPHWDGHVXSHUiYLWSULPiULRUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRGH´
5HODWRU6HQDGRU&DVLOGR0DOGDQHU
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDVPDWpULDV

5HVXOWDGRDSURYDGRFRQWUDRVYRWRVGRV'HSXWDGRV%UXQR$UD~MR 36'%3( H&ODXGLR&DMDGR '(0%$ 


23UHVLGHQWHFRQVXOWRXDR3OHQi ULRVREUHDSRVVL ELOLGDGHGHYRWD omRHPEORFR GRV5HODWyULRVDRV 2ItFLRVGHQ V
&1 &1H &1W RGRVUHODWLYRVD R5HODWyULR *H UHQFLDO7U LPHVWUDO GR%1'(6 UHIH UHQWHVDR  HW ULPHVWUHG H
FXMRYRWRGR5HODWRUHPWRGRVHUD³SHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD´HREWHYHFRQVHQVRJHUDO


$SUHFLDomRGR5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR 2ItFLRQ&1TXH(QFDPLQKDQRVWHUPRVGRD UWLJRGD /HLQGH
GHMXQKRGHR5HODWyULR*HUHQFLDO7ULPHVWUDOGR%1'(6UHIHUHQWHDRSULPHLURWULPHVWUHGH´
5HODWRU'HSXWDGR(YDQGUR0LOKRPHQ
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

5HVXOWDGRDSURYDGRFRQWUDRVYRWRVGRV'HSXWDGRV%UXQR$UD~MR 36'%3( H&ODXGLR&DMDGR '(0%$ 

$SUHFLDomRGR5HODWyULRDSU HVHQWDGRDR2ItFLRQ& 1TXH(QFDPLQKDQRVWHUPRVGR DUWLJRGD/HLQ 
GHGHMXQKRGHR5HODWyULR*HUHQFLDO7ULPHVWUDOGR%1'(6UHIHUHQWHDRVHJXQGRWULPHVWUHGH´
5HODWRU'HSXWDGR(YDQGUR0LOKRPHQ
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

5HVXOWDGRDSURYDGRFRQWUDRVYRWRVGRV'HSXWDGRV%UXQR$UD~MR 36'%3( H&ODXGLR&DMDGR '(0%$ 

$SUHFLDomRGR5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR2ItFLRQ&1TXH(QFDPLQKDQRVWHUPRVGRSDUiJUDIRVH[WRGRDUWLJRSULPHLUR
GD/HLQGHR5HODWyULR*HUHQFLDO7ULPHVWUDOGR%1'(6UHIHUHQWHDRWHUFHLURWULPHVWUHGH´
5HODWRU'HSXWDGR(YDQGUR0LOKRPHQ
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

5HVXOWDGRDSURYDGRFRQWUDRVYRWRVGRV'HSXWDGRV%UXQR$UD~MR 36'%3( H&ODXGLR&DMDGR '(0%$ 

23UHVLGHQWHFRQVXOWRXDR3OHQiULRVREUHDSRVVLELOLGDGHGHYRWDomRHPEORFRGRV5HODWyULRVDRV2ItFLRVGHQV&1
&1 &1H &1W RGRVUHODWLYRVDR5HODWyULRGH 2SHUDo}HVGH& RQWUDWDomRGD /LQKD GH& UpGLWR GH&DSLWDOGH *LUR
UHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRVGHHFXMR YRWRGR5HODWRUHP WRGRVHUD³SHORDUTXLYDPHQWR GDVPDWpULDV´ HREWHYHFRQVHQVR 
JHUDO
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$SUHFLDomRGR5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR2ItFLRQ&1TXH(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDODWHQGHQGRDRTXHGLVS}H
RSDUiJUDIRGRDUWLJRGD/HLGHGHDEULOGHRUHODWyULRVREUHDVRSHUDo}HVFRQWUDWDGDVGD/LQKDGH&UpGLWR
&DSLWDOGH*LU R FULDGDSHOD0HG LGD3URYLVyULDQ GH GHQRYHPE URH UHJXODPHQWDGDSHOD 5HVROXomR&01 Q
GHGHQRYHPEURGH´2ItFLRQ&1TXH(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRGRDUW 
GD/HLGHGHDEULOGHR9ROXPHGH&RQWUDWDomRGD/LQKDGH&UpGLWR&DSLWDOGH*LUR±´
5HODWRU'HSXWDGR5DLPXQGR*RPHVGH0DWRV
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDVPDWpULDV
5HVXOWDGRDSURYDGRSRUXQDQLPLGDGH

$SUHFLDomRGR5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR2ItFLRQ &1TXH(QFDPLQKDQRVWH UPRVGRSDUiJUDIR GRDUWGD /HLQ
GH G HDEULOGH UHODWyULRVRE UH DVRSHUDo}HVFR QWUDWDGDVGD /LQ KDGH& UpGLWR& DSLWDOGH*LUR FU LDGDSHOD0HGLG D
3URYLVyULDQ GHGHQRYHPEURGH´ 2ItFLRQ &1TXH(QFDPLQKDDR&RQJU HVVR1DFLRQDOD WHQGHQGRDRTX H
GLVS}HRGRDUWGD/HLQGH GHDEULOGH RUHODWyULRGH RSHUDo}HVGHFRQWUDWDomRGD/L QKDGH&UpGLWR GH 
&DSLWDOGH*LURVHPHVWUHGH´
5HODWRU'HSXWDGR5DLPXQGR*RPHVGH0DWRV
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDVPDWpULDV

5HVXOWDGRDSURYDGRSRUXQDQLPLGDGH
REQUERIMENTO PARA INVERSÃO DE PAUTA
5HTXHULPHQWRSDUDLQYHUVmRGHSDXWDSDUDDSUHFLDUR5HTXHULPHQWRQ&02LWHP
GD3DXWDQ$OWHUDGD
$XWRU'HSXWDGR'RPLQJRV6iYLR
5HVXOWDGRDSURYDGRSRUXQDQLPLGDGH

±$SUHFLDomRGR5HTXHULPHQWRQ&02TXH5HTXHUQRVWHPRVUHJLPHQWDLVHPHVSHFLDORDUW GD5HV ROXomRQGH 
GR &RQJ UHVVR1DFLRQDOVHMDFRQYLGDGDHPQRPHG HVWD&R PLVVmR0LVWDGH3ODQRV 2UoDPHQWRV3~EOLFRV H)LVFDOL]DomR
D6HQKRUD0DULD
GDV*U DoDV6LOYD)RVWHU 3UHV LGHQWHGD3HW UREUDVSD UDS UHVWDUHVFODUHFLPHQWRVQHVWD&R PLVVmR0LVWDDFHUFDGRSODQR G H
LQYHVWLPHQWRVGDHPSUHVDWHQGR HPYLVWDDVUHFH QWHVLQIRUPDo}HVSXEOLFDGDVQRMRUQDO³9DORU (FRQ{PLFR´UHODFLRQDGDVjTXHGDGD V
H[SRUWDo}HVGHSHWUyOHRHP´
$XWRU'HSXWDGR'RPLQJRV6iYLR

5HVXOWDGRDSURYDGRSRUXQDQLPLGDGH
REQUERIMENTO PARA INVERSÃO DE PAUTA
5HTXHULPHQWRSDUDLQYHUVmRGHSDXWDSDUDDSUHFLDUR5HTXHULPHQWRQ&02LWHP
GD3DXWDQ$OWHUDGD
$XWRU'HSXWDGR0DUoDO)LOKR
5HVXOWDGRDSURYDGRSRUXQDQLPLGDGH

±$SUHFLDomR GR5HTXHULPHQWRQ& 02TXH5HTXHUD UHDOL]DomRGH$XGLrQFLD3~EOLFD SDUDGHEDWHUTXHVW}HVUHODWLYDV j
H[HFXomRRUoDPHQWiULD´ &RQYLGDQGRD0LQLVWUDGH(VWDGRG R3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWRH*HVWmR0LULDP%HOFKLRUSDUDSUHVWDU
HVFODUHFLPHQWRVDFHUFDGHTXHVW }HVUHODWL YDVjH[HFXomRRUoDPH QWiULDWDLV FR PRRFRQWLQJHQFLDPHQWRDQX QFLDGRDWUDYpVGD
3RUWDULD,QWHUPLQLVWHULDOQGHGHPDLRGHHGR'HFUHWRQGHGHPDLRGHDSRUFHQWDJHPFRQVWLWXFLRQDOGH
DSOLFDomRGHUHFXUVRVQDVD~GHHDH[HFXomRGDVHPHQGDVLQGLYLGXDLVGHEDQFDGDHGHFRPLVVmR 
$XWRU'HSXWDGR0DUoDO)LOKR

5HVXOWDGRDSURYDGRSRUXQDQLPLGDGH

23UHVLGHQWHFRQVXOWRXDR3OHQi ULRVREUHDSRVVL ELOLGDGHGHYRWD omRHPEORFR GRV5HODWyULRVDRV 2ItFLRVGHQ V
&1 &1H &1W RGRVUHODWLYRVDR5HODWyULRGH$ WLYLGDGHVGHVHQYROYLGDVSHOD$XW RULGDGH3~EOLFD2OtPSLFD±$32 
UHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRVGHHFXMRYRWRGR5HODWRUHPWRGRVHUD³SHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD´HREWHYHFRQVHQVRJHUDO

 $SUHFLDomR GR5HODWyULRDSU HVHQWDGRDR 2ItFLRQ&1 TXH (QFDPLQKDDR&RQJU HVVR1DFLRQDO HPFXPSULPHQWR D R
GLVSRVWRQRDUWGD/HLQGHR5HODWyULRGH$WLYLGDGHVGD$XWRULGDGH3~EOLFD2OtPSLFD$32UHIHUHQWHDRVHPHVWUH
GH´
5HODWRU6HQDGRU$QtEDO'LQL]
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

5HVXOWDGRDXVHQWHR5HODWRUIRLGHVLJQDGRR
'HSXWDGR-RUJH %LWWDU 375- FRPRUHODWRU ad hoc25HODWyULRIRL DSURYDGRSRU
XQDQLPLGDGH

$SUHFLDomRGR5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR2ItFLRQ&1TXH(QFDPLQKDR5HODWyULRGH$WLYLGDGHVGHVHQYROYLGDVSHOD$32
QRSULPHLURVHPHVWUHGH´
5HODWRU6HQDGRU$QtEDO'LQL]
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

5HVXOWDGRDXVHQWHR5HODWRUIRLGHVLJQDGRR
'HSXWDGR-RUJH %LWWDU 375- FRPRUHODWRU ad hoc25HODWyULRIRL DSURYDGRSRU
XQDQLPLGDGH

 $SUHFLDomRGR5HODWyULRD SUHVHQWDGRDR 2ItFLRQ &1TXH(QF DPLQKD5HODWyUL R GH$WLYLGDGHVGHVHQYROYLGDV SHOD
$XWRULGDGH3~EOLFD2OtPSLFD$32QRVHJXQGRVHPHVWUHGH´
5HODWRU6HQDGRU$QtEDO'LQL]
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
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5HVXOWDGRDXVHQWHR5HODWRUIRLGHVLJQDGRR
'HSXWDGR-RUJH %LWWDU 375- FRPRUHODWRU ad hoc25HODWyULRIRL DSURYDGRSRU
XQDQLPLGDGH

5(48(5,0(1723$5$,1&/8621$3$87$

±5HTXHULPHQWRSDUD LQFOXVmRQDSDXWD GRV5 HODWyULRVDSUHVH QWDGRVDRV 2ItFLRVQV &1 &1 &1 H
&1
$XWRU'HSXWDGR(YDQGUR0LOKRPHQ
5HVXOWDGRDSURYDGRSRUXQDQLPLGDGH

23UHVLGHQWHFRQVXOWRXDR3OHQi ULRVREUHDSRVVL ELOLGDGHGHYRWD omRHPEORFR GRV5HODWyULRVDRV 2ItFLRVGHQ V
&1&1&1H&1WRGRVUHODWLYRVDR5HODWyULR*HUHQFLDO7ULPHVWUDOGR%1'(6UHIHUHQWHVDRWULPHVWUHGH
HHWULPHVWUHVGHFXMRYRWRGR5HODWRUHPWRGRVHUD³SHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD´HREWHYHFRQVHQVRJHUDO

(;75$3$87$
$SUHFLDomRGR5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR2ItFLRQ&1TXH³(QFDPLQKDQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLQ GH
GHMXQKRGHR5HODWyULR*HUHQFLDO7ULPHVWUDOGR%1'(6UHIHUHQWHDRTXDUWRWULPHVWUHGH´
5HODWRU'HSXWDGR(YDQGUR0LOKRPHQ
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

5HVXOWDGRDSURYDGRSRUXQDQLPLGDGH

$SUHFLDomRGR5HODWyULRDSUHVH QWDGRDR2ItFLRQ& 1TXH³(QFDPLQKDQRVWH UPRVGRDUWLJRGD/HLQ GH
R5HODWyULR*HUHQFLDO7ULPHVWUDOGR%1'(6UHIHUHQWHDRSULPHLURWULPHVWUHGH´
5HODWRU'HSXWDGR(YDQGUR0LOKRPHQ
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

5HVXOWDGRDSURYDGRSRUXQDQLPLGDGH

$SUHFLDomRGR5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR2ItFLRQ&1TXH³(QFDPLQKDQRVWHUPRVG RDUW GD/HLQ GH
GHMXQKRGHR5HODWyULR*HUHQFLDO7ULPHVWUDOGR%1'(6UHIHUHQWHDRVHJXQGRWULPHVWUHGH´
5HODWRU'HSXWDGR(YDQGUR0LOKRPHQ
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

5HVXOWDGRDSURYDGRSRUXQDQLPLGDGH

$SUHFLDomRGR 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR2ItFLRQ&1TXH³(QFDPLQKDQRVWHUPRV GRDUWLJR G D/HLQ GH
GHMXQKRGH HGRDUWLJRGD/H LQGH GH MXOKRGH R5HODWyULR*HUHQFLDO7ULPHVWUDOGR%1'( 6
UHIHUHQWHDRWHUFHLURWULPHVWUHGH´
5HODWRU'HSXWDGR(YDQGUR0LOKRPHQ
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

5HVXOWDGRDSURYDGRSRUXQDQLPLGDGH

5(48(5,0(1723$5$,1&/8621$3$87$

±5HTXHULPHQWRSDUDLQFOXVmR QDSDXWD GR5H ODWyULRDSUHVHQW DGRjV 0HQVDJHQVGH QV&1 &1 &1
&1H&1
5HVXOWDGRDSURYDGRSRUXQDQLPLGDGH

(;75$3$87$

$SUHFLDomRGR5HODWyULRDSUHVHQWDGR0HQVDJHPQ&1TXH(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRGRDUW
D/HL Q GH GH  DJRVWRGH R5HODWy ULRG H $YDOLDomRGH5HFHLWDVH'H VSHVDVGR3ULPHLUR%LPHVWUH GH
´0HQVDJHPQ& 1TXH³(QFDPLQ KDDR&RQJ UHVVR1DFLRQDO QRVWHUPRVGRG RDUWGD/ HLQGH GH
DJRVWRGH R5HODWyULRGH$YDOLDomRGH5H FHLWDVH'HV SHVDVUHIHUHQWHDR VHJXQGRELPHVWUHGH´ 0HQVDJHPQ
&1TXH³(QFDP LQKDDR&RQJU HVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGR GRDUWGD/ HLQGH GHDJRVWRGH R5HODWyUL R
GH$YDOLDomRGH5HFHLWDVH'HVSHVDVGHV WLQDGRj&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV 2UoDPHQWRV3~E OLFRVH)LVFDOL]D omRGR&RQJUHV VR
1DFLRQDO´0HQVDJHPQ&1TXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGR GRDUWGD/HLQGH
GHDJRVWRGHR5HODWyULRGH$YDOLDomRGH5HFHLWDVH'HVSHVDVUHIHUHQWHVDR4XDUWR%LPHVWUHGH´0HQVDJHPQ
&1TXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRGRDUWGD/HLQGHGHDJRVWRGHR5HODWyULRGH
$YDOLDomRGH5 HFHLWDVH'HVSHVDVGHVWL QDGR j&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV 3~EOLFRVH)LVFD OL]DomRGR&RQJUHVV R
1DFLRQDOUHIHUHQWHDRTXLQWRELPHVWUHGH´
5HODWRU'HSXWDGR*RQ]DJD3DWULRWD
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDVPDWpULDV

5HVXOWDGRDXVHQWHR5HODWRUIRLGHVLJQDGRR
'HSXWDGR-RUJH %LWWDU 375- FRPRUHODWRU ad hoc25HODWyULRIRL DSURYDGRSRU
XQDQLPLGDGH

(1&(55$0(172'2675$%$/+26

&RQFOXtGDDYRWDomRGDVPDWpULDVFRQVWDQWHVGDSDXWDHH[WUDSDXWDVR3UHVLGHQWHDQXQFLRXTXHHQFHUUDULDRVWUDEDOKRV

$QWHVFRQYRFRXDVVHJXLQWHVUHXQL}HV
5HXQLmRGR&R OHJLDGRGH5HSU HVHQWDQWHVGDV/LGHUDQoDV3DUWLGiULDVFRPDVVH QWRQD&RPLVVmRSDUDR GLDG HDJRVWR
TXDUWDIHLUDjVKRUDVQDVDODGHUHXQL}HVGD3UHVLGrQFLDGD&RPLVVmRSDUDWUDWDUVREUHHPHQGDVj/'2H
UHXQLmRRUGLQiULDSDUDRGLDGHDJRVWRWHUoDIHLUDjVKPLQQRSOHQiULRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRV
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&DQFHORXDUHDOL]DomRGHUHXQLmRH[WUDRUGLQiULDFRQYRFDGDSDUDRGLDGHDJRVWRTXDUWDIHLUDjVKPLQQRPHVPR


5HOHPEURXRSU D]RSDUD DSUHVHQWDomRGH(PHQGDV j/'2 QRSHUtRGR GHDGHDJRVWRGH
FRP
HQFHUUDPHQWRj VKPLQQR XOWLPRGLD ,QIRUPRXDLQGD TXHDVRULHQWDo}H VSDUDD SUHVHQWDo}HVGDVHPH QGDVFRQVWDPG H
YtGHRDXODGLVSRQtYHOQDSiJLQDGD&02

%UDVtOLDGHDJRVWRGH







0$5,$'262&2552'(/'$17$6
6HFUHWiULDGH&RPLVVmR




#%J/D!-D!&:> %2#3
#7#?
5HXQLmR2UGLQiULD
FRQYRFDGDSDUDjVKPLQ
,QLFLDGDjVKPLQHVXVSHQVDjVKPLQ 

3DXWDQ

$%(5785$H
6863(162'2675$%$/+26


2VWUDEDOKRVIRUDPDEHUWRVSHOR'HSXWDGR3HGUR1RYDLV 30'%0$ QRH[HUFtFLRGD3UHVLGrQFLDFRQIRUPHGLVS}HRcaput
do art. 14 da Resolução n° 1, de 2006, do Congresso Nacional.
23UHVLGHQWHHPH[ HUFtFLRLQIRUPRXTXHR 5HODWyULRDR3URMHWRGH/HLQ&13/ '2QmRKDYLD VLGR HQWUHJXH
SHOR5HODWRU'HSXWDGR'DQLOR)RUWH 30'%&( DWpDTXHOHPRPHQWR
(PVHJXLGDVXVSHQGHXDUHXQLmRRUGLQiULDHFRQYRFRXDVXDFRQWLQXDomRSDUDRGLDGHDJRVWRTXDUWDIHLUDjV
KRUDVQRSOHQiULRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRV
%UDVtOLDGHDJRVWRGH






0$5,$'262&2552'(/'$17$6
6HFUHWiULDGH&RPLVVmR





#%J/D&-D!&:> %2#3
#7#?
&RQWLQXDomRGD5HXQLmR2UGLQiULD
FRQYRFDGDSDUDjVKRUDV
5HLQLFLDGDjVKPLQHVXVSHQVDjVKPLQ 

3DXWDQ

5($%(5785$H
6863(162'2675$%$/+26


2VWUDEDOKRVIRUDPUHLQLFLDGRV SHOR' HSXWDGR 6HYHULQR1LQKR 36%3( QRH [HUFtFLRGD3UHV LGrQFLDFRQIRUPHGLVS}H 
Rcaput do art. 14 da Resolução n° 1, de 2006, do Congresso Nacional.
23UHVLGHQWHHPH[HUFtFLRFDQFHORXDU HDOL]DomRGHUHXQL}HVH[WUD RUGLQiULDVF RQYRFDGDVSDUDKRMH GLDGH DJRVWRjV
KPLQHKRUDV
(PVHJXLGDVXVSHQGHXDUHXQLmRRUGLQiULDHFRQYRFRXDVXDFRQWLQXDomRSDUDRGLDGHDJRVWRTXLQWDIHLUDjV
KRUDVQRSOHQiULRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRV
%UDVtOLDGHDJRVWRGH






0$5,$'262&2552'(/'$17$6
6HFUHWiULDGH&RPLVVmR




#%J/DD-D!&:>

%2#3

#7#?
&RQWLQXDomRGD5HXQLmR2UGLQiULD
FRQYRFDGDSDUDjVKRUDV
5HLQLFLDGDjVKPLQHHQFHUUDGDjVKPLQ 
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3DXWDQ

5($%(5785$


2VWUDEDOKRVIRUDPUHLQLFLDGRVSHOR3UHVLGHQWH6HQDGRU/REmR)LOKR 30'%0$ 

$SUHFLDomRGD$WDGDVHJXLQWH5HXQLmR
5HXQLmR2UGLQiULDUHDOL]DGDQRVGLDVH
5HVXOWDGRSRUFRQVHQVRIRLGLVSHQVDGDDOHLWXUDGD$WDTXHHPYRWDomRIRLDSURYDGDSRUXQDQLPLGDGH

(;3(',(17(

&RQIRUPHGHFLGLGRQD5HXQLmR([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHD EULOGHIL FRXGLVSHQVDGDOHLWXUD GRVH[SHGLHQWHV2
3UHVLGHQWHGHWHUPLQRXDR'HSDUWDPHQWRGH7DTXLJUDILDDLQFOXVmRGRVH[SHGLHQWHVQDVQRWDVWDTXLJUiILFDVGDUHXQLmR,QIRUPRXTXHD
OLVWDFRPRVH[SHGLHQWHVVHUiHQFDPLQKDGDSHORFRUUHLRHOHWU{QLFRDRVPHPEURVH/LGHUDQoDV3DUWLGiULDV
, &255(6321'Ç1&,$,17(51$5(&(%,'$

 2ItFLR*6$*85± GHGHDJRVWRGR6HQDGRU$FLU*XU JDF] 3'752 VROLFLWDQGRYLVWRU LDQDVREUD VGHLQIUDHVWUXWXU D
DHURSRUWXiULDVQR%UDVLOFRPR5HODWRU6HWRULDOGDÈUHD7HPiWLFD,±,QIUDHVWUXWXUDGR3URMHWRGH/HL2UoDPHQWiULD$QXDOSDUDH
PHPEURG R&R PLWrGH$YDOLDomR)LVFDOL]DomR H&RQW UROHGH  ([HFXomR 2UoDPHQWiULDGHVWD &RPLVVmR6XJ HULQGRYLVWRULDQ RV
$HURSRUWRV,QWHUQDFLRQDLVGH$IRQVR3HQD±&XULWLED35(GXDUGR*RPHV±0DQDXV$0H0DUHFKDO5RQGRQ&XLDEi07
 2, *&0GH G HDJRVWRGR' HSXWDGR&HOVR 0DOGDQHU 30 '%6& HQFDPLQ KDGRDR' HSXWDGR'DQLOR)R UWH
30'%&( 5HO DWRUGR3URMHWR GH/HLQ&1/' 2 VROLFLWDQGRDMXVWHQRDFUpVFLP RGHPHWDGHNPSDUDNPGH 
WUHFKRSDYLPHQWDGRUHIHUHQWHjHPHQGDGHVXDDXWRULDSDUD³&RQVWUXomRGH7UHFKR5RGRYLiULR±(QWURQFDPHQWR%56&QD
%5QR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD´
 2ItFLR1$ *'05GHGHDJRVWRGD'HSXWDGD 0D ULQKD5DXSS  30'%52 VROLFLWDQGRRUHFH ELPHQWRGHVXDV
HPHQGDVDR3URMHWRGH/HLQ&1±3/'2SDUDTXHIRUDPHQYLDGDVDWUDYpVGRVLVWHPDPDVSRUPRWLYRGHIRUoDPDLRU
RIXQFLRQiULRDX WRUL]DGRGHVHX  JDELQHWHQmR  FRQVHJXLXHIHWLYDU DHQWUH JDGR UHF LERQD6HFUHWD ULDGHVWD& RPLVVmRGHQWU RGR SUD] R
SUHYLVWRSDUDYDOLGDomRGDHQWUHJDGDVPHVPDV
 2IQ/35GHG HDJRVWRGR'H SXWDGR$QWKRQ\*DURWLQKR/tGHUGR3DUWLGRGD5H S~EOLFDVROLFLWDQGRDLQGLFDomRGD
'HSXWDGD*RUHWH3HUHLUD 35&( SDUDDUHODWRULDGD0HGLGD3URYLVyULDQ&1
 2IQ/35GHGHDJRVWRGR'HSXWDGR$QWKRQ\*DURWLQKR/tGHUGR3DUWLGRGD5HS~EOLFDVROLFLWDQGRDLQGLFDomRGR
'HSXWDGR-RVp5RFKD 35%$ SDUDDUHODWRULDGR3URMHWRGH/HLQ&1

([SHGLHQWHHQFDPLQKDQGRMXVWLILFDWLYDGHIDOWDVjVUHXQL}HVGD&RPLVVmR'()(5,'2SHOR3UHVLGHQWH
 2ItFLRQ *30$G HGHDJRVWR GR'HSXWDGR +HQULTXH(GXD UGR$OYHV3UHVLGHQWHGD&kPD UDGRV 
'HSXWDGRVDWUDYpVGRTXDOR'HSXWDGR=H]pX5LEHLUR 37%$ MXVWLILFDRVHXDIDVWDPHQWRQRSHUtRGRGHDGHDJRVWRGH

,, &255(6321'Ç1&,$(;7(51$5(&(%,'$

 &RQYLWHGH  GHMXOKR GH GR &RPD QGDQWHGD 0DULQ KD GR%UDVLO$OPLUDQWHGH (VTXDGUD-XOLR6RD UHVGH0RX UD 1HWR
FRQYLGDQGRR3U HVLGHQWHHWRG RVRVPHPEU RVGHVWD&RPLVVmRS DUDXPFDIpGD PDQKmGXUDQWHRTXDOVHUi DSUHVHQWDGDDVLWXDo mR
RUoDPHQWiULDGDTXHOHyUJmRDVHUUHDOL]DGRHPGHRXWXEURGHjVKRUDVQR*DELQHWHGR&RPDQGDQWHGD0DULQKD
 2ItFLRQ *$%68'(1(GH GH DJRVWRGR6X SHULQWHQGHQWHGD 6XSHULQWHQGrQFLDGR 'HVHQYROYLPHQWRGR 1RUGHVWH
/XL]*RQ]DJD3DHV/DQGLPHQFDPLQKDQGRSDUD HIHLWRGHILVFDOL]DomRHFRQWUROHR3DUH FHU&RQMXQWRQ6 )5,68'(1(0,
GHGHMXQKRG HEHPFR PRD5HVROXomRGR&RQVHOKR'H OLEHUDWLYRGDTXHOD$XWDUTXLDQ GHGHMXOK RGRFRUUHQW HQD
FRQGLomRGH³DG UHIHUHQ GXP´T XHDSURYRXR5 HODWyULRGH5HVXOW DGRVH,PSDFWRVGR([HUFtFLRGH GR) XQGR&RQVWLWXFLRQDOGH
)LQDQFLDPHQWRGR1RUGHVWH±)1(
 2)Ë&,21 6(&16*006GHGHDJRVWRGH GR6H FUHWiULR([HFXWLYRGR&RQVHOKR1DFLRQDOGH6D~GH0iU FLR
)ORUHQWLQR3HUHLUDSRUPHLRGD& RPLVVmRGH2UoDPHQWRH)LQDQF LDPHQWR±&2), 1HQFDPLQKDQGRD5HFRPHQGD omR1GHG H
DJRVWRGH FRQWHQGRDVGLUH WUL]HVSDUD RHVWDEHOHFLPHQWRGDVSULRULGDGHVQD 6D~GH3~EOLFDTXHIRUDP GLVFXWLGRVHPVXD 
5HXQLmR2UGLQiULDUHDOL]DGDQRVGLDVHGHDJRVWRGHSDUDFRQKHFLPHQWRHSURYLGrQFLDV
 2ItFLRQ62)03GH GHDJRVWRGHGD6HFUHWiULD GH2UoDPHQWR )HGHUDOGR0LQLVWpULRGR3ODQHMDPHQWR2UoDPHQ WRH
*HVWmR&pOLD&RUUrDHQFDPLQK DQGRFySLDGD1RWD7pFQLFDQ 6($),62)03GHGHDJRVWRGHTXHWUDWDGDUHWLILFDomR 
GRVYDORUHVH[FO XtGRVGDEDVH G HFiOFXORGRPR QWDQWHPtQLPR DVH UDSOLFDGRH PDo}HVHVHUYLoRV S~EOLFRVGHVD~GHUHIH UHQWHVj
SDUFHODGHFRSDJDPHQWRGR3UR JUDPD)D UPiFLD3RSXODUGR%UDVLO WHQGRHP YLVWDR2ItFLRQ *$%6(06G HGHDJRVWRGH


$YLVRHQFDPLQKDGRSHOR3UHVLGHQWHGR7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmR0LQLVWUR-RmR$XJXVWR5LEHLUR1DUGHVDR3UHVLGHQWHGD&02
$YLVR6HVHVGHGHDJRVWR
 $YLVRQ $FyUGm RQ  2EUDGHDPSOLDomRHDGHTXDomR GRVLVWHPDGHDEDVWHFLPHQWRGHiJXDUHDOL]DGDQR
0XQLFtSLRGH$OWR3DUDJXDL07
$YLVR*37&8GHGHDJRVWR
 $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGHGXSOLFDo mRHUHFXSHUDomRGD%55 -QRVXEWUHFKRFRPSUHHQGLGRHQWUH
6DQWD&UX]H,WDFXUXoi DFHVVRDR3RUWRGH,WDJXDt VHJPHQWRNPDNP

$YLVRHQFDPLQKDGRSHOR3 UHVLGHQWH GR7ULEX QDOGH&RQW DVGD 8QLmR0LQLVWUR  -RmR$XJXVWR 5LEHLUR1D UGHVDR 3UHVLGHQWHG R
&RQJUHVVR1DFLRQDOTXHHQYLRXj&02
$YLVR6HVHVGHGHDJRVWR
 $YLVRQ  $FyU GmRQ 2EUDVGHLPSO DQWDomRGD8VLQ D+LGUHOpWULFDG H %DWDOKDORFDOL]DGDQR5LR6m R
0DUFRVQROLPLWHHQWUHRV(VWDGRVGH*RLiVH0LQDV*HUDLV

$YLVRHQFDPLQKDGRSHOR0LQLVWUR5DLPXQGR&D UUHLURQRH[HUFtFLRGD3UHVLGrQFLDGR7U LEXQDOGH&RQWDVGD8QLmRDR3UHVLGHQWH GR
&RQJUHVVR1DFLRQDOTXHHQYLRXj&02
$YLVR*37&8GHGHDJRVWR
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 $YLVRQ  $FyUGmRQ  /HJDOLGDGHGRV SURFHGLPHQWRVDGRWDGRVSDUDDORWDomRH SDJDPHQWRGHSHVVRDO GR
TXDGURSHUPDQHQWHGR0LQLVWpULRGDV5HODo}HV([WHULRUHVHPPLVVmRQRH[WHULRU

25'(0'2',$
3$87$
$OWHUDomR GR3DUHFHU 3UHOLPLQDUDSUHVHQW DGRDR 3URMHWRGH /HLQ& 1 3/'2 DSU RYDGRQD 5HXQLmR2U GLQiULD
UHDOL]DGDHP
5HODWRU'HSXWDGR'DQLOR)RUWH

³ 7H QGRSR UH VFRSRDWHQGHUV ROLFLWDomRHQFDP LQKDGDSRUSD UODPHQWDUHVH&RP LVV}HV7HPi WLFDVSDUDSRVVLELOLW DUDDSURYDomR GH
HPHQGDVSURS} HVHLQFOXLUQR$ QH[RGH0HWDVH3ULRULGDGHV $1(;2±È5($7(0È7,&$35 2*5$0$635,25,7È5, 26QDÈUH D
7HPiWLFD9,,±-XVWLoDH'HIHVDRVVHJXLQWHVSURJUDPDV

³3URWHomRH3URPRomRGRV'LUHLWRVGRV3RYRV,QGtJHQDV´H³0DU=RQD&RVWHLUDH$QWiUWLGD´

5HVXOWDGRDSURYDGDSRUXQDQLPLGDGH

5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR2ItFLRQ&1 TXH³(QFDPLQKDQRVWHUPRVGRDUW GD/HLQGHGHMXQKR GH
H GR DUW  GD / HLQ G H GHMXOKR GH R 5HO DWyULR *HUHQFLDO7U LPHVWUDOGR %DQFR1DFLRQDOG H
'HVHQYROYLPHQWR(FRQ{PLFRH6RFLDO%1'(6UHIHUHQWHDRTXDUWRWULPHVWUHGH´
5HODWRU'HSXWDGR(YDQGUR0LOKRPHQ
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

5HVXOWDGRDSURYDGRSRUXQDQLPLGDGH

5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR2ItFLRQ &1TXH³(QFDPLQKDQRVWHUPRVGRDUW G D/HLQ GHGHMXQK RGH
HGRDUW GD/HLQGH GHMXOKRGHR 5HODWyULR*HUHQFLDO7ULPHVWU DOGR%1'(6UHI HUHQWHDRS ULPHLUR
WULPHVWUHGH´
5HODWRU'HSXWDGR(YDQGUR0LOKRPHQ
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

5HVXOWDGRDSURYDGRSRUXQDQLPLGDGH
5(48(5,0(1723$5$,1&/8621$3$87$
±5HTXHULPHQWRSDUDLQFOXVmRQDSDXWDGR5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR3URMHWRGH/HLQ&1 3/'2 
$XWRU'HSXWDGR'DQLOR)RUWH
5HVXOWDGRDSURYDGRSRUXQDQLPLGDGH


(;75$3$87$
±5HODWyULRDS UHVHQWDGRDR 3URMHWRGH/HLQ &1TXH ³'LVS}HVREUHD VGLUHWUL]HV SDUDDHODERUDomRH H[HFXomRGD/ HL
2UoDPHQWiULDGHHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´ 3/'2 
5HODWRU'HSXWDGR'DQLOR)RUWH
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHODR3URMHWRGH/HLQRVWHUPRVG R6XEVWLWX WLYRD SUHVHQWDGR'DVHPHQGDVDSUHVHQWDGDVR5HODW RU
RIHUHFHXYRWRSHODDSURYDomRDSHODDSURYDomRSDUFLDODSHODLQDGPLVVLELOLGDGHDHSHODUHMHLomRGDVGHPDLV


5HVXOWDGR25HODWRUDSUHVHQWRXR5HODWyULRHIRLLQLFLDGRRSUD]RSDUDDSUHVHQWDomRGHGHVWDTXHV

5(48(5,0(1723$5$,1&/8621$3$87$

±5HTXHULPHQWRSDUDLQFOXVmRQDSDXWDGR5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR$YLVRQ&1
$XWRU'HSXWDGR$IRQVR)ORUHQFH
5HVXOWDGRDSURYDGRSRUXQDQLPLGDGH

(;75$3$87$


±5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR$YLVRQ&1TXH³(QFDPLQKDQRVWHUPRV GRDUW GD/HLQ GHGH DJRVWR GH
 /'2 DDWXDOL]DomRDWpRGLDGH PDLRGHGDVLQIRUPDo}HVHQYLDGDVDR&RQJUHVVR1DFLRQDOSRUPHLRGR$YLVRQ 
6HVHV7&83OHQiULRGHGHRXWXEURGHUHODWLYDVjVREUDVFRPLQGtFLRVGHLUUHJXODULGDGHVJUDYHV´
5HODWRU'HSXWDGR$IRQVR)ORUHQFH
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
5HVXOWDGRDSURYDGRSRUXQDQLPLGDGH
(1&(55$0(172'2675$%$/+26


&RQFOXtGDDYRWDomRGDVPDWpULDVFRQVWDQWHVGDSDXWDR3UHVLGHQWHDQXQFLRXTXHHQFHUUDULDRVWUDEDOKRV

$QWHVFRQYRFRXDVVHJXLQWHVUHXQL}HV
5HXQLmRGR&R OHJLDGRGH5HSU HVHQWDQWHVGDV/LGHUDQoDV3DUWLGiULDVFRPDVVH QWRQD&RPLVVmRSDUDR GLDG HDJRVWR
WHUoDIHLUDjVKRUDVQDVDODGHUHXQL}HVGD3UHVLGrQFLDGD&RPLVVmRSDUDWUDWDUVREUHR5HODWyULRDSUHVHQWDGRj/'2H
UHXQLmRH[WUDRUGLQiULDSDUDRGLDGHDJRVWRWHUoDIHLUDjVKRUDVQRSOHQiULRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRV


%UDVtOLDGHDJRVWRGH
0$5,$'262&2552'(/'$17$6
6HFUHWiULDGH&RPLVVmR
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#7#?


5HXQLmR([WUDRUGLQiULD
FRQYRFDGDSDUDjVKRUDV
,QLFLDGDjVKPLQHHQFHUUDGDjVKPLQ 

3DXWDQ

$%(5785$


2VWUDEDOKRVIRUDPDEHUWRVSHOR3UHVLGHQWH6HQDGRU/REmR)LOKR 30'%0$ 

$9,62
23UHVLGHQWHLQIRUPRXDRVVHUYLGRUHVGD&DVDLQFOXVLYHUHTXLVLWDGRV6HFUHWiULRV3DUODPHQWDUHVHDTXDLVTXHU
RXWURVTXHSUHVWHPVHUYLoRQDVGHSHQGrQFLDVGD&kPDUDGRV'HSXWDGRVTXHDSDUWLUGDSUy[LPDUHXQLmRGD&02GHYHUiVHU
REVHUYDGRULJRURVDPHQWHSHORVHUYLoRGHVHJXUDQoDGRSOHQiULRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRVRFXPSULPHQWRGRart. 1º, do Ato nº 12,
de 17/03/1976, da Câmara dos DeputadosLQYHUELV
³eREULJDWyULRRXVRGHWUDMHSDVVHLRFRPSOHWRRXXQLIRUPHQDVGHSHQGrQFLDVGR(GLItFLR3ULQFLSDOHGR(GLItFLR
$QH[R,,GD&kPDUDGRV'HSXWDGRV´
&RPXQLFRXWDPEpPTXHGHQWURGDTXHOHSOHQiULRDVSULPHLUDVILOHLUDVGHEDQFDGDVVmRUHVHUYDGDV
H[FOXVLYDPHQWHDRVSDUODPHQWDUHVQmRVHQGRSHUPLWLGRRVHXXVRSRUTXDOTXHURXWUDSHVVRD(HVWDGLVSRVLomRGHYHUiVHUREVHUYDGD
ULJRURVDPHQWHSHODVHJXUDQoD


25'(0'2',$


23UHVLGHQWHLQIRUPRXTXHHP5HXQLmRGR&ROHJLDGRGH5HSUHVHQWDQWHVGDV/LGHUDQoDV3DUWLGiULDVFRPDVVHQWRQD
&RPLVVmRUHDOL]DGDQHVWDGDWD IRL DFRUGDGRTXHR VGHVWDTXHVDR 3URMHWRGH/HLQ &1 TXH³'LVS}HVREUH DV
GLUHWUL]HVSDUDD HODERUDomRHH [HFXomRGD/HL2UoDPHQWiULDGH HGiRXW UDVSURYLGrQFLDV´ 3/'2 VHUmRDJOXWLQDGRVHP
HL[RVVHWRULDLV HVHUmRGLVWULEXtGRVDR &RPLWrGH$GPLVVLELOLGD GHGH(PHQGDV B&$(TXHHPFRQMXQWRFRPR5HODWRU'HSX WDGR
'DQLOR)RUWH 3 0'%&( RXYLQ GRDVSDUWHVLQWHUHVVDGDVVHUmR DQDOLVDGRVH SRGHUmRVHUDS UHVHQWDGRVDWpWHUoDIHLUDGLD GH 
VHWHPEUR1DP HVPDGDWDVHUi UHDOL]DGDDSUy[LPDUHXQLmRGD &02TXDQ GR VHUiHQFHUUDG DDGLVFXVVmRHR VGHVWDTXHVVHUmR 
DSUHFLDGRVSHOR3OHQiULR
23UHVLGHQWHVROLFLWRXTXHQDP HGLGDGRSRVVtYHORVGHVWDTXHVVHMDPHQWUHJXHVRPDLVUiSLGRSRVVtYHODWpTXLQWD
IHLUD

(VWDPHWRGRORJLDIRLSURSRVWDSHOR6HQDGRU5DQG ROIH5RGULJXHV 362/$3 TXHFRQVLVWHHPDJUXSDURVGHVWDTX HV
HP FLQFR WHPDVTXHVHUmRYRWDGRVHPJUXSRFRQVLVWLQGRHPHL[RVSDUDGLVFXVVmR
,±0HWDV)LVFDLVLQFOXLQGR-XURVH'tYLGD3~EOLFD
,,±0HWDVHSULRULGDGHV±$QH[R9,,
,,,±([HFXomR3URYLVyULDGRRUoDPHQWR
,92UoDPHQWR,PSRVLWLYRH
9±2EUDVFRPLQGtFLRVGHLUUHJXODULGDGHVJUDYHVLQFOXLQGRILVFDOL]DomRHWUDQVSDUrQFLD

23UHVLGHQWHVXEPHWHXDRSOHQiULRGD&RPLVVmRD0HWRGRORJLDSURSRVWD
5HVXOWDGRDSURYDGDSRUXQDQLPLGDGH


(1&(55$0(172'2675$%$/+26

&RQFOXtGDDYRWDomRGDSURSRVWDDSUHVHQWDGDR3UHVLGHQWHDQXQFLRXTXHHQFHUUDULDRVWUDEDOKRV

$QWHVFRQYRFRXUHXQLmRH[WUDRUGLQiULDSDUDRGLDGHVHWHPEURWHUoDIHLUDjVKRUDVQRSOHQiULRGD&kPDUDGRV
'HSXWDGRV


%UDVtOLDGHDJRVWRGH




0$5,$'262&2552'(/'$17$6
6HFUHWiULDGH&RPLVVmR
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%±&RPLVVmR0LVWD3HUPDQHQWH6REUH0XGDQoDV
&OLPiWLFDV±&00&




D


6%J



,QVWDODomR ,167 



5HXQL}HV



%

!D


<#56



5HTXHULPHQWRV DSURYDGRV 



%

!D







%
D



6%J



,QVWDODomR ,167 



5HXQL}HV



%

&"


<#56
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5HXQLmRGHLQVWDODomRUHDOL]DGDHPGHIHYHUHLURGH


)+%K
,QVWDODomRGRV7UDEDOKRVH(OHLomRGR3UHVLGHQWH9LFH3UHVLGHQWHH5HODWRUGD&00&SDUDRDQRGH
%K,QVWDODGDD&RPLVVmRSDUDRDQRGH

)RUDP(OHLWRV3UHVLGHQWH6HQDGRUD9DQHVVD*UD]]LRWLQ
9LFH3UHVLGHQWH'HSXWDGR)HUQDQGR)HUUR
5HODWRU'HSXWDGR6DUQH\)LOKR






5HXQLmRUHDOL]DGDHPGHPDUoRGH

)+%K
$SUHFLDomRGR3ODQRGH7UDEDOKRSDUDRDQRGHDVHUDSUHVHQWDGRSHOR5HODWRU'HSXWDGR6DUQH\)LOKR
%K $SUHVHQWDGRSHOR5 HODWRU'HS XWDGR6DUQH \)LOKRR 3ODQR GH7 UDEDOKRUHFHEHXGLYH UVDVV XJHVW}HVGRVSDUODPHQWD UHV
ILFDQGRGHFLGLGRTXHDYRWDomRVHUiUHDOL]DGDQDSUy[LPDUHXQLmR




5HXQLmRUHDOL]DGDHPGHPDUoRGH


)+%K
'HOLEHUDomRGR3ODQRGH7UDEDOKRSDUDRDQRGH
%K$SURYDGRR3ODQRGH7UDEDOKRSDUDRDQRGH





5HXQLmRUHDOL]DGDHPGHPDUoRGH



)+%K
$XGLrQFLD3~EOLFDHP&RPHPRUDomRDR'LD1DFLRQDOGD&RQVFLHQWL]DomRVREUHDV0XGDQoDV&OLPiWLFDV GHPDUoR RFXPSULPHQWR
GDVPHWDVEUDVLOHLUDVSURMHWRVGHFRQ VFLHQWL]DomRGDSRSXODomRVREUHDVPXGDQ oDVFOLPiWLFDVRSDSHOGDVHVFRODVHGRVSURJUD PDV
HGXFDFLRQDLV

<#$K
LJ<-%%
6HFUHWiULR([HFXWLYR)yUXP%UDVLOHLURGH0XGDQoDV&OLPiWLFDV
L3#
6HFUHWiULR([HFXWLYR$JrQFLDGH1RWtFLDVGRV'LUHLWRVGDV&ULDQoDV±$1',
L+72# / %3
&RRUGHQDGRU3URJUDPD(GXFDomRSDUD6RFLHGDGHV6XVWHQWiYHLV::)%UDVLO3(66::)%5
L%#-,% J
'LUHWRUGR'HSDUWDPHQWRGH(GXFDomR$PELHQWDO0LQLVWpULRGR0HLR$PELHQWH±00$
%K$XGLrQFLD3~EOLFD5HDOL]DGD




5HXQLmRUHDOL]DGDHPGHDEULOGH

M


3$57(

N <O  


)+%K
9DORUDomRGRVVHUYLoRVHFRVVLVWrPLFRVFRPRSROtWLFDSDUDDGDSWDomRHPLWLJDomRHPPXGDQoDVFOLPiWLFDV

<#$K
L #%P#/
'HSXWDGR)HGHUDO
L ##<3
&RRUGHQDGRUGH6HUYLoRV$PELHQWDLV&RQVHUYDomR,QWHUQDFLRQDO±&,
L #-%3#
'LUHWRU'HSDUWDPHQWRGH0XGDQoDV&OLPiWLFDVGR0LQLVWpULRGR0HLR$PELHQWH±00$
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LPQ%B#/
&RRUGHQDGRUGH (VWXGRVHP6 XVWHQWDELOLGDGHGD'LUHWRULDGH (VWXGRVH3ROtWL FDV5HJLRQDLV 8UEDQDVH$PEL HQWDLV,QVWLWXWRGH
3HVTXLVD(FRQ{PLFD$SOLFDGD,3($
%K$XGLrQFLD3~EOLFD5HDOL]DGD

3$57(

T  < M 

,&

5(48(5,0(172'$&20,6620,67$3(50$1(17(
62%5(08'$1d$6&/,0È7,&$61GH
5HTXHUQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVDUHDOL] DomRGHDXGLrQFLDS~EOLFDGD&RPLVVmR 0LVWD3HUPDQHQWHVREUH0XGDQoDV&OLPiWLFDVFRPD
ILQDOLGDGHGHGLVFXWLUSURFHGLPHQ WRV HSUR SRVWDV TXHR% UDVLOOHYDUiSD UDD   &RQIHUrQFLDG DV3DUWHV &23 GD &RQYHQom R
4XDGURGDV1Do }HV8QLGDVVREU H0XGDQoDV GR &OLPDDUHDOL]DUVHGH D GHQRYHP EURGH HP:D UVDZ3RO{QLDFRP D
SDUWLFLSDomRFRPRFRQYLGDGRVGD0LQL VWUDGH (VWDGRGR0HLR $PELHQWH,VDE HOOD7HL[ HLUDH G R0LQLVWURGH( VWDGRGDV5HODo }HV
([WHULRUHV(PEDL[DGRU$QWRQLR3DWULRWDHPGDWDDVHUSRVWHULRUPHQWHDJHQGDGD

#K'HSXWDGR)HUQDQGR)HUUR
%K$SURYDGR





5HXQLmRUHDOL]DGDHPGHDEULOGH
U$<Q2%$-%/,L ,


)+%K
0XGDQoDV&OLPiWLFDVH%LRGLYHUVLGDGH36$HRXWURVLQVWUXPHQWRVHFRQ{PLFRV

<#$K
LP*#EJ %$$
&RRUGHQDGRU&HQWUR(VWDGXDOGH0XGDQoDV&OLPiWLFDV6'6&(&/,0$
L %C#V
&RQVXOWRUGD)HGHUDomRGDV,QG~VWULDVGR(VWDGRGR$PD]RQDV
LP<JJ
6XSHULQWHQGHQWH7pFQLFRGD)XQGDomR$PD]RQDV6XVWHQWiYHO
L<%+#
&LHQWLVWD,QVWLWXWR1DFLRQDOGH3HVTXLVDVGD$PD]{QLD±,13$
%K$XGLrQFLD3~EOLFD5HDOL]DGD






5HXQLmRUHDOL]DGDHPGHDEULOGH
3$57(

U$<Q2%$


)+%K
$GDSWDomR$3UHYHQomRGH'HVDVWUHV3UHSDUDomRGR%UDVLOSDUD,93ODWDIRUPD*OREDOSDUD5HGXomRGH5LVFRVGH'HVDVWUHV&LGDGHV
5HVLOLHQWHV,PSODQWDomRGR(VWDWXWRGH3URWHomRH'HIHVD&LYLO /HL 

<#$K
L%,%#
6HQDGRUGD5HS~EOLFD
L %2##-
'HSXWDGR)HGHUDO
L*/2#
6HFUHWiULR1DFLRQDOGH'HIHVD&LYLO0LQLVWpULRGD,QWHJUDomR1DFLRQDO±0,
L,%;
&KHIHGD&RRUGHQDomR*HUDOGH$o}HV,QWHUQDFLRQDLVGH&RPEDWHj)RPH
0LQLVWpULRGDV5HODo}HV([WHULRUHV±05(
L %%3
'LUHWRUGH/LFHQFLDPHQWRH$YDOLDomR$PELHQWDO0LQLVWpULRGR0HLR$PELHQWH00$
L 33
&RRUGHQDGRU&HQWURGD(VWUDWpJLD,QWHUQDFLRQDOSDUD5HGXomRGH'HVDVWUHV218±81,6'5
%K$XGLrQFLD3~EOLFD5HDOL]DGD
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3$57(

T  < M 

,&

M ,  , ,  <,  
,M W  ,X  1DYD!&:
1RVWHUPRVGRL QFLVR,,GRGRDUW GD&RQVWLWXLomRGD5HS~ EOLFDHGRVDUWVH GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR )HGHUDO
UHTXHLURTXHVHMDUHDOL]DGDSRUHVWD&RPLVVmR 0LVWD3HUPDQHQW HVREUH0XGDQoDV&OLPiWLFDV &00& HSHOD&RPLVVmRGH0 HLR
$PELHQWH'HIHVDGR&RQVXPLGRUH)LVFDOL]DomR H&RQWUROH &0 $ DXGLrQFLDS~EOLFD FRQMXQWDSDUD GLVFXWLURSURMHWR2So}HVGH
0LWLJDomRGH*DVHVGH(IHLWR(VWXID *(( HP6HWRUHV&KDYHGR%UDVLOFRPDSUHVHQoDGHUHSUHVHQWDQWHVGDVVHJXLQWHVLQVWLWXLo}HV
0LQLVWpULRGD&LrQFLD7HFQRORJLD H,QRYDomR 0&7, 0LQLVWpULRGR0HLR$PELHQ WH 00$ 0LQLVWpULRGD )D]HQGDH3UR JUDPDGD V
1Do}HV8QLGDVSDUDR0HLR$PELHQWH 3180$ 

#K6HQDGRUD9DQHVVD*UD]]LRWLQ
%K$SURYDGR


,D

M ,  , ,  <,  
,M W  ,X  1:YD!&:

1RVWHUPRVGRL QFLVR,,GRGRDUW GD&RQVWLWXLomRGD5HS~ EOLFDHGRVDUWVH GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR )HGHUDO
UHTXHLURTXHVHMDUHDOL]DGDSRU HVWD&RPLVVmR0LVWD3HUPDQHQW HVREUH0XGDQoDV&OLPiWLFDV &00& DXGLrQFLDS~EOLFDSDUDGLVFXWL U
RPDUFROHJDOVREUHRVLVWHPDQDFLRQDOGH
UHGXomRGHHPLVV} HVSRUGHVPDWDPHQWRHGHJU DGDomRFRQVHUYDomRPDQHMRIORUH VWDO
VXVWHQWiYHOPDQXWHQomRHD XPHQWRGRVHVWRTXH VGHFDUERQR IOR UHVWDO5( '' FRPDS UHVHQoDGH UHSUHVHQWDQWHVGDVVHJXLQW HV
LQVWLWXLo}HV0LQLVWpULRGR0HLR$ PELHQWH 00$ &DVD&LYLO *OREEH,QWHUQDWLRQDOH R6HQKRU0LQLVWURGR6XSUHPR 7ULEXQDOGH-X VWLoD
+HUPDQ%HQMDPLQ
#K6HQDGRUD9DQHVVD*UD]]LRWLQ
%K$SURYDGR






5HXQLmRUHDOL]DGDHPGHPDLRGH



U$<Q2%$

)+%K
'LVFXWLURPDUFROHJDOVREUHRVLVWHPD QDFLRQDOGHUHGXomRG H HPLVV}HVSRUGHVPDWDPHQWRH GHJUDGDomRFRQ VHUYDomRPDQHMR 
IORUHVWDOVXVWHQWiYHOPDQXWHQomRHDXPHQWRGHHVWRTXHVGHFDUERQRIORUHVWDO5(''

<#$K
L,#*#/=/
0LQLVWUR6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoD67-
L%M#%%
*HUHQWHGH0XGDQoDGR&OLPDH)ORUHVWDV6HFUHWDULDGH0XGDQoDV&OLPiWLFDVH4XDOLGDGH$PELHQWDO60&4
L3
&RQVXOWRU*OREH1DFLRQDO
%K$XGLrQFLD3~EOLFD5HDOL]DGD






5HXQLmRUHDOL]DGDHPGHPDLRGH
&Z<  

U$<Q2%$


)+%K
'LVFXWLUR3URMHWR2So}HVGH0LWLJDomRGH*DVHVGH(IHLWR(VWXID *(( HP6HWRUHV&KDYHGR%UDVLO

<#$K
L#%2#
6HFUHWiULRGH3ROtWLFDVH3URJUDPDVGH3HVTXLVDH'HVHQYROYLPHQWR±0LQLVWpULRGD&LrQFLD7HFQRORJLDH,QRYDomR0&7,
L %9,%
&RRUGHQDGRU*HUDO6HFUHWDULDGH3ROtWLFD(FRQ{PLFDGR0LQLVWpULRGD)D]HQGD
L #-%3#
'LUHWRU'HSDUWDPHQWRGH0XGDQoDV&OLPiWLFDVGR0LQLVWpULRGR0HLR$PELHQWH00$
L */
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5HSUHVHQWDQWH3URJUDPDGDV1Do}HV8QLGDVSDUDR0HLR$PELHQWH3180$
L2#$88#
3URIHVVRU$VVRFLDGR8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR5LRGH-DQHLUR8)5-
%K$XGLrQFLD3~EOLFD5HDOL]DGD


3$57(

T  < M 

,&

M ,  , ,  <,  
,M W  ,X  1"YD!&:

5HTXHLURQRVWH UPRVUHJLPHQWDLVFRQYLWHDR6H QKRU0LQLVWUR GD&LrQFLD7HFQRO RJLDH,QRYDomR ±0&7,6HQKRU0$5&2$1721,2
5$833SDUDDSUHVHQWDUR5HODWyULRGH$WXDOL]DomRGDV(VWLPDWLYDVGH(PLVV}HV$QWUySLFDVGH*DVHVGH(IHLWR(VWXID *(( 
#K6HQDGRUD9DQHVVD*UD]]LRWLQ
%K$SURYDGR






5HXQLmRUHDOL]DGDHPGHMXQKRGH
U$<Q2%$-%/#2L<



)+%K
$GDSWDomRD6XVWHQWDELOLGDGH$PELHQWDOHR6HWRU$JUtFROD

<#$K
LPJ#-$
'LUHWRU)HGHUDomRGH$JULFXOWXUDGR3DUDQi)$(3
L%3V#[
(QJHQKHLUR2UJDQL]DomRGH&RRSHUDWLYDVGR3DUDQi2&(3$5
LP%B $#\
3HVTXLVDGRUD(PEUDSD)ORUHVWDV(PEUDSD
L<%2#%%
&RRUGHQDGRU6HFUHWDULDGH0HLR$PELHQWHGR(VWDGRGR3DUDQi6HPD
%K$XGLrQFLD3~EOLFD5HDOL]DGD






5HXQLmRUHDOL]DGDHPGHMXQKRGH
3$57(
U$<Q2%$


)+%K
'HEDWHUR7HPD$JULFXOWXUDGHEDL[RFDUERQRHH[WHQVmRUXUDO

<#$K
LPB %#/%
'LUHWRUGR'HS DUWDPHQWRGH6LVWHPDVGH3URGX omRH6XVWHQWDELOLGDGH GR0LQLVWpULRGD$JULFXOWXUD3HFXiULDH $EDVWHFLPHQWR 
63$0$3$
L,#$<3#
5HSUHVHQWDQWHGR0LQLVWpULRGR'HVHQYROYLPHQWR$JUiULR0'$
LP#% #%
$VVHVVRUGD&RQIHGHUDomRGD$JULFXOWXUDH3HFXiULDGR%UDVLO&1$
%K$XGLrQFLD3~EOLFD5HDOL]DGD

3$57(
T  < M 

,&
M ,  , ,  <,  
,M W  ,X  1@YD!&:

Requer a participação da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas no Seminário Internacional "Rio +20". A
Implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável", organizado pelo Ministério do Meio Ambiente e PNUD, em parceria
com o Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável - Centro Rio+, dia 24 de junho de 2013, na cidade do Rio de Janeiro.

#K6HQDGRUD9DQHVVD*UD]]LRWLQ
%K$SURYDGR
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,D

M ,  , ,  <,  
,M W  ,X  1HYD!&:

Requer audiência conjunta desta Comissão com a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados
para oitiva com os embaixadores Luiz Alberto Figueiredo Machado e André Aranha Corrêa do Lago, atuais negociadores brasileiros na
Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima (UNFCC), órgão da Organização das Nações Unidas responsável pelo novo acordo
global do clima, como também com os futuros negociadores, os embaixadores José Antônio Marcondes de Carvalho e Benedicto
Fonseca Filho.

#K'HSXWDGR$OIUHGR6LUNLV
%K$SURYDGR


,:

M ,  , ,  <,  
,M W  ,X  1(YD!&:

Requer a realização de Audiência Pública Conjunta com a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional para oitiva com
Christina Figueires, Secretária Executiva da Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima (UNFCCC) órgão da Organização das
Nações Unidas responsável pelo novo acordo global do clima, no dia 20 de junho de 2013

#K'HSXWDGR$OIUHGR6LUNLV
%K$SURYDGR





5HXQLmRUHDOL]DGDHPGHMXOKRGH

U$<Q2%$-%/$8L<

)+%K
$VPXGDQoDVFOLPiWLFDVHRVHFRVVLVWHPDVPDULQKRVHFRVWHLURV6LWXDomRGRVPDQJXH]DLVEUDVLOHLURV

<#$K
L*B%3<%
6HFUHWiULRGD6HFUHWDULDGH0HLR$PELHQWHH6XVWHQWDELOLGDGHGH3HUQDPEXFR6(0$
L%/%P#
3URIHVVRUGD8QLYHUVLGDGHGH3HUQDPEXFR83(
L% ;#,#
$QDOLVWD$PELHQWDOGR,QVWLWXWR%UDVLOHLURGR0HLR$PELHQWHHGRV5HFXUVRV1DWXUDLV5HQRYiYHLV3(,%$0$3(
L,$]# #Q=
3URIHVVRUGD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH3HUQDPEXFR±8)3(
%K$XGLrQFLD3~EOLFD5HDOL]DGD




5HXQLmRUHDOL]DGDHPGHDJRVWRGH

3$57(

U$<Q2%$


)+%K
'HEDWHURVPHFDQLVPRVILQDQFHLURVHWULEXWiULRVSDUDXPDHFRQRPLDGHEDL[RFDUERQR

<#$K
L #^ %<##
&RRUGHQDGRU*HUDOGD6HFUHWDULDGH3ROtWLFD(FRQ{PLFDGR0LQLVWpULRGD)D]HQGD0)
_,#$3/ %<#
*HUHQWHGH3URMHWRVGR)XQGR1DFLRQDO6REUH0XGDQoDVGR&OLPDGR0LQLVWpULRGR0HLR$PELHQWH±00$
%K$XGLrQFLD3~EOLFDUHDOL]DGD

3$57(
T  < M 
,&

M ,  , ,  <,  ,M W  ,X  1'YD!&:

Requer realização de Audiência Pública para debater o aproveitamento de água pluvial, suas aplicações e estratégias projetuais
voltados para a gestão do consumo e da conservação de água.

#K6HQDGRUD9DQHVVD*UD]]LRWLQ
%K$SURYDGR
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,D

M , 

, , 

<,  ,M

W  ,X  1GYD!&:

Requer a participação da CMMC na 1ª Conferência Nacional de Mudanças Climáticas, visando prover informações de alta qualidade
em estudos de clima, detecção de variabilidade climática e mudança climática e seus impactos em setores do Brasil, que ocorrerá
entre os dias 9 e 13 de setembro do corrente, na cidade de São Paulo.

#K6HQDGRUD9DQHVVD*UD]]LRWLQ
%K$SURYDGR




5HXQLmRUHDOL]DGDHPGHDJRVWRGH


U$<Q2%$
)+%K


$XGLrQFLDS~EOLFDUHJLRQDOHP)ORULDQySROLVSDUDWUDWDUGHGHVDVWUHVQDWXUDLVHPFXPSULPHQWRDR3ODQRGH7UDEDOKRGD&RPLVVmR

<#$K
L#,#$ 
0LQLVWURGD&LrQFLD7HFQRORJLDH,QRYDomR0&7,
L#%,%#
6HQDGRUGD5HS~EOLFD
L,=#+2J
'LUHWRUGH3UHYHQomRGD6HFUHWDULD(VWDGXDOGH'HIHVD&LYLOGH6DQWD&DWDULQD
L L#%,7#$J %3
5HSUHVHQWDQWHGD)XQGDomRGR0HLR$PELHQWH)$70$6&
L#2#<B#%
'LUHWRUGR,QVWLWXWR1RYD$FUySROH
L#P  %/#+%#
3URIHVVRUGD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH6DQWD&DWDULQD8)6&

%K$XGLrQFLD3~EOLFD5HDOL]DGD
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C - SECRETARIA DE COMISSÕES
C.1 – Coordenação de Comissões Permanentes do
Senado Federal
Reuniões realizadas e Proposições apreciadas
01 a 31/08/2013

REUNIÕES
REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES E SUBCOMISSÕES,
POR TIPO DE REUNIÃO
COMISSÕES – REUNIÕES ORDINÁRIAS

17

COMISSÕES – REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS

53

REUNIÕES DE SUBCOMISSÕES

4

REUNIÕES CONJUNTAS

2

TOTAL

76

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES, POR COMISSÃO
COMISSÕES

ORDINÁRIAS

CAE

4

EXTRAORDINÁRIAS
2

PARTICIPAÇÃO
EM REUNIÕES
CONJUNTAS *
1

TOTAL**
7

CAS

-

7

-

7

CCJ

4

5

-

9

CE

4

4

-

8

CMA

-

4

1

5

CDH

1

5

-

6

CRE

4

4

-

8

CI

-

8

2

10

CDR

-

3

-

3

CRA

-

4

-

4

CCT

-

6

-

6

CMMC

-

1

-

1

TOTAL

17

53

(*) O número informa a participação individualizada das Comissões em Reuniões Conjuntas
(**) O número inclui a participação dessas Comissões em Reuniões Conjuntas
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DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 30 881
95

REUNIÕES REALIZADAS PELAS SUBCOMISSÕES (***), POR COMISSÃO
PARTICIPAÇÃO
REUNIÕES EM REUNIÕES
CONJUNTAS

SUBCOMISSÕES
PERMANENTES E TEMPORÁRIAS

TOTAL

Subcomissão Permanente para tratar dos Temas Estruturais e
de Longo Prazo da Economia Brasileira - CAEECON (CAE)

2

-

2

Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa do
mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016 - CMACOPOLIM
(CMA)

1

-

1

Subcomissão Permanente da Memória, Verdade e Justiça –
CDHMVJ (CDH)

1

-

1

TOTAL

4

(***) Listadas somente as Subcomissões que se reuniram no período.

REUNIÕES CONJUNTAS
NÚMERO DA REUNIÃO CONJUNTA

COMISSÕES E SUBCOMISSÕES

14ª

CI (32ª) e CMA (24ª)

15ª

CI (36ª) e CAE (51ª)
TOTAL DE REUNIÕES CONJUNTAS = 2

882
96

Sexta-feira 30

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR COMISSÕES PERMANENTES
Comissão de Assuntos Econômicos – CAE

1

Comissão de Assuntos Sociais – CAS

2

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ

2

Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CE

3

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA

2

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH

4

Comissão de Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE

6

Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI

6

Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR

-

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA

2

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT

2

Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC

1

TOTAL

31

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR SUBCOMISSÕES
Subcomissão Permanente para tratar dos Temas Estruturais e de Longo Prazo da
Economia Brasileira - CAEECON (CAE)

1

Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa do mundo de 2014 e das
Olimpíadas de 2016 - CMACOPOLIM (CMA)

1

Subcomissão Permanente da Memória, Verdade e Justiça – CDHMVJ (CDH)

1

TOTAL

3

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS EM REUNIÕES CONJUNTAS
Comissão de Serviços de Infraestrutura e Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle – CI e CMA

1

Comissão de Serviços de Infraestrutura e Comissão de Assuntos Econômicos – CI e
CAE

1

TOTAL

2

TOTAL GERAL DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELAS COMISSÕES E
SUBCOMISSÕES

36

AGOSTO
DE
2013
Agosto de
2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 30 883
97

PARECERES PROFERIDOS PELAS
COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÕES PERMANENTES

MATÉRIA
CAE

CAS

CCJ

CE

CMA CDH

CRE

CI

CDR

CRA

CCT

CMMC TOTAL

PEC

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

PLS

14

11

8

8

-

1

-

-

-

3

2

-

47

SCD

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

PLC

3

3

4

6

-

1

1

1

-

-

-

-

19

PDS

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

42

-

47

PRS

1

-

2

-

-

-

1

-

-

-

-

-

4

RQS

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

6

MSF

3

-

1

-

-

-

4

1

-

-

-

-

9

OFS

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

AVS

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

2

AMA

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

2

SUG

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

2

CON

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

TOTAL

22

15

20

15

2

4

17

2

-

4

44

-

145

PARECERES EM DECISÃO TERMINATIVA

POR TIPO DE MATÉRIA
PLS

32

PLC

5

PDS

42

TOTAL

79

884
98

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO
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PARECERES EM DECISÃO NÃO TERMINATIVA

POR TIPO DE MATÉRIA
PEC

3

PLS

15

SCD

1

PLC

14

PDS

5

PRS

4

RQS

6

MSF

9

OFS

2

AVS

2

AMA

2

SUG

2

COM

1

TOTAL

66

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE
2013
Agosto de
2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 30 885
99

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES
PERMANENTES E SUBCOMISSÕES

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES

CAE

CAS

CCJ

CE

CMA

CDH

CRE

CI

CDR

CRA

CCT

CMMC

TOTAL

6

9

2

6

-

8

15

4

2

2

3

2

59

Subcomissão Permanente para tratar dos Temas Estruturais e de Longo Prazo da Economia
Brasileira - CAEECON (CAE)

1

TOTAL DE REQUERIMENTOS DE SUBCOMISSÕES

1

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM SUBCOMISSÕES

TOTAL DE REQUERIMENTOS DE COMISSÕES PERMANENTES E SUBCOMISSÕES

60

REQUERIMENTOS EM COMISSÃO
Aprovados

59

TOTAL

59

REQUERIMENTOS EM SUBCOMISSÃO
Aprovados

1

TOTAL

1

886
100

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO
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AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

MATÉRIAS ADOTADAS PELAS COMISSÕES
PARA APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIO
Requerimentos de Urgência

10

Requerimentos de Informações

1

Requerimentos de Desempenho de Missão Oficial / Representação

5

Requerimento de Tramitação Conjunta

1

Voto de Louvor

1

TOTAL

18

EMENDAS APRESENTADAS À COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO - CMO
EMENDAS APROVADAS AO PL Nº 2/2013-CN (PLDO/2014)
TIPO/
COMISSÃO

CAE

CAS

CCJ

CE

CMA

CDH

CRE

CI

CDR

CRA

CCT

TOTAL

METAS

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

54

TEXTO

22

12

16

6

10

40

13

5

9

3

3

139

TOTAL

27

17

21

11

14

45

18

10

14

8

8

193

AGOSTO
DE
2013
Agosto de
2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO
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RELATÓRIO ACUMULADO NO PERÍODO DE 04/02 A 31/08/2013
Reuniões Realizadas e Proposições Apreciadas
REUNIÕES
REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES E SUBCOMISSÕES,
POR TIPO DE REUNIÃO
COMISSÕES – REUNIÕES ORDINÁRIAS

78

COMISSÕES – REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS

296

REUNIÕES DE SUBCOMISSÕES

23

REUNIÕES CONJUNTAS

15

TOTAL ACUMULADO

412

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES, POR COMISSÃO
COMISSÕES

ORDINÁRIAS

EXTRAORDINÁRIAS

REUNIÃO CONJUNTA * –
COMISSÕES PARTICIPANTES

TOTAL**

CAE

22

22

7

51

CAS

-

37

3

40

CCJ

24

22

3

49

CE

13

28

1

42

CMA

6

17

4

27

CDH

1

38

1

40

CRE

7

22

4

37

CI

11

32

5

37

CDR

-

20

1

21

CRA

-

19

-

19

CCT

-

28

2

30

CMMC

1

11

1

13

TOTAL
ACUMULADO

78

296

(*) O número informa a participação individualizada das Comissões em Reuniões Conjuntas
(**) O número inclui a participação dessas Comissões em Reuniões Conjuntas

887
101

888
102

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO
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AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

REUNIÕES REALIZADAS PELAS SUBCOMISSÕES (*), POR COMISSÃO
SUBCOMISSÕES PERMANENTES E TEMPORÁRIAS

PARTICIPAÇÃO
REUNIÕES EM REUNIÕES
TOTAL
CONJUNTAS

Subcomissão permanente de Assuntos Municipais – CAEAM
(CAE)
Subcomissão Permanente para tratar dos Temas Estruturais e
de Longo Prazo da Economia Brasileira - CAEECON (CAE)
Subcomissão Perm, de Acompanhamento da Copa do Mundo
de 2014 e das Olimpíadas de 2016 – CMACOPOLIM (CMA)

1

-

1

3

-

3

3

-

3

1

-

1

2

-

2

1

-

1

2

-

2

2

-

2

Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC (CI)

3

-

3

Subcomissão Temporária de Elaboração do Marco
Regulatório da Mineração em Terras Raras no Brasíl –
CCTSTTR (CCT)

5

-

5

Subcomissão Temporária para Acompanhar a Execução das
obras da Usina de Belo Monte – CMABMONTE (CMA)
Subcomissão Permanente em Defesa da Mulher - CDHSPDM
(CDH)
Subcomissão Temporária de Combate à Pedofilia, Direitos da
Criança, Adolescente, Juventude e Idoso – CDHPECAJI CDH)
Subcomissão Permanente da Memória, Verdade e Justiça CDHMVJ (CDH)
Subcomissão Permanente do Tráfico Nacional e Internacional
de Pessoas e Combate ao Trabalho Escravo – CDHTRAF
(CDH)

TOTAL ACUMULADO

23

(*) Listadas somente as Subcomissões que se reuniram no período.

REUNIÕES CONJUNTAS
NÚMERO DA
REUNIÃO
CONJUNTA

COMISSÕES E SUBCOMISSÕES

TOTAL

1ª

CCJ, CAE e CDR

1

2ª, 4ª, 5ª e 15ª

CAE e CI

4

3ª

CRE e CMA

1

6ª

CAE, CMA, CMO e 3 comissões da CD

1

7ª

CMMC e CMA

1

8ª

CRE e CCJ

1

9ª

CAS e CE

1

10ª

CDH e CAS

1

11ª

CAS, CCJ e CAE

1

12ª e 13ª

CRE e CCT

2

14ª

CI e CMA

1

TOTAL ACUMULADO DE REUNIÕES CONJUNTAS = 15

AGOSTO
DE
2013
Agosto de
2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR COMISSÕES PERMANENTES
Comissão de Assuntos Econômicos – CAE

17

Comissão de Assuntos Sociais – CAS

14

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ

8

Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CE

17

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle – CMA

8

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH

27

Comissão de Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE

15

Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI

21

Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR

8

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA

7

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT

12

Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC

9

TOTAL ACUMULADO

163

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR SUBCOMISSÕES
Subcomissão Permanente para tratar dos Temas Estruturais e de Longo Prazo da
Economia Brasileira - CAEECON (CAE)

1

Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa do mundo de 2014 e das
Olimpíadas de 2016 - CMACOPOLIM (CMA)

1

Subcomissão Permanente da Memória, Verdade e Justiça – CDHMVJ (CDH)

1

Subcomissão Permanente em Defesa da Mulher – CDHSPDM (CDH)

1

Subcomissão Permanente do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas e Combate
ao Trabalho Escravo – CDHTRAF (CDH)

1

Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC (CI)

1

Subcomissão Temporária de Elaboração do Marco Regulatório da Mineração em
Terras Raras no Brasíl – CCTSTTR (CCT)

5

TOTAL ACUMULADO

11

889
103

890
104

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO
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AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS EM REUNIÕES CONJUNTAS
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Comissão de Assuntos Econômicos e
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CCJ, CAE e CDR

1

Comissão de Assuntos Econômicos e Comissão de Serviços de Infraestrutura – CAE e
CI

4

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle e
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional - CMA e CRE

1

Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle e Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização 2013 – CAE, CMA e CMO – e 3 Comissões Permanentes da
Comissão dos Deputados

1

Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas e Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMMC e CMA

1

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania – CRE e CCJ

1

Comissão de Assuntos Sociais e Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CAS e
CE

1

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e Comissão de Assuntos
Sociais – CDH e CAS

1

Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e
Comissão de Assuntos Econômicos – CAS, CCJ e CAE

1

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CRE e CCT

2

Comissão de Serviços de Infraestrutura e Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle – CI e CMA

1

TOTAL ACUMULADO

15

TOTAL GERAL ACUMULADO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELAS
COMISSÕES E SUBCOMISSÕES

189

AGOSTO
DE
2013
Agosto de
2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO
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PARECERES PROFERIDOS PELAS COMISSÕES
PERMANENTES

COMISSÕES PERMANENTES

MATÉRIA
CAE

CAS

CCJ

CE

CMA CDH

PEC

-

-

14

-

-

CRE

CI

CDR

CRA

CCT

CMMC TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

14

PLS

49

64

34

37

22

13

2

9

17

7

9

-

263

SCD

-

1

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

5

PLC

14

14

17

52

6

3

3

3

1

2

2

-

117

PDS

-

-

1

-

-

-

15

-

-

-

146

-

162

PRS

3

1

7

2

-

-

2

-

-

-

-

-

15

RQS

-

-

1

1

-

-

22

-

-

-

-

-

24

IND
EMEN
PLEN
MSF

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

24

4

6

1

2

-

24

2

-

-

-

-

63

OFS

-

1

25

2

3

-

-

-

-

-

-

-

31

AVS

1

-

-

-

6

-

-

-

-

4

-

-

11

AMA

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

16

PET

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

SUG

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

6

COM

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

TOTAL
ACUM.

93

85

109

97

55

22

69

14

18

13

157

-

732

PARECERES EM DECISÃO TERMINATIVA

POR TIPO DE MATÉRIA
PLS

128

PLC

66

PDS

146

OFS

1

TOTAL ACUMULADO

341

891
105

892
106

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO
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AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

PARECERES EM DECISÃO NÃO TERMINATIVA
POR TIPO DE MATÉRIA
PEC

14

PLS

135

SCD

5

PLC

51

PDS

16

PRS

15

RQS

24

IND

1

EMEN PLEN

2

MSF

63

OFS

30

AVS

11

AMA

16

PET

1

SUG

6

TOTAL ACUMULADO

391

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM
COMISSÕES PERMANENTES E SUBCOMISSÕES
REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES

CAE

CAS

CCJ

CE

CMA

CDH

CRE

CI

CDR

CRA

CCT

CMMC

TOTAL
ACUM.

52

47

28

41

39

60

62

40

32

37

22

9

469

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM SUBCOMISSÕES
Subcomissão Permanente para tratar dos Temas Estruturais e de Longo Prazo da Economia
Brasileira - CAEECON (CAE)
Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de
2016 – CMACOPOLIM (CMA)
Subcomissão Temporária para acompanhar a execução das obras da Usina de Belo Monte –
CMABMONTE (CMA)

1
6
1

Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC (CI)

1

TOTAL ACUMULADO DE REQUERIMENTOS DE SUBCOMISSÕES

9

TOTAL ACUMULADO DE REQUERIMENTOS DE COMISSÕES PERMANENTES E
SUBCOMISSÕES

478

AGOSTO
DE
2013
Agosto de
2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO
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REQUERIMENTOS EM COMISSÃO
Aprovados

454

Rejeitados

9

Retirado

1

Retirados pelo autor

2

Prejudicados

3

TOTAL ACUMULADO

469

REQUERIMENTOS EM SUBCOMISSÃO
Aprovados

9

TOTAL ACUMULADO

9

MATÉRIAS ADOTADAS PELAS COMISSÕES
PARA APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIO
Requerimento de Urgência

53

Requerimento de Informações

12

Requerimento de Voto de Aplauso / Louvor

33

Requerimento de Voto de Apoio

1

Requerimento de Voto de Censura e Repúdio

4

Requerimento de Desempenho Missão Oficial / Representação

12

Requerimento de Tramitação Conjunta

1

Projeto de Lei do Senado

4

Projeto de Resolução do Senado

2

TOTAL ACUMULADO

93

RELATÓRIO DE SUBCOMISSÃO APRECIADO PELA COMISSÃO
(Art. 73 § 2º do RISF)
CI - Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil (CISTAC)

1

TOTAL ACUMULADO

1

893
107

894
108

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO
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AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

INSTALAÇÃO DE COLEGIADO E ELEIÇÃO

Subcomissão Permanente para tratar dos Temas Estruturais e de Longo
Prazo da Economia Brasileira – CAEECON (CAE)

1

Subcomissão Permanente de Assuntos Municipais – CAEAM (CAE)

1

TOTAL ACUMULADO

2

EMENDAS APRESENTADAS À COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO - CMO

EMENDAS APROVADAS AO PL Nº 2/2013-CN (PLDO/2014)
TIPO/
COMISSÃO

CAE

CAS

CCJ

CE

CMA

CDH

CRE

CI

CDR

CRA

CCT

TOTAL

METAS

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

54

TEXTO

22

12

16

6

10

40

13

5

9

3

3

139

TOTAL

27

17

21

11

14

45

18

10

14

8

8

193
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DAS COMISSÕES
PERMANENTES
01 a 31/08/2013
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
- COMISSÕES PERMANENTES -

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS (CAE)

x Dia 27 de agosto
Finalidade:
Discutir a política de operações creditícias feitas ao grupo EBX, do empresário Eike Batista, por
parte do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES; as perspectivas dos
investimentos do BNDES para o quadriênio 2013-2016; o balanço do desempenho operacional e
financeiro do BNDES; e as perspectivas de financiamento de longo prazo no Brasil e o papel do
BNDES.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RQE 48/2013, Senadora Ana Amélia e outros
- RQE 50/2013, Senadora Ana Amélia e outros
Participante:
· Luciano Coutinho - Presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social BNDES

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)

x Dia 15 de agosto
Finalidade:
Debater o tema: "Leilão do Petróleo e Precarização do Trabalho".
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RAS 32/2013, Senador Paulo Paim
Participantes:
· Fernando Leite Siqueira - Vice-Presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobrás
Conjuntura Internacional do Petroleo
· Aparecido Donizeti da Silva - Secretário-Adjunto de Administração e Finanças da Central Única
dos
Trabalhadores - CUT
(representante de: Vagner Freitas de Moraes)
· João Antônio de Moraes - Coordenador-Geral da Federação Única dos Petroleiros – FUP
· Jorge Alves de Almeida Venâncio - Secretário de Saúde do Trabalhador da Central Geral dos
Trabalhadores do Brasil - CGTB
(representante de: Ubiraci Dantas de Oliveira)
· Magda Maria de Regina Chambriard - Diretora-Geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis - ANP
x Dia 20 de agosto
Finalidade:
Debater o Tema: "efetividade da fiscalização sobre os fundos de pensão brasileiros, em relação aos
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investimentos de alto risco, como os realizados nas empresas do Grupo EBX, do empresário Eike
Batista, e outras"
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RAS 40/2013, Senadora Ana Amélia
Participante:
· José Maria Rabelo - Diretor Superintendente da Superintendência Nacional de Previdência
Complementar – PREVIC

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA (CCJ)

x Dia 15 de agosto
Finalidade:
Discutir a PEC 15, de 2011, que visa transformar os recursos extraordinário e especial em ações
rescisórias.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RQJ 32/2013, Senador Francisco Dornelles
- PEC 15/2011, Senador Ricardo Ferraço e outros
Participante:
· Marcus Vinicius Furtado Coelho - Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil – OAB
x Dia 22 de agosto
Finalidade:
Discutir a PEC 15, de 2011, que visa transformar os recursos extraordinário e especial em ações
rescisórias.
Observações:
O Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Desembargador Henrique Nelson
Calandra, foi convidado pelo Presidente da Comissão, Senador Vital do Rêgo, a compor a Mesa
durante a Audiência Pública, tendo feito uso da palavra.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RQJ 32/2013, Senador Francisco Dornelles
- PEC 15/2011, Senador Ricardo Ferraço e outros
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s):
Participante:
· Cézar Peluso - Ministro do Supremo Tribunal Federal

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE (CE)

x

Dia 07 de agosto
Finalidade:
Debater “O Programa Pró-Infância"
Participantes:
· Romeu Weliton Caputo - Secretário da Secretaria de Educação Básica - SEB/MEC
· Mariza Abreu - Consultora da Confederação Nacional de Municípios - CNM
· José Carlos Wanderley Dias de Freitas - Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE/MEC
x

Dia 14 de agosto
Finalidade:
“O processo de escolha de diretores de escola no Brasil como instrumento de valorização do
mérito”.
Requerimento(s) de realização de audiência:
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Requerimento nº 36/2013-CE: Senadoras Kátia Abreu e Lídice da Mata
Participantes:
· Herman Jacobus Cornelis - Secretário de Educação do Estado de São Paulo
· Vitor Henrique Paro - Professor Titular e Pesquisador em Gestão Escolar da Universidade de São
Paulo - USP
· Priscila Fonseca da Cruz - Diretora Executiva do Movimento Todos Pela Educação
· Yvelise Arco Verde - Diretora de Apoio à Gestão Educacional - Secretaria de Educação Básica –
MEC
x Dia 28 de agosto
Finalidade:
Instruir o Projeto de Lei do Senado nº 284, de 2012, de autoria do Senador Blairo Maggi, que "Altera
a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para instituir a residência pedagógica para os professores da educação básica".
Observações:
Autoria do Requerimento nº 41/2013-CE: Senador Randolfe Rodrigues
- PLS 284/2012, Senador Blairo Maggi
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s):
Participantes:
· Yvelise Arco Verde - Diretora de Apoio à Gestão Educacional - Secretaria de Educação Básica MEC
· Rodolfo Joaquim Pinto da Luz - Representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação UNDIME e Secretário de Educação do Município de Florianópolis/SC
· Gilmar Soares Ferreira - Secretário de Formação Sindical da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação - CNTE
· Danilo de Melo Souza - Secretário da Educação e Cultura do Estado do Tocantins
Representante do Conselho de Secretários de Educação - CONSED
· Helena C. L. de Freitas - Presidenta da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de
Educação – ANFOPE

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR
E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE (CMA)

x Dia 06 de agosto
Finalidade:
Esclarecer os fatos contidos em matéria veiculada na revista VEJA – Edição 2300 – ano 45 – nº 51,
de 19 de dezembro de 2012, intitulada “1 BILHÃO PELO RALO”, sobre a compra e venda de
refinaria na cidade de Pasadena/Texas, nos Estados Unidos, pela PETROBRAS.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RMA 36/2013, Senador Ivo Cassol
Participante:
· José Sergio Gabrielli - Ex-Diretor-Presidente da Petrobras
x

Dia 27 de agosto
Finalidade:
Debater a exploração do gás natural de xisto, seus efeitos na política energética e na economia do
setor, bem como o aspecto ambiental do método de extração por meio do fraturamento de rochas e
injeção de águas e produtos químicos no subsolo.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RMA 31/2013, Senador Luiz Henrique
- RMA 42/2013, Senador Delcídio do Amaral
Participantes:
· Clayton de Souza Pontes - Coordenador-Geral de Reserva, Exploração e Produção de Petróleo e
Gás Natural do Ministério de Minas e Energia - MME
· Flávio Soares do Nascimento - Especialista em Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas -
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· Antônio Guimarães - Secretário Executivo de Exploração e Produção do Instituto Brasileiro de
Petróleo, Gás e Biocombustíveis - IBP
· Álvaro Toubes Prata - Secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI
· Sílvio Jablonski - Chefe de Gabinete da Agência Nacional do Petróleo
· Reginaldo Medeiros - Presidente da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia –
ABRACEEL

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA (CDH)

x Dia 15 de agosto
Finalidade:
Debater sobre o tema: “Violação dos direitos das APAEs - Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais no Brasil e a Escola Bilingue para Deficientes Auditivos".
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RDH 55/2013, Senador Paulo Paim
Participantes:
· Aracy Maria da Silva Ledo - Presidenta da Federação Nacional das APAEs - Tema: A situação das
APAES no Brasil
· Fabiana Maria das Graças Oliveira - Coordenadora de Educação e Ação Pedagógica da
Federação Nacional das APAEs - Tema: A educação das APAEs no Brasil
· Antônio José Ferreira - Secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência
da
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República - Tema: Plano Viver sem limites ortaria Interministerial nº 362/12 - direcionada às APAEs
· Martinha Clarete - Diretora de Políticas de Educação Especial do Ministério da Educação - MEC
(representante de: Macaé Maria Evaristo dos Santos)
x Dia 19 de agosto
Finalidade:
Debater sobre o tema: "A Segurança do Trabalho no Serviço Público".
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RDH 47/2013, Senador Paulo Paim
Participantes:
· José Roberto Senno - Presidente da Associação Nacional dos Servidores Públicos Engenheiros
(as), Arquitetos (as) e Agrônomos (as) do Poder Executivo Federal - ANSEAF
· José Delfino da Silva Lima - Presidente da Associação Brasiliense de Engenharia de Segurança do
Trabalho – ABRAEST ; Diretor da Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho ANEST
· Celso Berilo Cidade Cavalcanti - Diretor Financeiro da Associação Brasiliense de Engenharia de
Segurança do Trabalho - ABRAEST
· Francisco Machado da Silva - Presidente da Associação Nacional de Engenharia de Segurança do
Trabalho - ANEST
· Francisco Edison Sampaio - Presidente da Associação Goiana de Engenharia de Segurança do
Trabalho - AGEST
· Marco Antonio Vezzani - Professor Segurança de Trabalho do Instituto Federal de Brasília – IFB;
Engenheiro em Segurança do Trabalho
x

Dia 22 de agosto
Finalidade:
Debater o tema: "Programa Mais Médicos sob a ótica dos Direitos Humanos".
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RDH 61/2013, Senadora Ana Rita
Participantes:
· Fernando Antonio Menezes da Silva - Secretário Substituto da Secretaria de Gestão do Trabalho e
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da Educação na Saúde - Ministério da Saúde
(representante de: Ministro Alexandre Padilha)
· Maria do Socorro de Souza - Presidenta do Conselho Nacional de Saúde
· Jorge José Santos Pereira Solla - Secretário de Estado da Saúde da Bahia
Representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS
· Maria Antonieta - Prefeita do Guarujá - São Paulo; Vice-Presidenta para Assuntos das Finanças
Públicas da Frente Nacional de Prefeitos - FNP
(representante de: Prefeito José Fortunati)
· Geraldo Ferreira Filho - Presidente da Federação Nacional dos Médicos - FENAM
· Heleno Rodrigues Correa Filho - Acadêmico - Especialista em Saúde Coletiva
x Dia 29 de agosto
Finalidade:
Debater o tema: "Publicidade de Alimentos e Crianças: Regulação no Brasil e no Mundo, com o
lançamento de livro sobre o tema na sequência".
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RDH 59/2013, Senadora Ana Rita e outros
Participantes:
· Juliana Petroceli - Assessora da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
(representante de: Angélica Moura Goulart)
· Isabella Henriques - Diretora de Defesa e Futuro da Instituto ALANA
· Veet Vivarta - Secretário Executivo da ANDI - Comunicação e Direitos
· Fernando Oliveira Paulino - Professor da Universidade de Brasília - UNB
· Renata Alves Monteiro - Professora do Departamento de Nutrição da UnB
· Tamara Amoroso Gonçalves - Coordenadora-Geral da Secretaria Nacional do Consumidor SENACON - Ministério da Justiça

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL (CRE)

x Dia 06 de agosto
Finalidade:
Discutir e prestar esclarecimentos acerca de denúncias veiculadas na imprensa nacional sobre a
rede de espionagem montada em Brasília pelo Governo dos Estados Unidos, que monitoraram
milhões de mensagens de e-mails e ligações telefônicas de brasileiros.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RRE 48/2013, Senador Ricardo Ferraço
- RRE 56/2013, Senador Randolfe Rodrigues
Participante:
· Glenn Greenwald – Jornalista
x Dia 13 de agosto
Finalidade:
Tratar do Projeto FX-2, da Força Aérea brasileira, que consiste na aquisição de 36 aeronaves de
caça de múltiplo emprego, incluindo itens como os simuladores correspondentes, a logística inicial e,
sobretudo, a transferência de tecnologia necessária para a capacitação do parque industrial
aeroespacial brasileiro no desenvolvimento de um caça de quinta geração.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RRE 46/2013, Senador Ricardo Ferraço
Participantes:
· Juniti Saito – Tenente-Brigadeiro-do-Ar, Comandante da Aeronáutica - FAB
· José Augusto Crepaldi Affonso – Brigadeiro-do-Ar, Presidente da Comissão Coordenadora do
Programa Aeronave de Combate - COPAC
x Dia 15 de agosto
Finalidade:
Discutir e prestar esclarecimentos acerca de denúncias veiculadas na imprensa nacional sobre a
rede de espionagem montada em Brasília pelo Governo dos Estados Unidos, que monitoraram
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milhões de mensagens de e-mails e ligações telefônicas de brasileiros.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RRE 49/2013, Senador Ricardo Ferraço
- RRE 69/2013, Senador Ricardo Ferraço
Participantes:
· Bruno Magrani - Gerente de Relações Governamentais do Brasil Facebook
· Marcel Leonardi - Diretor de Políticas Públicas do Google Brasil
· Alexandre Esper - Diretor-Geral Jurídico e de Relações Institucionais da Microsoft Brasil
x Dia 19 de agosto
Finalidade:
Audiência Pública in memoriam pelos dez anos de falecimento de Sérgio Vieira de Mello, no
exercício do cargo de Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, ocorrido, em
19 de agosto de 2003, em Bagdá, no Iraque.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RRE 66/2013, Senador Eduardo Suplicy
Participantes:
· Julia Barros Shirmer - Chefe da Assessoria Internacional da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República
· Carolina Larriera - Professora
· Alberto Fonseca - Chefe da Divisão de Segurança Alimentar, Desenvolvimento e Paz – DSAP do
Ministério das Relações Exteriores – MRE
· Carlos Mussi - Diretor da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe – CEPAL
x Dia 20 de agosto
Finalidade:
Debater as relações comerciais no âmbito do Mercosul.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RRE 23/2013, Senador Ricardo Ferraço
- RRE 78/2013, Senador Ricardo Ferraço
Participantes:
· José Augusto Coelho Fernandes - Diretor de Políticas e Estratégia da Confederação Nacional da
Indústria - CNI
· Roberto Giannetti da Fonseca - Diretor do Departamento de Relações Internacionais e Comércio
Exterior - DEREX da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP
· Clodoaldo Hugueney – Embaixador, Consultor de Assuntos Internacionais da Confederação de
Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA
· Ivan Ramalho - Alto Representante-Geral do MERCOSUL
x Dia 22 de agosto
Finalidade:
Tratar do Projeto do Sistema de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), que tem a finalidade de
aumentar a vigilância e a proteção das fronteiras terrestres, em uma faixa de cerca de 17.000 Km de
extensão que separa o Brasil de 11 países vizinhos e estende por dez estados e 27% do território
nacional.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RRE 44/2013, Senador Ricardo Ferraço
Participantes:
· Antonino dos Santos Guerra Neto – General de Divisão - Comandante do Centro de
Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército
· João Roberto de Oliveira – Gerente de Divisão R/1 - Gerente do Projeto Estratégico SISFRON
· Marcus Tollendal - Presidente da Savis Tecnologia e Sistemas S.A.

COMISSÃO DE SERVIÇOS INFRAESTRUTURA (CI)

x

Dia 05 de agosto
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Finalidade:
Investimento e gestão: desatando o nó logístico do País
3º Ciclo - Mineração - Governança e Logística: gargalos e soluções
O Marco Regulatório da Mineração
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RQI 1/2013, Senador Fernando Collor
Participantes:
· Edison Lobão - Ministro de Estado do Ministério de Minas e Energia - MME
· Carlos Nogueira da Costa Júnior - Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do
Ministério de Minas e Energia – MME
x

Dia 07 de agosto
Finalidade:
Agenda CI 2013/2014 - Investimento e gestão: desatando o nó logístico do país
3º Ciclo - Mineração: governança e logística
Painel 2 - Modernização da legislação mineral
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RQI 1/2013, Senador Fernando Collor
Participantes:
· Valdecir de Assis Janasi - Diretor do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo - USP
· Maria Amélia Rodrigues da Silva Enríquez - Doutora em Desenvolvimento Sustentável da
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Mineração do Estado do Pará
· José Fernando de Coura - Diretor Presidente do Instituto Brasileiro de Mineração - IBRAM
· Elmer Prata Salomão - Presidente da GEOS - Geologia para Mineração Ltda.; Presidente da
Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral – ABP
x Dia 12 de agosto
Finalidade:
Agenda CI 2013/2014 - Investimento e gestão: desatando o nó logístico do país
3º Ciclo - Mineração: governança e logística
Painel 3 - Caminhos para o desenvolvimento do potencial mineral brasileiro
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RQI 1/2013, Senador Fernando Collor
Participantes:
· Caetano Juliani - Professor do Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental da
Universidade de São Paulo - USP
· Onildo João Marini - Secretário Executivo da Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da
Indústria Mineral Brasileira - ADIMB
· Mário Ernesto - Professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe - UFS
· Tássia de Melo Arraes - Coordenadora de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI
x

Dia 12 de agosto
Finalidade:
Debater a situação dos servidores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RQI 41/2013, Senador Fernando Collor
Participantes:
· Tarcísio Gomes de Freitas - Diretor Executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT
· Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça - Secretário de Relações de Trabalho no Serviço Público do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG
· Sérgio Ronaldo da Silva
(representante de: Josemilton Maurício da Costa)
· Luiz Heleno Albuquerque Filho - Representante da Comissão Nacional dos Servidores do DNIT
x Dia 19 de agosto
Finalidade:
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Agenda CI 2013/2014 - Investimento e gestão: desatando o nó logístico do país
3º Ciclo - Mineração: governança e logística
Painel 4 - A mineração no Brasil
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RQI 1/2013, Senador Fernando Collor
Participantes:
· Paulo Guilherme Galvão - Diretor de Planejamento e Desenvolvimento da Mineração do
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM
· Manoel Barreto da Rocha Neto - Diretor Presidente do CPRM - Serviço Geológico do Brasil
· Carlos Vilhena - Sócio da Pinheiro Neto Advogados
x Dia 21 de agosto
Finalidade:
Tratar do impacto de longo prazo da qualidade universalizada da educação na economia, na
infraestrutura e no bem-estar social
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RQI 29/2013, Senador Fernando Collor
Participantes:
· Ozires Silva - Reitor do Centro Universitário Monte Serrat - UNIMONTE
· Ricardo Paes de Barros - Secretário de Ações Estratégicas da Secretaria de Assuntos Estratégicos
da Presidência da República
· Denis Mizne - Diretor Executivo da Fundação Lem

COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA (CRA)

x Dia 08 de agosto
Finalidade:
Discutir a concentração do mercado de sementes no Brasil.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RRA 7/2013, Senadora Ana Amélia e outros
Participantes:
· Pedro Lyra - Chefe de Gabinete da Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE
(representante de: Vinícius Marques de Carvalho)
· Márcio Santos - Diretor de Gerenciamento de Produto da Monsanto do Brasil MONSANTO/BRASIL
(representante de: Rodrigo Santos)
· Maurício Antônio Lopes - Presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA
· Reginaldo Minaré - Assessor da Presidência da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil CNA
(representante de: Senadora Kátia Abreu)
· Décio Lauri Sieb - Assessor da Secretaria de Política Agrícola da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura - CONTAG
(representante de: Alberto Ercílio Broch)
· Paulo Eduardo de Campante Santos - Assessor da Diretoria da Associação Brasileira de Sementes
e Mudas - ABRASEM
(representante de: Narciso Barison Neto)
x Dia 22 de agosto
Finalidade:
Debater o fenômeno da redução da população de colônias de abelhas polinizadoras, conhecido
como Colapso de Desordem das Colmeias, supostamente causado pelo uso de uma classe de
pesticidas conhecida como neonicotinóides.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RRA 23/2013, Senadora Ana Amélia
Participantes:
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· Luiz Eduardo Pacifi Rangel - Coordenador-Geral de Registros de Agrotóxicos e Afins do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
· Ana Maria Vekic - Gerente de Análise Toxicológica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária GEATO/ANVISA
(representante de: Dirceu Brás Aparecido Barbano)
· Marcio Freitas - Coordenador-Geral de Avaliação e Controle de Substâncias Qúimicas do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis - IBAMA
(representante de: Volney Zanardi Junior)
· Sílvia de Toledo Fagnani Ligabó
Diretora Executiva do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa
Agrícola - SINDAG
(representante de: Eduardo Daher)
· Leonardo de Oliveira Machado - Assessor Técnico da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e
Oleaginosas da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA (CCT)

x Dia 20 de agosto
Finalidade:
Informar aos membros da CCT sobre a governança da internet no Brasil, incluindo os critérios para
deferimento e registro de domínios na internet; o modelo de arbitragem de conflitos para nomes e
domínios; o orçamento destinado ao setor, suas fontes de arrecadação e os meios de fiscalização e
controle na alocação desses recursos; e o papel do Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI) no registro de marcas e sua interface com o registro de nomes e domínios da internet.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RCT 6/2013, Senador Sérgio Souza e outros
- RCT 15/2013, Senador Sérgio Souza
- RCT 29/2013, Senador Zeze Perrella
Participantes:
· Jorge de Paula Costa Ávila - Presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI
· Rafael Henrique Rodrigues Moreira - Representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação no Comitê Gestor da Internet no Brasil - MCTI
· Demi Getschko - Diretor-Presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br
· Hartmut Glaser - Secretário Executivo do Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.BR
· Marcelo Bechara de Souza Hobaika - Membro do Conselho Diretor da Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL
x Dia 28 de agosto
Finalidade:
Discutir o “MARCO CIVIL DA INTERNET – DEBATES SOBRE NEUTRALIDADE DE REDE,
PRIVACIDADE E CONSERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS, E OUTRAS QUESTÕES
CONTROVERSAS”
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RCT 32/2013, Senador Vital do Rêgo
Participantes:
· Alessandro Molon - Deputado Federal da Câmara dos Deputados
· Demi Getschko - Diretor-Presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br
· Carlos Affonso Pereira - Professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio
Diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade - ITS
· Veridiana Alimonti - Advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC
· José Francisco de Araújo Lima - Diretor Técnico da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e
Televisão - ABERT
· Eduardo Parajo - Presidente do Conselho Consultivo Superior da Associação Brasileira de Internet
- ABRANET
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COMISSÃO MISTA PERMANENTE SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (CMMC)

x

Dia 13 de agosto
Finalidade:
Debater os mecanismos financeiros e tributários para uma economia de baixo carbono
Participantes:
· Dr. Aloisio Lopes Pereira - Coordenador-Geral da Secretaria de Política Econômica do Ministério
da
Fazenda - MF
· Marcos Estevam Del Prette - Gerente de Projetos do Fundo Nacional Sobre Mudanças do Clima
do Ministério do Meio Ambiente - MMA

- SUBCOMISSÕES -

SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA TRATAR DOS TEMAS ESTRUTURAIS E DE LONGO
PRAZO DA ECONOMIA BRASILEIRA - CAEECON (CAE)

x Dia 26 de agosto
Finalidade:
Debater o tema "Orçamento Público, Gastos e Visão de Longo Prazo para a Economia Brasileira",
em atendimento ao Requerimento nº 1 de 2013 - CAEECON.
Participantes:
· Raul Velloso - Ex-secretário de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento Especialista
em Finanças Públicas
· Fernando Antonio Rezende Silva - Ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada –
Ipea
· Cláudio Hamilton Matos dos Santos - Diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea
(representante de: Representante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada)

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA MEMÓRIA, VERDADE E JUSTIÇA – CDHMVJ (CDH)

x Dia 26 de agosto
Finalidade:
"Tratar dos abusos de agentes do Estado durante a ditadura militar".
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RDH 42/2013, Senador Randolfe Rodrigues
Participantes:
· Aurélio Rios - Procurador Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal
· Claudio Fonteles - Ex-Coordenador da Comissão Nacional da Verdade
· Fábio Borges da Silva - Pesquisador-Colaborador da Comissão Anísio Teixeira de Memória e
Verdade da Universidade de Brasília
· Gilney Viana - Coordenador do Projeto “Direito à Memória e Verdade” da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República
· Maria Eliana de Castro Pinheiro - Irmã de Desaparecido na Guerrilha do Araguaia e Integrante do
Comitê pela Verdade, Memória e Justiça do DF
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SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA COPA DO MUNDO DE 2014 E DAS
OLIMPÍADAS DE 2016 - CMACOPOLIM (CMA)

x

Dia 13 de agosto
Finalidade:
Informar a subcomissão sobre os últimos acontecimentos, as vistorias já realizadas, os prazos para
conclusão das obras e todas as demais providências necessárias para a realização da Copa do
Mundo de 2014.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RMA 48/2009, Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
(PERMANENTE)
- Requerimento nº 1, de 2013-CMACOPOLIM
Participante:
· Aldo Rebelo - Ministro de Estado do Esporte

- CONJUNTAS -

COMISSÃO DE SERVIÇOS INFRAESTRUTURA E COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – CI E CMA

x Dia 14 de agosto
Finalidade:
Debater a opção pela construção de usinas hidrelétricas a fio d'água para a expansão da geração
hidrelétrica no Brasil.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RQI 38/2013, Senador Flexa Ribeiro
- RMA 43/2013, Senador Flexa Ribeiro e outros
Participantes:
· Márcio Pereira Zimmermann - Secretário-Executivo do Ministério de Minas e Energia - MME
· Volney Zanardi Júnior - Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA
· Francisco Gomide - Professor de Engenharia de Recursos Hídricos da Universidade Federal do
Paraná – UFPR; Ex-Ministro de Estado do Ministério de Minas e Energia - MME
· Sérgio Bajay - Professor da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp

COMISSÃO DE SERVIÇOS INFRAESTRUTURA E
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS – CI E CAE

x Dia 28 de agosto
Finalidade:
Debater a primeira rodada de leilões do Pré-Sal sob o regime de partilha.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RQE 34/2013, Senadora Vanessa Grazziotin
Participante:
· Magda Maria de Regina Chambriard - Diretora-Geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis – ANP

905
119

906
120

Sexta-feira 30

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

MATÉRIAS APRECIADAS
(***) NT = Matéria apreciada em decisão Não Terminativa
T = Matéria apreciada em decisão Terminativa

MATÉRIA

RESULTADO (***)

COMISSÃO

DIA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO – PEC
PEC 65/2005 – Altera o Art. 159 e o art. 34 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, ambos da
Constituição Federal. (Altera os percentuais dos tributos
arrecadados destinados ao Fundo de participação dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e aos
programas de financiamento do setor produtivo das
regiões).
Tramita em conjunto com
PEC 17/2007 – Dá nova redação ao inciso I do art. 159 da
Constituição Federal, para incluir o produto da arrecadação
das
contribuições
sociais
que
especifica
no
compartilhamento com Estados e Municípios
Tramita em conjunto com
PEC 9/2009 – Altera o art. 159 da Constituição Federal,
para determinar a compensação de benefícios tributários
concedidos pela União, relativos aos impostos sobre renda
e proventos de qualquer natureza e sobre produtos
industrializados.
Tramita em conjunto com
PEC 12/2009 – Altera o art. 159 da Constituição Federal,
para determinar a compensação aos Estados, Distrito
Federal e Municípios dos benefícios tributários e reduções
temporárias de alíquotas concedidas pela União, relativos
aos impostos referidos nos incisos I e II desse artigo.
Tramita em conjunto com
PEC 20/2009 – Altera o art. 159 da Constituição Federal e
acrescenta o art. 97 ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, para criar o Fundo Nacional de
Defesa Civil.
Tramita em conjunto com
PEC 23/2009 – Altera o art. 159 da Constituição Federal,
para destinar ao Fundo de Participação dos Municípios
parte da arrecadação da União relativa às contribuições
sociais previstas nas alíneas b e c do inciso I do art. 195.
Tramita em conjunto com
PEC 35/2009 – Altera a redação das alíneas a, b e c, do
Inciso I do art. 159 da Constituição Federal, para modificar
o percentual de repasse da arrecadação de impostos sobre
renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos
industrializados.
Tramita em conjunto com

Aprovado
parecer
favorável à PEC nº
31, de 2011, com a
Emenda nº 1-CCJ, e
contrário às PECs
nºs 65, de 2005, 17,
de 2007, 9, 12, 20,
23 e 35, de 2009,
125, de 2011, e 2, de
2012, que tramitam
em conjunto. (NT)

CCJ

27/08
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PEC 31/2011 – Acrescenta o art. 159-A à Constituição
Federal, para determinar a compensação financeira pela
União aos demais entes federados, e pelos Estados aos
respectivos municípios, nas hipóteses que especifica.
Tramita em conjunto com
PEC 125/2011 – Altera a Constituição Federal para
destinar dez por cento do produto da arrecadação das
contribuições sociais e de intervenção do domínio
econômico, divididos igualmente, aos Fundos de
Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE e dos
Municípios - FPM.
Tramita em conjunto com
PEC 2/2012 – Acrescenta o art. 159-A à Constituição
Federal, para determinar a compensação financeira pela
União aos demais entes federados de gasto tributário
relativo aos impostos sobre a renda e proventos de
qualquer natureza e sobre produtos industrializados.
PEC 33/2011 - Altera o art. 159 da Constituição Federal,
para aumentar a entrega de recursos pela União ao Fundo
de Participação dos Municípios.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CCJ

27/08

PEC 18/2013 - Altera o art. 55 da Constituição Federal para
tornar automática a perda do mandato de parlamentar nas
hipóteses de improbidade administrativa ou de condenação
por crime contra a Administração Pública.

Aprovado o parecer
favorável, nos
termos da Emenda
nº 1-CCJ
(Substitutivo). (NT)

CCJ

14/08

O Substitutivo é dado
como definitivamente
adotado. (T)

CAS

14/08

PLS 406/2005 - 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.

Aprovada a Emenda
nº 3-CAS
(Substitutivo). (T)

CAS

14/08

CAS

21/08

PLS 269/2007 - Institui o Cartão de Seguridade Social
(CSS), altera dispositivos a respeito do registro de

Aprovada a
Declaração de

CAS

07/08

PROJETO DE LEI DO SENADO – PLS
PLS 62/2005 - Altera o artigo 134 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT ("As férias serão concedidas por
ato do empregador, em um só período nos 12 (doze)
meses subseqüentes à data em que o empregado tiver
adquirido o direito").
Tramita em conjunto com
PLS 286/2007 - Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, que aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho, para dispor sobre a concessão de férias
proporcionais.

Aprovado o
Substitutivo oferecido
ao PLS 406/2005. (T)
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empregados e dá outras providências.

Prejudicialidade. (T)

PLS 329/2007 – Complementar - Proíbe a realização de
operações de câmbio por empresas de turismo e outras
não integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Aprovado parecer
pela prejudicialidade.
(NT)

CAE

13/08

PLS 145/2008 - Altera o art. 35 da Lei nº 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, para elevar a idade dos

Aprovado o Projeto e
a Emenda nº 1-CAE.
(T)

CAE

20/08

PLS 406/2008 - Altera a Lei nº 8.630, de 1993, para
revigorar a cobrança do Adicional de Indenização do
Trabalhador Portuário Avulso - AITP, e dá outras
providências.

Aprovada a
Declaração de
Prejudicialidade. (T)

CAS

07/08

PLS 43/2009 - Altera a Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que fixa as diretrizes e bases da educação,
mediante a inclusão de novo parágrafo em seu art. 9º e do
art. 46-A, para criar critério de avaliação de cursos e
instituições de ensino superior relacionado ao desempenho
de seus egressos em provas de proficiência profissional.

Rejeitado o Projeto.
(T)

CE

20/08

PLS 99/2009 - Determina a inclusão automática na "malha
fina" das declarações do imposto de renda dos
contribuintes detentores de mandato eletivo.

Rejeitado o Projeto.
(T)

CAE

13/08

PLS 118/2009 - Altera a alínea "b", do inciso II, do § 2º, do
art. 4º da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, com
vistas a permitir a exploração de instalações portuárias
privadas para uso geral.

Aprovado parecer
pela prejudicialidade.
(NT)

CAE

13/08

PLS 212/2009 - Altera o art. 57 da Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997 (Lei das Eleições), para explicitar a
aplicação das normas de propaganda eleitoral às rádios
comunitárias.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCJ

14/08

PLS 217/2009 - Acrescenta §§ 7º e 8º ao art. 1° da Lei nº
9.870, de 23 de novembro de 1999, para dispor que o valor
pago pela matrícula estará incluído no valor total das
anuidades ou das semestralidades escolares, limitando-se
em vinte por cento o porcentual da multa devida pelo
cancelamento da matrícula.

Aprovado o
Substitutivo. (T)

CE

20/08

CE

27/08

PLS 490/2009 - Institui o Centro de Prevenção de
Desastres Climáticos.

O Substitutivo é dado
como definitivamente
adotado. (T)

CCT

13/08

PLS 17/2010 - Altera a Lei nº 11.788, de 25 de setembro
de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, para
excepcionar os concedentes de estágios não-obrigatórios
para estudantes de medicina do cumprimento de
exigências com repercussões pecuniárias.

Rejeitado o Projeto
de Lei do Senado nº
17, de 2010. (T)

CAS

28/08

PLS 29/2010 - Altera o inciso V do art. 67 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que dispõe sobre as diretrizes
e bases da educação nacional, para limitar em vinte horas
semanais o tempo de dedicação do professor à interação

Prejudicado o
Projeto. (T)

CE

06/08

dependentes para fins de Imposto de Renda da Pessoa
Física.

O Substitutivo é dado
como definitivamente
adotado. (T)
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com os educandos.
PLS 52/2010 - Dispõe sobre a instalação e manutenção de
cercas eletrificadas ou energizadas.

O Substitutivo é dado
como definitivamente
adotado. (T)

PLS 202/2010 - Dispõe sobre a inscrição do nome de
Ajuricaba no Livro dos Heróis da Pátria.

CAS

07/08

Aprovado o Projeto.
(T)

CE

06/08

PLS 208/2010 - Estabelece regime especial de
parcelamento de tributos federais para a empresa
nascente.

Rejeitado o Projeto.
(T)

CAE

13/08

PLS 240/2010 - Altera a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de
1990, para determinar que o programa do SeguroDesemprego conceda bolsa de estudos provisória ao
trabalhador desempregado e a seus dependentes, desde
que comprovada a matrícula em instituições particulares de
ensino superior

Rejeitado o Projeto.
(T)

CAS

21/08

PLS 271/2010 - Altera a Lei nº 11.947, 2009, que dispõe
sobre a alimentação escolar e o Programa Dinheiro Direto
na Escola (PDDE), para alunos da educação básica, de
maneira a incluir os alunos com problemas visuais, ou
auditivos, nos critérios de repasse dos recursos do PDDE.

Rejeitado o Projeto.
(T)

CE

20/08

PLS 325/2010 - Altera o parágrafo único do art. 5º da Lei nº
11.738, de 16 de julho de 2008, que institui o piso salarial
profissional nacional para os profissionais do magistério
público da educação básica, para introduzir critério de
reajuste anual de seu valor.

Aprovada a
Declaração pela
Prejudicialidade do
Projeto (T)

CAE

13/08

PLS 8/2011 - Altera a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de
1965 (Código Florestal), para permitir o emprego de
espécies frutíferas na recomposição da reserva florestal
legal e das áreas de preservação permanente na Amazônia
Legal e em pequena propriedade ou posse rural familiar,
determinar a concessão de incentivos fiscais e creditícios
para essa recomposição, e dá outras providências.

Aprovado o parecer,
pelo arquivamento da
matéria. (NT)

CRA

29/08

PLS 264/2011 - Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro
de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), para dispor
sobre a assistência devida aos passageiros em caso de
atraso de voo.

Aprovada a
Declaração pela
Prejudicialidade do
Projeto. (T)

CCJ

14/08

PLS 300/2011 - Altera a Lei nº 7.492, de 16 de junho de
1986, para prever que furtos e roubos contra instituições
financeiras são crimes contra o sistema financeiro nacional
e definir a competência da Polícia Federal para a
investigação.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CAE

06/08

PLS 330/2011 - 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.

Aprovada a Emenda
nº 23-CRA
(Substitutivo) ao PLS
nº 330, de 2011. (T)

CRA

29/08

PLS 479/2011 - Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro
de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), para autorizar

Aprovado o Projeto e
a Emenda nº 1-CCJ.

CCJ

14/08
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o poder público a definir padrões mínimos de salubridade e
conforto nos voos comerciais

(T)

PLS 544/2011 - Dispõe sobre o dever de informar nos
contratos de intercâmbio de estudo ou trabalho.

Aprovado parecer
favorável, nos termos
da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo). (NT)

CCJ

07/08

PLS 571/2011 - Altera o art. 13 da Lei nº 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, para conceder prioridade aos
portadores de deficiência física na restituição do imposto de
renda pago a maior

Aprovada a Emenda
nº 2-CAS-CAE
(Substitutivo). (T)

CAE

20/08

CAE

27/08

O Substitutivo é
definitivamente
adotado. (T)
PLS 699/2011 - Disciplina a utilização de coletes a prova
de balas por profissionais que fazem cobertura jornalística
e acompanham operações policiais

Aprovado parecer
contrário. (NT)

CAS

07/08

PLS 10/2012 - Insere parágrafo no art. 15 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que fixa as diretrizes e bases
da educação nacional, para regular a extinção de unidades
escolares da educação básica públicas e o destino de seu
patrimônio.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CCJ

28/08

PLS 20/2012 - Dispõe sobre os serviços de medicina legal.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCJ

07/08

PLS 56/2012 - Institui normas relacionadas à
responsabilização na contratação de obras públicas e dá
outras providências.

Aprovado parecer
favorável, com as
Emendas nºs 1-CAE
a 7-CAE. (NT)

CAE

20/08

PLS 206/2012 - Acrescenta o 3º-A ao art. 68 da Lei nº
9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para que não se
considere como execução pública a utilização de
composições musicais ou literomusicais nas unidades de
frequência individual e de uso exclusivo do usuário, nos
empreendimentos destinados à prestação de serviços de
hospedagem.

Aprovado parecer,
com as emendas nº
1-CDR/CE e nº 2CDR/CE. (NT)

CE

27/08

PLS 214/2012 - Institui Política de Desenvolvimento
Sustentável do Cerrado.

Aprovado parecer
favorável, com as
Emendas nº 1 a 13CRA. (NT)

CRA

29/08

PLS 244/2012 - Altera a Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de
1977, para permitir que a Mútua destine parte de sua
arrecadação
para
medidas
que
objetivem
o
aperfeiçoamento técnico e cultural do engenheiro e do
engenheiro-agrônomo e para desenvolvimento de ações
fiscalizadoras promovidas pelos Conselhos Regionais de
Engenharia e Agronomia.

Aprovado o Projeto.
(T)

CAS

21/08

PLS 294/2012 - Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para
determinar a execução de ações voltadas para a promoção

Aprovado o Projeto.
(T)

CAS

07/08
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da alimentação saudável.
PLS 331/2012 - Confere ao Município de Carlos Barbosa,
no Rio Grande do Sul, o título de Capital Nacional do
Futsal.

Aprovado o Projeto.
(T)

CE

20/08

PLS 344/2012 - Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para garantir programas de educação para idosos
em nível superior.

Aprovado o
Substitutivo. (T)

CE

20/08

CE

27/08

O Substitutivo é dado
como definitivamente
adotado. (T)
PLS 355/2012 - Aumenta o limite para vendas isentas de
tributos em lojas francas.

Aprovado o Projeto e
a Emenda nº 1-CAE.
(T)

CAE

13/08

PLS 359/2012 - Dispõe sobre a remarcação,
cancelamento e o reembolso de passagem aérea.

Aprovado o PLS n°
359, de 2012, e as
Emendas n° 1-CMACCJ e nº 2-CCJ. Fica
prejudicado o PLS n°
364, de 2012. (T)

CCJ

14/08

PLS 391/2012 - Altera a Lei nº 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, para permitir a dedução no Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica de direito privado, que empregue pessoa
portadora de necessidades especiais e dá outras
providências.

A Comissão rejeita o
Projeto. (T)

CAE

13/08

PLS 402/2012 - Altera os arts. 5º, 13 e 15 da Lei nº 6.729,
de 28 de novembro de 1979, para promover a concorrência
de preços e condições de atendimento pós-venda na
comercialização de veículos automotores de via terrestre.

Rejeitado o Projeto.
(T)

CAE

13/08

PLS 461/2012 - Altera o § 1º do art. 106 da Lei nº 9.279, de
14 de maio de 1996, a fim de ampliar para até um ano o
prazo de sigilo do pedido de registro de desenho industrial.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

20/08

PLS 3/2013 – Complementar - 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 relativamente ao estoque de mercadorias
recebidas antes do início do regime de retenção antecipada
por substituição tributária.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CAE

06/08

PLS 51/2013 - Altera a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de
1995, que dispõe sobre a Isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, na aquisição de automóveis
para utilização no transporte autônomo de passageiros,
bem como por pessoas portadoras de deficiência física,
para incluir os automóveis utilitários no rol de veículos
isentos.

Rejeitado o Projeto.
(T)

CAE

20/08

PLS 61/2013 - Dispõe sobre a estabilidade provisória da
empregada gestante durante o aviso Prévio.

Aprovada a
Declaração pela

CAS

21/08

o

Tramita em conjunto com
PLS 364/2012 - Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro
de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), para disciplinar
a comercialização dos serviços de transporte aéreo de
passageiros.

911
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912
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Prejudicialidade do
Projeto. (T)
PLS 151/2013 - Cria a Guia Única do Trabalho Doméstico
(GTD), estabelece alíquotas para as contribuições
referentes ao contrato de trabalho doméstico e dá outras
providências.

Aprovado parecer
recomendando a
declaração de
prejudicialidade do
PLS nº 151, de 2013.
(NT)

CAS

14/08

PLS 130/2013 - Acrescenta o art. 223-B à Lei nº 4.737, de
15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), para assegurar o
direito ao voto em trânsito nas eleições em que a
circunscrição eleitoral é o Estado ou o Município.

Aprovado o Projeto
com as Emendas nºs
1 e 2-CCJ, de
redação. (T)

CCJ

07/08

PLS 131/2013 – Altera a Lei nº 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, para permitir a dedução, em dobro, do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica, das despesas incorridas com a
contratação de empregados com mais de cinquenta anos
de idade.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CAS

07/08

PLS 160/2013 - Prever a destinação de no mínimo cinco
por cento dos recursos do Fundo Partidário para promoção
da participação política dos afrodescendentes.

Aprovado parecer
favorável, com a
Emenda nº 1-CDH.
(NT)

CDH

13/08

PLS 199/2013 - Institui a política de prevenção e combate
aos desastres decorrentes de chuvas intensas e dá outras
providências.

Aprovado parecer
pela rejeição. (NT)

CCT

13/08

CAS

14/08

CCJ

28/08

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS – SCD
SCD 370/2007 - Dispõe sobre a regulamentação do
exercício das profissões de Conservador- Restaurador de
Bens Culturais e de Técnico em Conservação-Restauração
de Bens Culturais.

Aprovado o parecer
pela rejeição do SCD
e favorável ao texto
aprovado pelo
Senado ao PLS nº
370, de 2007. (NT)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA – PLC
PLC 85/2009 - Disciplina o funcionamento de bancos de
dados e serviços de proteção ao crédito e congêneres e dá
outras providências.

Aprovado parecer
favorável, nos termos
da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo). (NT)

PLC 97/2009 - Dá nova redação ao caput art. 2º da Lei nº
9.870, de 23 de novembro de 1999, obrigando o
estabelecimento de ensino a divulgar a lista de material
escolar 45 (quarenta e cinco) dias antes da data final para
matrícula.

Aprovado parecer
favorável, com as
Emendas nº 1-CCJ e
2-CCJ, de redação.
(NT)

CCJ

14/08

PLC 290/2009 - Institui o Dia Nacional do Poeta a ser
comemorado, anualmente, no dia 19 de abril do calendário
gregoriano.

Matéria adotada pela
Comissão. (T)

CE

06/08

PLC 52/2010 - Dispõe sobre a instalação e manutenção de

O Substitutivo é
dado como

CAS

07/08

(Turno Suplementar)
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definitivamente
adotado. (T)
(Turno Suplementar)

PLC 150/2010 - Dispõe sobre o exercício da profissão de
Oleiro ou Ceramista.

Rejeitado o Projeto.
(T)

CAS

07/08

PLC 28/2011 - Declara os Centros de Inclusão Digital - CID
(Lan Houses) como entidade de multipropósito de especial
interesse para fins de inclusão digital e dá outras
providências.

Aprovado parecer
favorável, com a
Emenda nº 1-CAE.
(NT)

CAE

20/08

PLC 50/2011 - Transforma cargos vagos da Carreira da
Previdência, da Saúde e do Trabalho, estruturada pela Lei
nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, em cargos de
Analista Ambiental, da Carreira de Especialista em Meio
Ambiente, de que trata a Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de
2002; estende a indenização, de que trata o art. 16 da Lei
nº 8.216, de 13 de agosto de 1991, aos titulares de cargos
de Analista Ambiental e de Técnico Ambiental da Carreira
de Especialista em Meio Ambiente e aos titulares dos
cargos integrantes do Plano Especial de Cargos do
Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA - PECMA, de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de
outubro de 2006, integrantes dos Quadros de Pessoal do
Ibama e do Instituto Chico Mendes, nas condições que
menciona; altera a Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002,
que cria e disciplina a Carreira de Especialista em Meio
Ambiente, e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus
fins e mecanismos de formulação e aplicação.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CCJ

07/08

PLC 51/2011 - Altera a redação do caput e do § 1º do art.
588 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

Aprovado parecer
pela rejeição do
Projeto e da Emenda
nº 2. (NT)

CAE

20/08

PLC 60/2011 - Transforma cargos vagos da Carreira da
Previdência, da Saúde e do Trabalho, estruturada pela Lei
nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, em cargos de
Analista Ambiental, da Carreira de Especialista em Meio
Ambiente, de que trata a Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de
2002; estende a indenização, de que trata o art. 16 da Lei
nº 8.216, de 13 de agosto de 1991, aos titulares de cargos
de Analista Ambiental e de Técnico Ambiental da Carreira
de Especialista em Meio Ambiente e aos titulares dos
cargos integrantes do Plano Especial de Cargos do
Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA - PECMA, de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de
outubro de 2006, integrantes dos Quadros de Pessoal do
Ibama e do Instituto Chico Mendes, nas condições que
menciona; altera a Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002,
que cria e disciplina a Carreira de Especialista em Meio
Ambiente, e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus
fins e mecanismos de formulação e aplicação.

Aprovado o Parecer
favorável ao Projeto.

CCJ

07/08

913
127

914
128

Sexta-feira 30

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

PLC 19/2012 - Altera os arts. 10 e 11 da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, e revoga a Lei nº 10.709, de
31 de julho de 2003.

Aprovado parecer,
com as emendas nº
1-CE, nº 2-CE e nº 3CE. (NT)

CE

06/08

PLC 66/2012 - Dispõe sobre o peso a ser transportado pelo
estudante em mochila ou similares.

Aprovado parecer, na
forma do Substitutivo
oferecido. (NT)

CE

06/08

PLC 70/2012 - Dispõe sobre a manutenção de instalações
e equipamentos de sistemas de climatização de ambientes.

Aprovados o Projeto
e a Emenda nº 1CMA-CAS. (T)

CAS

21/08

PLC 75/2012 - Inscreve o nome de Bárbara Pereira de
Alencar no Livro dos Heróis da Pátria.

Aprovado o Projeto.
(T)

CE

20/08

PLC 87/2012 - Denomina Viaduto Homero Santos o viaduto
de 2 (duas) passagens superiores, sendo uma na Avenida
Europa e outra na Rua Londres, que liga os bairros Tibery
e Custódio Pereira, na cidade de Uberlândia, Estado de
Minas Gerais.

Matéria adotada pela
Comissão. (T)

CE

06/08

PLC 102/2012 - Dispõe sobre a proteção às investigações
do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos - SIPAER, o acesso aos destroços de
aeronave; revoga dispositivos da Lei n° 7.565, de 19 de
dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica; e dá
outras providências.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CRE

08/08

PLC 107/2012 – Complementar - Dispõe sobre isenção do
Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza, de
competência dos Municípios e do Distrito Federal, à
Fédération Internationale de Football Association – FIFA e
a outras pessoas, para fatos geradores relacionados com a
Copa das Confederações FIFA 2013 e com a Copa do
Mundo FIFA 2014.

Aprovado parecer
pela rejeição. (NT)

CE

20/08

PLC 123/2012 - Cria cargos de Especialista em
Infraestrutura Sênior, cargos das carreiras de Analista de
Infraestrutura, de Especialista em Meio Ambiente e de
Analista de Comércio Exterior, cargos nos quadros de
pessoal da Superintendência da Zona Franca de Manaus,
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do
Departamento de Polícia Rodoviária Federal e do
Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de
Saúde - DENASUS, cargos em comissão, funções
gratificadas; altera as Leis nºs 9.620, de 2 de abril de 1998,
e 11.539, de 8 de novembro de 2007; e dá outras
providências.

Aprovado parecer
favorável ao Projeto,
com as Emendas nº
1-CCJ, 2-CCJ e 3CCJ. (NT)

CCJ

14/08

PLC 13/2013 - Acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei
nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, caracterizando
como essenciais e exclusivas de Estado as atividades
exercidas por Engenheiros, Arquitetos e EngenheirosAgrônomos ocupantes de cargo efetivo no serviço público
federal, estadual e municipal.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CAS

07/08

PLC 16/2013 - Altera os itens 1º e 2º do art. 52 da Lei nº
6.015, de 31 de dezembro de 1973, para permitir à mulher,

Aprovado parecer

CDH

13/08

(Turno Suplementar)
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em igualdade de condições, proceder ao registro de
nascimento do filho.

favorável. (NT)

PLC 28/2013 - Confere ao Município de Abelardo Luz,
Estado de Santa Catarina, o título de Capital Nacional da
Semente de Soja.

Aprovado o Projeto.
(T)

CE

06/08

PLC 29/2013 - Declara a raça de cavalos Manga-Larga
Marchador raça nacional.

Aprovado o Projeto.
(T)

CE

20/08

PLC 43/2013 - Altera o Decreto nº 2.784, de 18 de junho de
1913, para restabelecer os fusos

Aprovado parecer
favorável ao Projeto
com a Emenda nº 1CAE. (NT)

CAE

27/08

Aprovado o parecer,
com as Emendas de
Redação nº 01-CI e
02-CI. (NT)

CI

21/08

horários do Estado do Acre e de parte do Estado do
Amazonas, e revoga a Lei nº 11.662, de 24 de abril de
2008.
PLC 46/2013 - Dispõe sobre a redução a 0% (zero por
cento) das alíquotas das Contribuições Sociais para o
PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre as receitas
decorrentes da atividade de transporte municipal local.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO – PDS
PDS 443/2010 - Aprova o ato que outorga permissão à
CAMPO GRANDE COMUNICAÇÃO LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Angélica, Estado de Mato Grosso do Sul.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

06/08

PDS 22/2011 - Aprova o ato que outorga permissão à
XARAÉS COMUNICAÇÕES LTDA. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Água Clara, Estado de Mato Grosso do Sul.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

06/08

PDS 16/2013 - Aprova o ato que outorga permissão à SAN
MARINO RADIODIFUSÃO LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Planalto, Estado do Paraná.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

06/08

PDS 35/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DEPUTADO LUÍS
EDUARDO MARON DE MAGALHÃES – ALEM para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Salvador, Estado da Bahia.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

06/08

PDS 38/2013 - Aprova o texto do Acordo Básico de
Cooperação Técnica entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo de Santa Lúcia, celebrado
em Brasília, em 26 de abril de 2010.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CRE

08/08

PDS 39/2013 – Aprova o texto do Acordo de Cooperação
Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo do Reino do Lesoto, celebrado em Brasília,
em 8 de setembro de 2010.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CRE

08/08

PDS 46/2013 - Aprova o ato que outorga permissão à
FUNDAÇÃO CULTURAL SÃO JUDAS TADEU para
executar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Alvorada do Tocantins, Estado do

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

06/08
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Tocantins.
PDS 47/2013 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada
AO
SISTEMA
PARANAENSE
DE
COMUNICAÇÃO LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Londrina, Estado do Paraná.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

20/08

PDS 49/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AMIGOS PRATENSE para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

06/08

PDS 52/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO
ASSISTENCIAL
E
CULTURAL
BARAUNENSE para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Baraúna, Estado do Rio Grande
do Norte.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

13/08

PDS 57/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à
INSTITUIÇÃO MISSIONÁRIA VIDA NOVA para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Salvador,
Estado da Bahia.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

06/08

PDS 59/2013 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO SANTANENSE FM STEREO LTDA.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Santana do Livramento, Estado do
Rio Grande do Sul.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

06/08

PDS 61/2013 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO JORNAL DE UBATÃ LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Ubatã, Estado da Bahia.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

06/08

PDS 62/2013 - Aprova o ato que outorga autorização
ASSOCIAÇÃO CULTURAL RÁDIO COMUNITÁRIA FM TIO
HUGO para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Tio Hugo, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

06/08

PDS 63/2013 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO IGREJINHA FM LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Igrejinha, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

20/08

PDS 65/2013 - Aprova o ato que outorga permissão ao
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VALE DAS VERTENTES
S/C LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Carmo da Mata, Estado
de Minas Gerais.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

06/08

PDS 71/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MORADORES DE
DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Dois Irmãos do
Tocantins, Estado do Tocantins.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

06/08

PDS 72/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL DE

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

20/08
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MARACAJÚ - ASCOMA para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Maracaju, Estado de
Mato Grosso do Sul.
PDS 73/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO PRÓ CULTURA DE ITAPIPOCA – APROCI
para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Itapipoca, Estado do Ceará.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

06/08

PDS 74/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ALDEIA TINGUATIBA para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Antônio Cardoso, Estado da Bahia.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

06/08

PDS 76/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA
LAGEADENSE - ARCOL para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Chapadão do
Lageado, Estado de Santa Catarina.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

20/08

PDS 78/2013 - Aprova o ato que outorga permissão à
RÁDIO NOVA PRINCESA FM DE PITANGA LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Pitanga, Estado do Paraná.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

06/08

PDS 83/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DE
TREVISO para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Treviso, Estado de Santa
Catarina.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

06/08

PDS 88/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO POVOADO DE LUCAIA
para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Planalto, Estado da Bahia.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

06/08

PDS 89/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE VEREDA para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Vereda,
Estado da Bahia.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

13/08

PDS 90/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO DA RÁDIO COMUNITÁRIA SHALON FM
para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Goiânia, Estado de Goiás.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

20/08

PDS 92/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARAUCÁRIA DE PINHAL DA
SERRA para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Pinhal da Serra, Estado do Rio Grande do
Sul.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

06/08

PDS 93/2013 - Aprova o ato que outorga permissão à
EMPRESA DE COMUNICAÇÕES JATOBÁ LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Perolândia, Estado de Goiás.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

06/08

PDS 94/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, CULTURAL E DE

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

13/08
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RADIODIFUSÃO DE TRÊS ARROIOS – ACERATRES
para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Três Arroios, Estado do Rio Grande do Sul.
PDS 95/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UNIDOS DE BONITO DE
MINAS para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Bonito de Minas, Estado de Minas Gerais.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

20/08

PDS 99/2013 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO PRINCESA DA MATA LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias
na cidade de Muriaé, Estado de Minas Gerais.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

13/08

PDS 100/2013 - Aprova o ato que outorga concessão à
REDE MUNDIAL DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

13/08

PDS 101/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO CAIBATEENSE DE COMUNICAÇÃO,
CULTURA E CIDADANIA para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Caibaté, Estado do
Rio Grande do Sul.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

13/08

PDS 102/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA DE BARÃO
para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Barão, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

13/08

PDS 103/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO SERRA DO CAMARÁ para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de São Miguel,
Estado do Rio Grande do Norte.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

13/08

PDS 104/2013 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO E TELEVISÃO MARAJOARÁ LTDA.
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Belém, Estado do Pará.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

06/08

PDS 105/2013 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à TELEVISÃO GOYÁ LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Goiânia, Estado de Goiás.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

06/08

PDS 107/2013 - Aprova o ato que outorga permissão à
RÁDIO E TV SUCESSO LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Varzelândia, Estado de Minas Gerais.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

20/08

PDS 109/2013 - Aprova o ato que outorga permissão à
EMPRESA DE COMUNICAÇÕES JATOBÁ LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Itarumã, Estado de Goiás.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

20/08

PDS 113/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SETOR FAMA E
REGIÃO - ASCOMFAR para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Goiânia, Estado de

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

20/08
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Goiás.
PDS 115/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO DE
CAJAZEIRAS para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pio IX, Estado do Piauí.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

13/08

PDS 117/2013 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada ao ESTADO DE GOIÁS para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas curtas na cidade de Goiânia,
Estado de Goiás.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

20/08

PDS 119/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA “VALE DAS
TERMAS” para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Santo Amaro da Imperatriz,
Estado de Santa Catarina

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

06/08

PDS 122/2013 - Aprova o texto do Acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da Geórgia
sobre Isenção Parcial de Vistos para Portadores de
Passaportes Comuns, assinado em Brasília, em 26 de
agosto de 2011.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CRE

15/08

PDS 136/2013 - Aprova o ato que outorga permissão à
OCAN COMUNICAÇÃO DIGITAL SE LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Canaã dos Carajás, Estado do Pará.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

13/08

PDS 175/2013 - Aprova o texto do Acordo Internacional de
Madeiras Tropicais, 2006, concluído em Genebra, em 27
de janeiro de 2006.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CRE

13/06

PDS 176/2013 - Aprova o texto do Acordo sobre a
Segurança da Aviação Civil entre o Governo da República
Federativa do Brasil e a União Europeia, assinado em
Brasília, em 14 de julho de 2010.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CRE

13/06

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO – PRS
PRS 5/2012 - Altera o art. 4º da Resolução nº 63, de 1997,
do Senado Federal, que estabelece a composição e a infraestrutura dos Gabinetes do Senado Federal, para inserir
critérios a serem seguidos na nomeação de ocupantes de
cargos em comissão, que menciona.

Aprovado parecer
favorável ao Projeto
e contrário à Emenda
nº 1. (NT)

CCJ

07/08

PRS 11/2013 - Altera a Resolução do Senado Federal nº
93, de 1970, o Regimento Interno do Senado Federal,
acrescentando os §§ 3º e 4º ao art. 99, para disciplinar o
comparecimento trimestral do Presidente do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) à Comissão de Assuntos Econômicos, em
audiência pública, a fim de expor e discutir a execução e os
fundamentos da política de financiamento de investimentos
em todos os segmentos da economia nos quais o Banco
atua, incluindo-se as suas dimensões social, regional e
ambiental.

Aprovado parecer
favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ.
(NT)

CCJ

27/08
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PRS 32/2013 - Institui o Grupo Parlamentar BrasilAzerbaijão e dá outras providências.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CRE

08/08

PRS 43/2013 - Acrescenta dispositivos ao artigo 9º da
Resolução do Senado Federal nº 50, de 1993, para incluir
informações de risco político entre aquelas prestadas ao
Senado Federal para avaliação de processos de
renegociação ou rolagem de dívidas externas.

Aprovado parecer
favorável ao Projeto
com a Emenda nº 1CAE. (NT)

CAE

27/08

REQUERIMENTO – RQS
RQS 890/2013 - Requer, nos termos do art. 40 do
Regimento Interno do Senado Federal, autorização para
participar da 10ª Assembleia Plenária do ParlAmericas, que
se realizará na cidade de San José, Costa Rica, entre os
dias 22 e 24 de agosto de 2013, com ônus para o Senado
Federal. Comunica, ainda, que estará ausente do País nos
dias 21 a 26 de agosto de 2013.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CRE

15/08

RQS 897/2013 - Requer, nos termos do art. 55, III, da
Constituição Federal, combinado com o art. 40 do
Regimento Interno do Senado Federal, autorização para
desempenhar missão oficial no exterior, com a finalidade
de participar de encontros com os parlamentares do
Parlamento Tcheco, além de encontros com Deputados da
Assembleia Nacional da República Eslovaca, no período de
1º a 7 de setembro de 2013. Comunica ainda, no termos do
art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, que
estará ausente do país no período de 28 de agosto a 8 de
setembro de 2013.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CRE

15/08

RQS 898/2013 - Requer, nos termos do artigo 55, III, da
Constituição Federal e no disposto no artigo 40 do
Regimento Interno do Senado Federal, autorização para
desempenhar missão oficial no exterior, em atendimento
aos ofícios da Embaixada da República Eslovaca e da
Embaixada da República Tcheca, no Brasil, transmitindo
convites dos Parlamentos dos países citados, no período
de 1º a 7 de setembro do corrente.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CRE

15/08

RQS 900/2013 - Requer, nos termos do art. 55, III, da
Constituição Federal, e do art. 40 do Regimento Interno do
Senado Federal, autorização para desempenhar missão
oficial no exterior em atendimento aos ofícios da
Embaixada da República Eslovaca e da Embaixada da
República Tcheca, no Brasil, para participar de uma série
de encontros entre os parlamentares do Parlamento
Tcheco, além de encontros com Deputados da Assembléia
Nacional da República Eslovaca, no período de 1º a 7 de
setembro de 2013. Comunica, ainda nos termos do art. 39
do Regimento Interno do Senado Federal, que estará
ausente do País no período de 28 de agosto a 8 de
setembro de 2013.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CRE

15/08

RQS 901/2013 - Requer, nos termos do art. 55, III, da
Constituição Federal e o disposto no art. 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, autorização para desempenhar
missão oficial no exterior, em atendimento aos ofícios da

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CRE

15/08
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Embaixada da República Eslovaca e da Embaixada da
República Tcheca, no Brasil, para participar de uma série
de encontros entre os parlamentares do Parlamento
Tcheco, além de encontros com Deputados da Assembléia
Nacional da República Eslovaca, no período de 1º a 7 de
setembro de 2013. Comunica, ainda nos termos do art. 39
do Regimento Interno do Senado Federal, que estará
ausente do País no período de 28 de agosto a 8 de
setembro de 2013.
RQS 907/2013 - Requer, nos termos do artigo 55, III, da
Constituição Federal e no disposto no art. 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, autorização para desempenhar
missão oficial no exterior, em atendimento aos ofícios da
Embaixada da República Eslovaca e da Embaixada da
República Tcheca, no Brasil, para participar de uma série
de encontros entre os parlamentares do Parlamento
Tcheco, além de encontros com Deputados da Assembleia
Nacional da República Eslovaca, no período de 1º a 7 de
setembro de 2013. Comunica, ainda, nos termos do art. 39
do Regimento Interno do Senado Federal, que estará
ausente do País no período de 28 de agosto a 8 de
setembro de 2013.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CRE

15/08

MENSAGEM “SF” – MSF
MSF 31/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal a
indicação do Senhor PIRAGIBE DOS SANTOS TARRAGÔ,
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto ao Reino dos Países Baixos.

Sabatina realizada.
(NT)

CRE

13/08

MSF 63/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal,
em conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição
Federal, e com o art. 39, combinado com o art. 41 da Lei nº
11.440, de 29 de dezembro de 2006, a indicação do
Senhor ANDRÉ ARANHA CORRÊA DO LAGO, Ministro de
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto ao Japão.

Sabatina realizada.
(NT)

CRE

13/08

MSF 69/2013 - Propõe, nos termos do art. 52, incisos V, VII
e VIII, da Constituição Federal, seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil, entre o Estado de São
Paulo e o Banco Internacional de Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD, no valor de até US$
300,000,000.00 (trezentos milhões dólares dos Estados
Unidos da América), de principal, cujos recursos destinamse ao financiamento parcial do "Programa de Transporte,
Logística e Meio Ambiente".

Aprovado parecer
favorável, nos
termos do PRS
apresentado. (NT)

CAE

13/08

MSF 70/0213 - Propõe, nos termos do art. 52, incisos V, VII
e VIII, da Constituição Federal, seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil, entre o Estado do Pará
e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, no
valor de até USD 200,810,000.00 (duzentos milhões e
oitocentos e dez mil dólares norte-americanos), de

Aprovado parecer
favorável, nos
termos do PRS
apresentado. (NT)

CAE

13/08
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principal, cujos recursos destinam-se ao financiamento
parcial do "Programa da Melhoria da Qualidade e
Expansão da Cobertura da Educação Básica do Estado do
Pará".
MSF 71/2013 - Propõe, nos termos do art. 52, incisos V, VII
e VIII, da Constituição Federal, seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil, entre o Estado de
Sergipe e o Banco Internacional de Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD, no valor de até US$
150,000,000.00 (cento e cinquenta milhões de dólares dos
Estados Unidos da América), de principal, cujos recursos
destinam-se ao financiamento parcial do "Projeto de
Políticas de Desenvolvimento no Estado de Sergipe (DPL)".

Aprovado parecer
favorável, nos
termos do PRS
apresentado. (NT)

CAE

13/08

MSF 72/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal,
em conformidade com o art. 52, inciso III, alínea "f", da
Constituição Federal, combinado com o art. 11 da Lei n°
9.478, de 6 de agosto de 1997, o nome do Senhor
WALDYR MARTINS BARROSO para exercer o cargo de
Diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis- ANP.

Sabatina realizada
com indicação
aprovada. (NT)

CI

28/08

MSF 74/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal,
em conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição
Federal, e com o art. 39, combinado com o art. 41, da Lei
nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, o nome do Senhor
ANTONIO JOSÉ VALLIM GUERREIRO, Ministro de
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à Federação da Rússia, e cumulativamente,
junto à República do Uzbequistão.

Sabatina realizada.
(NT)

CRE

29/08

MSF 75/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal,
em conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição
Federal, e com o art. 39, combinado com o art. 41, da Lei
nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, o nome do Senhor
MARCOS BEZERRA ABBOTT GALVÃO, Ministro de
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Delegado do
Brasil junto à Organização Mundial do Comércio e a outras
Organizações Econômicas com sede em Genebra.

Sabatina realizada.
(NT)

CRE

29/08

MSF 82/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal,
nos termos dos arts. 84, inciso XIV, 52, inciso III, alínea e, e
128, §1º, da Constituição Federal, o nome do Senhor
RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, para exercer
o cargo de Procurador-Geral da República, na vaga
decorrente do término do segundo mandato do Senhor
Roberto Monteiro Gurgel Santos.

Aprovado parecer
favorável à
indicação. (NT)

CCJ

29/08

CE

13/08

OFÍCIO “S” – OFS
OFS 26/2013 - Encaminha Relatório de Atividades
desenvolvidas pela Autoridade Pública Olímpica - APO no
segundo semestre de 2012.

Aprovado o parecer
pelo conhecimento
das informações e
das recomendações.
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(NT)
OFS 30/2013 - Comunica, na forma do disposto no inciso V
do art. 103-B da Constituição Federal, a indicação da Juíza
de Direito DEBORAH CIOCCI, Titular da 2ª Vara de Família
e Sucessões do Foro Regional de Santana, Comarca da
Capital, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
para compor o Conselho Nacional de Justiça - Biênio
2013/2015.

Aprovado parecer
favorável à
indicação. (NT)

CCJ

07/08

AVS 93/2011 - Comunica o cancelamento de Operação de
Crédito irregular - Prefeitura Municipal de Novo Cabrais/
RS.

Aprovado parecer
pelo conhecimento e
arquivamento da
Matéria. (NT)

CAE

06/08

AVS 30/2013 - Encaminha cópia do Acórdão nº 1259/2013
- TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e da Proposta
de Deliberação que o fundamentam, referente à auditoria
realizada na Superintendência Regional do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Mato
Grosso pra verificar os controles exercidos sobre a seleção
do público alvo da reforma agrária no Estado e a
distribuição dos títulos de propriedade (TC 016.245/20121).

Aprovado parecer,
pelo conhecimento e
arquivamento da
matéria. (NT)

CRA

29/08

AVISO – AVS

AVISO DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – AMA
AMA 14/2013 - Encaminha cópia do Acórdão nº 671/2013 TCU - Plenário proferido nos autos do processo nº TC
039.089/2012-6, acompanhado do Relatório e do Voto que
fundamentam, referente a embargos de declaração opostos
pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária Infraero, contra o Acórdão nº 306/2013 - TCU - Plenário.

Aprovado parecer
pelo conhecimento e
arquivamento da
matéria. (NT)

CMA

20/08

AMA 15/2013 - Encaminha cópia do Acórdão nº 575/2013 TCU - Plenário, proferido nos autos do processo nº TC
015.235/2011-4, referente ao acompanhamento de
concessão de crédito relativa ao financiamento do projeto
Bus Rapid Transit (BRT) Transcarioca, corredor T5,
celebrada entre o BNDES e a prefeitura do Município do
Rio de Janeiro; bem como cópia do Acórdão nº 576/2013 TCU - Plenário, proferido nos autos do processo nº TC
022.209/2012-3, referente ao acompanhamento da
operação de crédito relativa à demolição e reconstrução do
Estádio Octávio Mangabeira, em Salvador, formalizada
entre o BNDES e o Estado da Bahia, acompanhados do
Relatório e do Voto que o fundamentam.

Aprovado parecer
pelo conhecimento e
arquivamento da
matéria. (NT)

CMA

20/08

CDH

13/08

SUGESTÃO – SUG
SUG 6/2011 - Altera a Constituição Federal para valorizar o
exercício do magistério e qualificar a ação dos professores
das redes públicas de educação básica. (Parágrafo único

Aprovado parecer
favorável, nos
termos da PEC
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do art. 20 da Resolução nº 42, de 2010)

apresentada. (NT)

SUG 3/2013 - Cria o adicional de especialização e de
desempenho para os profissionais do magistério público da
educação básica e dá outras providências.

Aprovado parecer
favorável, nos
termos do PLS
apresentado. (NT)
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CDH

13/08

CCJ

27/08

CONSULTA – COM
CON 1/2013 - Consulta do Requerimento nº 38, de 2012,
da Comissão de Serviços de Infraestrutura, que requer
manifestação da CCJ quanto à constitucionalidade e à
juridicidade dos projetos de lei que visam alterar a relação
descritiva de transportes, constante do anexo da Lei nº
5.917/73.

Aprovado parecer
pela
inconstitucionalidade
das proposições
legislativas que
visam à alteração ou
à inclusão de
componentes em
relações descritivas
do Sistema Federal
de Viação,
consequentemente,
são inconstitucionais
os Projetos de Lei da
Câmara nºs 96, 106,
183, 189, 190, 195 e
197, de 2008; 28,
45, 103, 149, 313 e
327, de 2009; 2, 55,
67, 72, 73, 82, 83,
96, 98, 122, 123,
124, 125, 126, 129,
130, 152, 161 e 175,
de 2010; 47, 99,
115, 116, 117, de
2011; e 43, 47 e
111, de 2012; os
Projetos de Lei do
Senado nºs 655, de
2007; 358, de 2008;
50 e 120, de 2010;
115, de 2012; a
Emenda de Câmara
dos Deputados a
Projeto de Lei do
Senado nº 610;
Substitutivos da
Câmara dos
Deputados a Projeto
de Lei do Senado
nºs 549, de 1999;
693 e 696, de 2007;
com exceção dos
Projetos de Lei da
Câmara nºs 27, de
2006, e 85, de 2008,
e o Projeto de Lei do
Senado nº 723, de
2007. (NT)
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Legendas – Comissões
CAE – Comissão de Assuntos Econômicos
CAS – Comisão de Assuntos Sociais
CCJ– Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
CE – Comissão de Educação, Cultura e Esporte
CMA – Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
CDH – Comissão de Direitos Humanos e Legislação e Controle
CRE – Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
CI – Comissão de Serviços de Infraestrutura
CDR – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo
CRA – Comissão de Reforma Agrária e Agricultura
CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
CMMC – Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas

Legendas – Proposições
PEC – Proposta de Emenda à Constituição
PLS – Projeto de Lei do Senado
ECD - Emenda da Câmara à Projeto de Lei do Senado
SCD - Substitutivo da Câmara à Projeto de Lei do Senado
PLC – Projeto de Lei da Câmara
PDS – Projeto de Decreto Legislativo
PRS – Projeto de Resolução do Senado
RQS “SF” – Requerimento apresentado no Plenário
IND – Indicação
PFS – Proposta de Fiscalização e Controle
EMEN PLEN. – Emendas de Plenário
MSF – Mensagem “SF”
REC – Recursos
OFS “S”– Ofício “SF”
DIV – Diversos
AVS – Aviso
AMA - AVS “CMA” - Aviso da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle
PET – Petição
SUG – Sugestão apresentada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH
DEN – Denúncia
DAS – Denúncia da Comissão de Assuntos Sociais
REP – Representação
CON - Consulta
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2013
Agosto DE
de 2013

C.2 - Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias
e Parlamentares de Inquérito.
Relatório da COCETI – 02/02 a 31/08/2013
COMISSÕES TEMPORÁRIAS
Proposições
Nome

Ano

Reuniões

Req.
Apresentados

Req.
Apreciados

Doc.
Recebidos
PEC

PLC

REQ

PLS

PRS

Obs.

2012

5

9

4

2013

9

14

19

Total

14

23

23

2012

4

9

9

2013

4

3

3

Total

8

12

12

2012

5

4

4

2013

2

2

2

Total

7

6

6

FINANCIAMENTO
DO SISTEMA DE
SAÚDE RQS 145/12

2013

8

0

0

COMBATE A
INCÊNDIOS
RQS 18/13

2013

6

4

4

Relatório Final
aprovado em
23.05.2013

FEDERAÇÃO
PARAENSE DE
FUTEBOL RQS
930/12

2013

3

3

3

Prazo encerrado em
16.07.13

LEI DE LICITAÇÕES
E CONTRATOS ATS
19/13

2013

5

5

5

REFORMA DO
CÓDIGO PENAL
PLS 236/2012

MODERNIZAÇÃO
DO CÓDIGO DE
DEFESA DO
CONSUMIDOR
PLS 281, 282 e
283/2012

TRANSPOSIÇÃO DO
SÃO FRANCISCO
RQS 514/11

COMISSÕES TEMPORÁRIAS MISTAS
Proposições
Nome

Ano

Reuniões

Req.
Apresentados

Req.
Apreciados

Doc.
Recebidos
PEC

REFORMA DO
REGIMENTO
COMUM
ATN 01/13

2013

4

0

0

CONSOLIDAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO
FEDERAL E
REGULAMENTAÇÃO
DA CONSTITUIÇÃO
ATN 02/13

2013

10

0

0

DEFENSORIA
PÚBLICA DO DF
PEC 07/08

2013

0

0

0

REQ

PRN

PL

Obs

3

Aguardando
Instalação
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COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO - CPI
Proposições
Nome

Ano

Req.
Apresentados

Reuniões

Req.
Apreciados

Doc.
Recebidos
PEC

PLC

REQ

PLS

PRS

Obs.

VIOLAÇÃO
AO DIREITO
HUMANO Á
SAÚDE RQS
105/13

2013

0

0

0

Aguardando Instalação

ESPIONAGEM
RQS 811/2013

2013

0

0

0

Aguardando instalação

COMISSÕES PARLAMENTARES MISTAS DE INQUÉRITO - CPMI
Proposições
Nome

Ano

Req.
Apresentados

Reuniões

Req.
Apreciados

Doc.
Recebidos
PEC

VIOLÊNCIA
CONTRA A
MULHER NO
BRASIL
RQN 4/2011

REQ

PRN

PL

2012

35

744

742

344

0

0

2013

2

0

0

30

1

13

Total

37

744

742

374

1

13

Obs.

Relatório Final aprovado
em 04.07.13

COMISSÕES DE JURISTAS

Nome

CÓDIGO ELEITORAL
ATS 192/10

Ano

Reuniões

2010
2011

5

Req.
Apresentados

Req.
Apreciados

2012
2013

LEI DE EXECUÇÕES
PENAIS RQS 848/12

2013

5

0

0

LEI DE
ARBITRAGEM E
MEDIAÇÃO RQS
702/12

2013

11

0

0

CÓDIGO
COMERCIAL ATS
13/13

2013

5

0

0

Doc.
Recebidos

Anteprojetos
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR COMISSÕES TEMPORÁRIAS
CT - Código de Defesa do Consumidor (CTRCDC)

4

Comissão Externa - Transposição e Revitalização do Rio São Francisco
(CTERIOSFR)

1

CT - Reforma do Código Penal (CTRCP)

6

Comissão Mista Especial - Reforma do Regimento Comum do Congresso
Nacional (CMRRC)
CT - Levantamento da Legislação Pertinente à Prevenção e Combate de
Incêndios no Brasil (CTLEGINC)

2
4

CT – Financiamento do Sistema de Saúde (CTS)

5

Comissão Externa – Federação Paraense de Futebol (CTEFPF)

1

Comissão Externa – Lei de Licitações e Contratos (CTS)

4

Comissão de Juristas – Lei de Arbitragem e Mediação

5

Comissão de Juristas – Código Comercial

1

TOTAL

33

COMISSÃO ESPECIAL COM A FINALIDADE DE EXAMINAR OS PROJETOS DE LEI DE
MODERNIZAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CTRCDC)
x Dia 19 de fevereiro
Finalidade:
Exposições sobre Prevenção do Superendividamento
Participantes:
o Cláudia Lima Marques - Membro da Comissão de Juristas para Atualização do Código de Defesa do
Consumidor;
o Clarissa Costa de Lima - Juíza de Direito do Estado do Rio Grande do Sul e Presidente do Instituto
Brasileiro de Política e Direito do Consumidor – BRASILCON;
o Alessandra Bentes - Coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do
Estado do Rio de Janeiro;
o Silvânio Covas- Diretor Jurídico da Serasa-Experian;
o Juan Ferres - Economista Consultor da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e
Serviços – ABECS;
o José Virgílio Vita Neto - Representante da Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN.
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Dia 12 de março
Finalidade:
Exposições sobre Ações Coletivas
Participantes:
o Ada Pellegrini Grinover - membro da Comissão de Juristas para Atualização do Código de Defesa do
Consumidor;
o Paulo Roberto Binicheski - Promotor de Justiça do MPDFT;
o Murilo de Moraes e Miranda - Promotor de Justiça do Estado do Goiás e Presidente da Associação
Nacional do Ministério Público do Consumidor – MPCON;
o Horácio Xavier Franco - Defensor Público do Estado de São Paulo e Coordenador da Comissão
Nacional de Defensores Públicos de Defesa do Consumidor – CNDPCON;
o Gregório Assagra - assessor de projetos e articulação interinstitucional da Secretaria Nacional de
Reforma do Judiciário (Ministério da Justiça), Dirigente do Centro de Aperfeiçoamento Funcional do MPMG;
o Valquíria Oliveira Quixadá Nunes - Procuradora Regional da República da 1ª Região;
o Rosana Grinberg - Presidente do Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor –
FNECDC;
o José Virgílio Vita Neto - representante da Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN.

Dia 08 de abril
Finalidade:
Exposições com o tema: “Atuação e fortalecimento dos Procons no âmbito do direito consumerista”.
Participantes:
o José Guilherme Vasi Werner – Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça – CNJ;;
o Juliana Pereira da Silva – Secretária Nacional do Consumidor – SENACON, do Ministério da Justiça;
o Gisela Simona Viana de Souza – Superintendente do Procon-MT e Presidente da Associação
Brasileira de Procons;
o Odon Bezerra Cavalcanti Sobrinho – Presidente da Seccional da OAB/Paraíba e Presidente da
Comissão Especial de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB;
o Antônio Carlos de Toledo Negrão – Diretor Jurídico da FEBRABAN.
Dia 29 de abril
Finalidade:
Exposições com o tema: “Publicidade Infantil e consumo sustentável”.
Participantes:
o Alexandre Kruel Jobim - Vice-Presidente Jurídico e de Relações Governamentais da Rede Brasil Sul –
RBS;
o Edney Narchi - Vice-Presidente Executivo do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária –
CONAR;
o Maria Edna de Melo - Diretora da Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e da Síndrome
Metabólica – ABESO;
o Marcelo Gomes Sodré - Procurador do Estado de São Paulo;
o Isabella Henriques - Diretora do Instituto ALANA;
o Aurélio Veiga Rios - Subprocurador-Geral da República;
o Edgard Rebouças – Professor da Universidade Federal do Espírito Santo.

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR OS PROGRAMAS DE TRANSPOSIÇÃO E
REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO (CTERIOSFR)
x Dia 19 de fevereiro
Finalidade:
Exposições sobre o objeto da Comissão
Participantes:
o Adriano Fernandez - Representante da Carioca Engenharia;
o Willian Tannus - Representante do Grupo SERVENG;
o Cassio Vitorri - Representante da S/A Paulista Construções e Comércio;
o Elmar Varjão - Representante da Construtora OAS, Coesa e Barbosa Mello.
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COMISSÃO ESPECIAL COM A FINALIDADE DE EXAMINAR PROJETO DE LEI DE REFORMA CÓDIGO
PENAL (CTRCP)

x Dia 28 de fevereiro
Finalidade:
Exposições sobre o objeto da Comissão
Participantes:
o Luiz Carlos Gonçalves;
o Miguel Reale Júnior.
x Dia 14 de março
Finalidade:
Exposições sobre o objeto da Comissão
Participantes:
o Juarez Cirino dos Santos;
o Rogério Sanchez Cunha.
x Dia 16 de abril
Finalidade:
Exposições sobre os temas: Crimes Contra o Patrimônio, Crimes Contra a Propriedade Imaterial e Crimes
Cibernéticos
Participantes:
o Carlos Miguel Sobral – Delegado da Polícia Federal;
o Melissa Blagitz de Abreu e Silva – Procuradora do Ministério Público Federal;
o Pedro Markun – Membro da Transparência Hacker;
o Tulio Vianna – Professor da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG.
x Dia 21 de maio
Finalidade:
Exposições sobre o tema: Crimes Contra a Pessoa
Participantes:
o Cláudio Lemos Fonteles – Coordenador da Comissão Nacional da Verdade;
o Hélcio Maciel França Madeira – Professor da Universidade de São Paulo – USP.
x Dia 11 de junho
Finalidade:
Exposições sobre o tema: Sistema Penitenciário e Penas Alternativas
Participantes:
o Ângelo Roncalii – Ex-Diretor do Departamento Penitenciário Nacional;
o Marivaldo de Castro Pereira – Secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça;
o Fabiana Costa Barreto – Promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
x Dia 25 de junho
Finalidade:
Exposições sobre o Objeto da Comissão
Participantes:
o Membros da Comissão de Juristas com a finalidade de realizar estudos e propor atualização da
Lei de Execuções Penais.
COMISSÃO MISTA ESPECIAL COM A FINALIDADE DE ELABORAR PROPOSTA DE REGIMENTO
COMUM DO CONGRESSO NACIONAL (CMRRC)

x Dia 19 de março
Finalidade:
Exposições sobre o objeto da Comissão
Participantes:
o Raimundo Carreiro – Ministro do Tribunal de Contas da União.
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x Dia 09 de abril
Finalidade:
Exposições sobre o objeto da Comissão
Participantes:
o Cláudia Lyra do Nascimento – Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal.
COMISSÃO ESPECIAL INTERNA COM A FINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DA LEGISLAÇÃO
PERTINENTE À PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS NO BRASIL (CTLEGINC)
x Dia 04 de abril
Finalidade:
Exposições sobre o objeto da Comissão
Participantes:
o Humberto de Azevedo Viana Filho – Secretário Nacional de Defesa Civil;
o Adriano Krukoski Ferreira – Tenente-coronel do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar do Rio
Grande do Sul;
o Dayse Cavalcanti Duarte – Professora da UFPE e doutora em Engenharia de Proteção a Incêndios
pela Universidade de Edinburgh;
o José Tadeu da Silva – Presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA.
x Dia 18 de abril
Finalidade:
Exposições sobre o objeto da Comissão
Participantes:
o Cristina Villanova – Diretora do Departamento de Política, Programas e Projetos da Secretaria
Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça;
o Adilson Antônio da Silva – Major do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo;
o José Carlos Riccardi Guimarães – Presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar –
ASOFBM;
o Helena Maria do Pojo Rego – Representante do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas – SEBRAE Nacional.
x Dia 25 de abril
Finalidade:
Exposições sobre o objeto da Comissão
Participantes:
o Miguel Velasquez – Promotor de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul - MP/RS;
o Ricardo Nerbas – Diretor da Confederação Nacional das Profissões Liberais – CNPL;
o Armando Henrique – Presidente da Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho –
FENATEST;
o Carlos Alberto Pauletto – Diretor da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul –
CUT/RS;
o Luiz Alcides Capoani – Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande
do Sul – CREA/RS;
o Clayton Faria Machado – Presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes de Brasília.
x Dia 16 de maio
Finalidade:
Exposições sobre o objeto da Comissão
Participantes:
o Rodrigo Garrido Dias – Representante da Confederação Nacional dos Municípios;
o Carlos Helbingen Júnior – Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás.
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COMISSÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A PROPOR SOLUÇÕES AO FINANCIAMENTO DO SISTEMA
DE SAÚDE NO BRASIL (CTRCP)
x Dia 11 de abril
Finalidade:
Exposições sobre o objeto da Comissão
Participantes:
o Odorico Monteiro – Secretário de Gestão Estratégica do Ministério da Saúde;
o Maria Socorro de Souza – Presidente do Conselho Nacional da Saúde;
o Ronald Ferreira – Conselheiro Nacional de Saúde.
x Dia 18 de abril
Finalidade:
Exposições sobre o objeto da Comissão
Participantes:
o Jurandi Frutuoso Silva – Secretário Executivo do CONASS;
o Rodrigo Cesar Faleiros de Lacerda – Secretário Municipal de Saúde de Formosa/GO e representante
do CONASEMS.
x Dia 09 de maio
Finalidade:
Exposições sobre o objeto da Comissão
Participantes:
o Luciana Mendes Santos Servo – Representante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA;
o Eduardo Batista de Sá – Representante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA.
x Dia 16 de maio
Finalidade:
Exposições sobre o objeto da Comissão
Participantes:
o Ivone Evangelista Cabral – Presidente da Associação Brasileira de Enfermagem – ABEn;
o Luziana Carvalho de Albuquerque Maranhão – Vice-presidente do Conselho Federal de Fisioterapia
e Terapia Ocupacional – COFFITO;
o Tarcísio Pinto – Presidente da Associação Brasileira de Odontologia – Regional Taguatinga.
x Dia 23 de maio
Finalidade:
Exposições sobre o objeto da Comissão
Participantes:
o André Longo Araújo de Melo – Diretor-Presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS;
o Sandro Leal Alves – Gerente-Geral da Federação Nacional de Saúde Suplementar;
o Fausto Pereira dos Santos – Ex-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A CRISE NA FEDERAÇÃO PARAENSE DE FUTEBOL
(CTEFPF)
x Dia 14 de maio
Finalidade:
Exposições sobre o objeto da Comissão
Participantes:
o João Paulo da Silva Corrêa;
o Edilson da Silva Moraes.
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COMISSÃO EXTERNA PARA ATUALIZAR E MODERNIZAR A LEI Nº 8.666 (CTLICON)
x Dia 24 de junho
Finalidade:
Exposições sobre o objeto da Comissão
Participantes:
o Rodolpho Tourinho Neto – Presidente-Executivo do Sindicato Nacional da Indústria da Construção
Pesada – SINICON;
o Sidney Ferreira Batalha – Gerente Executivo de Operações Jurídicas da Confederação Nacional da
Indústria – CNI;
o Luiz Henrique David – Gestor de licitações da Confederação Nacional do Transporte – CNT;
o Tatiana Abranches – Advogada da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
– CNC;
o Júlio Fialkoski – Vice-Presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA;
o João Alberto Viol – Presidente do Sindicato da Arquitetura e da Engenharia – SINAENCO;
o Mauro Ribeiro Viegas Filho – Presidente da Associação Brasileira de Consultores de Engenharia –
ABCE.
x Dia 08 de julho
Finalidade:
Exposições sobre o objeto da Comissão
Participantes:
o Jorge Ulisses Jacoby Fernandes – advogado e mestre em Direito.
x Dia 05 de agosto
Finalidade:
Exposições sobre o objeto da Comissão
Participantes:
o Hugo Cavalcante Nogueira – Contra-Almirante Intendente do Comando da Marinha do Brasil;
o José Carlos Nader Motta – General de Divisão do Comando do Exército Brasileiro;
o Gilberto Barros Santos – Brigadeiro Intendente do Comando da Aeronáutica do Brasil;
o Publílio Sejano Coutinho Madruga – Chefe de Gabinete da Secretaria de Organização Institucional do
Ministério da Defesa;
o Wagner Rosa da Silva – Diretor de Auditoria da Secretaria Federal de Controle Interno da
Controladoria-Geral da União;
o Rafaelo Abritta – Diretor do Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União;
o Walisson Alan Correia de Almeida – Auditor do Tribunal de Contas da União;
o Vânia Beatriz Castiglioni – Diretora de Administração e Finanças da EMBRAPA;
o Marcos Vinícius Ferreira Mazoni – Diretor-Presidente do SERPRO;
o Thaís de Melo Queiroz – do Departamento de Logística e Serviços Gerais da Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação;
o Osmar Parra – do Departamento de Infraestrutura de Logística da Secretaria do Programa de
Aceleração do Crescimento..
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x Dia 19 de agosto
Finalidade:
Exposições sobre o objeto da Comissão
Participantes:
o Paulo Simão – Presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC;
o Jeovani Salomão – Vice-Presidente de Articulação Política da Associação das Empresas Brasileiras de
Tecnologia da Informação – ASSESPRO;
o Franco Oliveira – Presidente Executivo da Associação Brasileira dos Distribuidores de Produtos
Especiais e Excepcionais – ABRADIMEX;
o Jorge Froes Aguilar – Diretor Executivo da Associação Brasileira do Atacado Farmacêutico –
ABAFARMA;
o Celita Oliveira Sousa – Consultora Jurídica da Federação Nacional das Empresas de Serviço e
Limpeza Ambiental – FEBRAC;
o Carlos Roberto Vieira – Diretor Executivo da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais – ABRELPE;
o Luciano Cardoso – Representante da Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública –
ABLP;
o Haroldo Pinheiro Villar – Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR;
o Paulo Henrique Paranhos – Presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil - Departamento do Distrito
Federal – IAB/DF.

COMISSÃO DE JURISTAS COM A FINALIDADE DE ELABORAR ANTEPROJETO DE LEI DE
ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO (CJARB)
x Dia 09 de agosto
Finalidade:
Exposições sobre o objeto da Comissão
Participantes:
o Flávio Crocce Caetano – Secretário de Reforma do Judiciário.

x Dia 26 de agosto
Finalidade:
Exposições sobre o objeto da Comissão
Participantes:
o Marco Antonio Sampaio Moreira Leite – Presidente do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem –
CBMA;
o Francisco José Cahali – Conselheiro e Árbitro do Conselho Arbitral do Estado de São Paulo – CAESP;
o Leonardo Delmondes Avelino – Presidente da 2ª Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia;
o Marlon Tramontina Cruz Urtozini – Advogado do Bradesco e Coordenador da Subcomissão de
Conciliação da Federação Brasileira dos Bancos – FEBRABAN;
o Luiz Olavo Baptista – Árbitro da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem de São Paulo CIESP e representante da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP.
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x Dia 27 de agosto
Finalidade:
Exposições sobre o objeto da Comissão
Participantes:
o Roberto Teixeira da Costa – Presidente da Câmara de Arbitragem do Novo Mercado da BM&F
Bovespa;
o Paul Eric Mason – Coordenador do International Mediation Institute no Brasil – IMI;
o Andrea Maia – Coordenadora do International Mediation Institute no Brasil – IMI;
o Frederico Straube – Presidente do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio BrasilCanadá;
o Mariana Freitas – Representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB -, e
Membro da Comissão de Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil;
o Joaquim de Paiva Muniz – Representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil –
OAB -, e Membro da Comissão de Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil;
o Ricardo Loretti – Representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB -, e
Membro da Comissão de Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil;
o Samantha Pelajo – Representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB -, e
Membro da Comissão de Mediação da Ordem dos Advogados do Brasil.
x Dia 28 de agosto
Finalidade:
Exposições sobre o objeto da Comissão
Participantes:
o Amaury Oliva – Diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional
do Consumidor;
o Roberto Pasqualin – Presidente do Centro de Arbitragem da Câmara Americana de Comércio no
Brasil;
o Aldovrando Teles Torres – Assessor Jurídico da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem
Empresarial da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil;
o Ana Lucia Pereira – Presidente do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem –
CONIMA;
o Simone Andreia Pinto Ambrósio – Diretora-Geral União dos Advogados Públicos Federais do Brasil –
UNAFE;
o Ricardo Pereira Junior – Juiz Coordenador, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadanias do
Tribunal de Justiça de São Paulo – CEJUSC/SP;
o Rogério Portugal Bacellar – Presidente da Associação dos Notários e Registradores do Brasil ANOREG/BR.
x Dia 29 de agosto
Finalidade:
Exposições sobre o objeto da Comissão
Participantes:
x Octavio Fragata Martins de Barros – Diretor do IDEA - Instituto de Estudos Arbitrais;
x Carlos Henrique de C. Fróes – Presidente da Comissão de Arbitragem do Instituto dos Advogados
Brasileiros – IAB;
x Lauro da Gama e Souza Júnior – Presidente do CBAR - Comitê Brasileiro de Arbitragem;
x Luiz Périssé Duarte Junior – Diretor da Associação dos Advogados de São Paulo – AASP;
x Cássio Augusto Muniz Borges – Gerente Executivo da Diretoria Jurídica da Confederação Nacional
da Indústria;
x Marcelo Dias Gonçalves Vilela – Presidente da Câmara de Arbitragem Empresarial Brasil – CAMARB.
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COMISSÃO DE JURISTAS RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO DO NOVO
CÓDIGO COMERCIAL (CJNCCOM)

x Dia 26 de agosto
Finalidade:
Exposições sobre o objeto da Comissão
Participantes:
o Armando Rovai, Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo.

DILIGÊNCIAS
DILIGÊNCIAS REALIZADAS POR COMISSÕES TEMPORÁRIAS
Comissão Externa - Transposição e Revitalização do Rio São Francisco
(CTERIOSFR).

4

TOTAL

4

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR OS PROGRAMAS DE TRANSPOSIÇÃO E
REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO (CTERIOSFR)
x Dias 07 e 08 de março nos estados de Pernambuco e Ceará
Finalidade:
Visita ao Eixo Norte da obra de transposição do Rio São Francisco
Participantes:
o Fernando Bezerra – Ministro da Integração Nacional.
x Dia 19 de abril nos estados da Paraíba e Pernambuco
Finalidade:
Visita ao Trecho Leste da obra de transposição do Rio São Francisco
Participantes:
o Fernando Bezerra – Ministro da Integração Nacional;
o Robson Botelho – Diretor de Recursos Hídricos do Ministério da Integração Nacional;
o Luiz Cláudio de Freitas – Representante da Controladoria-Geral da União;
o Hugo Motta – Deputado Federal;
o Carlos Brandão – Deputado Federal.
x Dia 26 de agosto em Monteiro/PB
Finalidade:
Solenidade da Assinatura de Ordem de Serviço de serviço para início das obras da Meta 3 do Eixo Leste da
Transposição do Rio São Francisco, com a presença do Ministro da Integração Nacional, Fernando
Bezerra.
x Dia 30 de agosto em Serra Talhada/PE
Finalidade:
Discutir o andamento da Obra de Transposição do Rio São Francisco, bem como as obras de segurança
hídrica.
Participantes:
o Prefeitos do Estado de Pernambuco de municípios beneficiados pelas obras de transposição.
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MEDIDAS PROVISÓRIAS EM TRAMITAÇÃO NA COCM
MEDIDAS
PROVISÓRIAS

DATA DA PUBLICAÇÃO

612/2013



613/2013



614/2013
615/2013




617/2013



618/2013



619/2013



620/2013



621/2013



623/2013



PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO EM TRAMITAÇÃO NA COCM (art.11 da
Resolução nº 1, de 2002 – CN)

MEDIDA PROVISÓRIA

PDS 181/2013



937
151

938
152
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REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES MISTAS DE MEDIDA PROVISÓRIA

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES MISTAS,
POR MEDIDA PROVISÓRIA

MEDIDAS PROVISÓRIAS

MPV 613/2013



MPV 614/2013



MPV 615/2013



MPV 617/2013



MPV 618/2013



MPV 619/2013



MPV 620/2013



MPV 621/2013



MPV 623/2013



TOTAL

13




COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 613/2013

07/08/2013 – 2ª5HXQLmRGD&RPLVVmR0LVWDGHVWLQDGDDH[DPLQDUHHPLWLUSDUHFHUVREUH
D 0HGLGD3 URYLVyULD Q DGR WDGDHP  GH  0DLRGH   TXH ³Institui crédito
presumido da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS na venda de álcool, inclusive
para fins carburantes; altera a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e a Lei nº 11.196, de
21 de novembro de 2005, para dispor sobre incidência das referidas contribuições na
importação e sobre a receita decorrente da venda no mercado interno de insumos da
indústria química nacional que especifica, e dá outras providências”.
Resultado: Realizada a Reunião, o Presidente, Deputado Lucio Vieira Lima,
comunica que o Relatório será apreciado na próxima terça-feira, dia 13 de agosto
de 2013.
13/08/2013 – 3ª5HXQLmRGD&RPLVVmR0LVWDGHVWLQDGDDH[DPLQDUHHPLWLUSDUHFHUVREUH
D 0HGLGD3 URYLVyULD Q DGR WDGDHP  GH  0DLRGH   TXH ³Institui crédito
presumido da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS na venda de álcool, inclusive
para fins carburantes; altera a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e a Lei nº 11.196, de
21 de novembro de 2005, para dispor sobre incidência das referidas contribuições na
importação e sobre a receita decorrente da venda no mercado interno de insumos da
indústria química nacional que especifica, e dá outras providências”.
Resultado: Em 13 de agosto de 2013, é aberta a reunião. O Relator, Senador Walter
Pinheiro, procede à leitura do Relatório. Após a leitura, é concedida vista coletiva
da matéria. O Presidente, Deputado Lucio Vieira Lima, suspende a reunião. Em 14
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de outubro de 2013, é reaberta a reunião. Discutida a matéria, o Presidente encerra
a Reunião.
20/08/2013 – 4ª 5HXQLmRGD&RPLVVmR0LVWDGHVWLQDGDDH[DPLQDUHHPLWLUSDUHFHUVREUH
D 0HGLGD3 URYLVyULD Q DGR WDGDHP  GH  0DLRGH   TXH ³Institui crédito
presumido da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS na venda de álcool, inclusive
para fins carburantes; altera a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e a Lei nº 11.196, de
21 de novembro de 2005, para dispor sobre incidência das referidas contribuições na
importação e sobre a receita decorrente da venda no mercado interno de insumos da
indústria química nacional que especifica, e dá outras providências”.
Resultado: Aprovado o Relatório do Senador Walter Pinheiro, que passa a
constituir Parecer da Comissão, o qual conclui pelo atendimento dos pressupostos
de relevância e urgência da Medida Provisória nº 613, de 2013, e sua
constitucionalidade, juridicidade, adequação orçamentária e financeira e técnica
legislativa, e, no mérito, pela sua aprovação com aproveitamento integral das
emendas nº 76 e 77, e parcial da emenda nº 82, rejeitadas as demais, nos termos do
Projeto de Lei de Conversão apresentado. Registrado voto em separado do
Senador Eduardo Amorim.

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 614/2013



07/08/2013 – 2ª 5HXQLmRGD&RPLVVmR0LVWDGHVWLQDGDDH[DPLQDUHHPLWLUSDUHFHUVREUH
D0HGLGD3URYLVyULDQDGRWDGDHPGH0DLRGHTXH“Altera a Lei nº 12.772,
de 28 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e
Cargos de Magistério Federal; altera a Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007; e dá
outras providências.”
Resultado: Lido o Relatório do Deputado Roberto Santiago, que conclui pelo
atendimento dos pressupostos de relevância e urgência da Medida Provisória nº
614, de 2013, e sua constitucionalidade, juridicidade, adequação orçamentária e
financeira e de técnica legislativa; no mérito, pela aprovação da MPV nº 614, de
2013, pela aprovação integral ou parcial das Emendas nºs 7, 13, 14, 15, 16, 29, 31,
44, 52, 54, 76, 77, 83, 84, 85, 90 e 126, na forma do Projeto de Lei de Conversão
apresentado, e pela rejeição das demais emendas. Fica concedida vista coletiva da
matéria, nos termos regimentais.
13/08/2013 – 3ª 5HXQLmRGD&RPLVVmR0LVWDGHVWLQDGDDH[DPLQDUHHPLWLUSDUHFHUVREUH
D0HGLGD3URYLVyULDQDGRWDGDHPGH0DLRGHTXH“Altera a Lei nº 12.772,
de 28 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e
Cargos de Magistério Federal; altera a Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007; e dá
outras providências.”
Resultado: Aprovado o Relatório do Deputado Roberto Santiago, que passa a
constituir Parecer da Comissão, o qual conclui pela aprovação da MPV nº 614, de
2013, pela aprovação integral ou parcial das Emendas nºs 7, 13, 14, 15, 16, 31, 39,
44, 52, 54, 76, 77, 82, 83, 84, 85, 90 e 126, na forma do Projeto de Lei de Conversão
apresentado, e pela rejeição das demais emendas.
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 615/2013

21/08/2013 – 25HXQLmRGD&RPLVVmR0LVWDGHVWLQDGDDH[DPLQDUHHPLWLUSDUHFHUVREUH
D0HGLGD3URYLVyULDQDGRWDGDHPGH0DLRGHTXH³$XWRUL]DRSDJDPHQWR
GHVX EYHQomRHFR Q{PLFD DRV SURGXWRUHV GDVD IUD G HFD QDGHDo~FDUHGH
HWDQROGDU HJLmR1 RUGHVWHHR ILQDQFLDPHQWRGDU HQRYDomRHL PSODQWDomRGHFD QDYLDLV
FRPHT XDOL]DomRG DW D[DGHM XURVGL VS}HVR EUH RV DUUDQMRV GHSDJ DPHQWR HDV
LQVWLWXLo}HVGHSDJDPHQWRLQWHJUDQWHVGR6LVWHPDGH3DJDPHQWRV%UDVLOHLUR±63%DOWHUD
D/HLQGHGHMDQHLURGHSDUDDXWRUL]DUD8QLmRDHPLWLUVREDIRUPDGH
FRORFDomRGL UHWDH P IDYRUGD& RQWDG H' HVHQYROYLPHQWR( QHUJpWLFR ± &'(Wt WXORVG D
GtYLGDS~EOLFDPRELOLiULDIHGHUDOHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´


Resultado: Realizada a Reunião, o Presidente, Deputado João Arruda, comunica
que o Relatório será apreciado na próxima terça-feira, dia 27 de agosto de 2013.

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 617/2013

13/08/2013 – 1ª 5HXQLmRGD&RPLVVmR0LVWDGHVWLQDGDDH[DPLQDUHHPLWLUSDUHFHUVREUH
D 0HGLGD3 URYLVyULDQ   DGRWDGDH P G H0 DLR GH T XH³ Reduz a zero as
alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS incidentes sobre a receita decorrente da prestação de
serviços de transporte coletivo de passageiros nas modalidades que menciona”.
Resultado: Instalada a Comissão, são eleitos Presidente e Vice-Presidente da
Comissão, respectivamente, o Senador Francisco Dornelles e o Deputado Colbert
Martins, e designados Relator e Relator Revisor, respectivamente, o Deputado
Mário Negromonte e o Senador Acir Gurgacz.

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 618/2013

07/08/2013 – 1ª5HXQLmRGD&RPLVVmR0LVWDGHVWLQDGDDH[DPLQDUHHPLWLUSDUHFHUVREUH
D0HGLGD3URYLVyULDQDGRWDGDHPGH-X QKRGHTXH“Altera a Lei nº 10.552,
de 13 de novembro de 2002, para dispor sobre a concessão de garantia da União a
entidades controladas indiretamente pelos entes da Federação; autoriza o aumento do
capital social da VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.; autoriza a União a
renegociar condições financeiras e contratuais das operações de crédito com o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES que menciona; altera o
cálculo da receita líquida real dos Municípios, para adequação à Lei nº 10.527, de 8 de
agosto de 2002; autoriza a União a conceder crédito ao BNDES, no montante de até R$
15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais), em condições financeiras e contratuais que
permitam o seu enquadramento como instrumento híbrido de capital e dívida ou elemento
patrimonial que venha a substituí-lo na formação do patrimônio de referência; promove
ações de cooperação energética com países da América Latina; e dá outras
providências.”
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Resultado: Instalada a Comissão, foram eleitos Presidente e Vice-Presidente da
Comissão, respectivamente, o Deputado Afonso Florence e o Senador Antonio
Carlos Valadares, e designados Relator e Relator Revisor, respectivamente, o
Senador Valdir Raupp e o Deputado Júnior Coimbra.

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 619/2013

07/08/2013 – 1ª5HXQLmRGD&RPLVVmR0LVWDGHVWLQDGDDH[DPLQDUHHPLWLUSDUHFHUVREUH
D0HGLGD3URYLVyULDQDGRWDGDHPGH-XQKRGHTXH“Autoriza a Companhia
Nacional de Abastecimento a contratar o Banco do Brasil S.A. ou suas subsidiárias para
atuar na gestão e na fiscalização de obras e serviços de engenharia relacionados à
modernização, construção, ampliação ou reforma de armazéns destinados às atividades
de guarda e conservação de produtos agropecuários; altera as Leis nº 8.212, de 24 de
julho de 1991 e nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a condição de
segurado especial, o Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967 e a Lei nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002, para dispor sobre prazos do penhor rural, e as Leis nº 12.096, de
24 de novembro de 2009 e nº 12.512, de 14 de outubro de 2011; atribui força de escritura
pública aos contratos de financiamento do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, de que
trata a Lei Complementar nº 93, de 4 de fevereiro de 1998, celebrados por instituições
financeiras por meio de instrumentos particulares; institui o Programa Nacional de Apoio à
Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à Água – Programa
Cisternas; e dá outras providências.”
Resultado: Instalada a Comissão, são eleitos Presidente e Vice-Presidente da
Comissão, respectivamente, o Senador Walter Pinheiro e o Deputado Bohn Gass, e
designados Relator e Relator Revisor, respectivamente, o Deputado João Carlos
Bacelar e o Senador Sérgio Souza.

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 620/2013

13/08/2013 – 1ª 5HXQLmRGD&RPLVVmR0LVWDGHVWLQDGDDH[DPLQDUHHPLWLUSDUHFHUVREUH
D 0HGLGD3 URYLVyULDQ  DG RWDGD HP G H-X QKRGH  T XH “Altera a Lei nº
12.793, de 2 de abril de 2013, para dispor sobre o financiamento de bens de consumo
duráveis a beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida, constitui fonte adicional de
recursos para a Caixa Econômica Federal, altera a Lei nº 12.741, de 8 de dezembro de
2012, que dispõe sobre as medidas de esclarecimento ao consumidor, para prever prazo
de aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e dá
outras providências.”.
Resultado: Aberta em 13.08.2013, a Reunião é suspensa. Reaberta em 14.08.2013,
são eleitos Presidente e Vice-Presidente da Comissão, respectivamente, a Deputada
Rose de Freitas e o Senador Casildo Maldaner, e designados Relator e Relator
Revisor, respectivamente, a Senadora Ana Rita e o Deputado Zezéu Ribeiro.

941
155

942
156

Sexta-feira 30

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 621/2013

13/08/2013 – 1ª 5HXQLmRGD&RPLVVmR0LVWDGHVWLQDGDDH[DPLQDUHHPLWLUSDUHFHUVREUH
D 0HGLGD 3URYLVyULDQ  D GRWDGD HP  GH-X OKRG H T XH “Institui o Programa
Mais Médicos e dá outras providências”.
Resultado: Aberta em 13.08.2013, a Reunião é suspensa. Reaberta em 14.08.2013,
são eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, o Senador João Alberto
Souza e o Deputado Francisco Escórcio; e designados para Relator e RelatorRevisor, respectivamente, o Deputado Rogério Carvalho e o Senador Mozarildo
Cavalcanti.
27/08/2013 – 2ª 5HXQLmRGD&RPLVVmR0LVWDGHVWLQDGDDH[DPLQDUHHPLWLUSDUHFHUVREUH
D 0HGLGD 3URYLVyULDQ  D GRWDGD HP GH-X OKRG H T XH “Institui o Programa
Mais Médicos e dá outras providências”.
Resultado: Aprovado o Requerimento nº 1/MPV621-2013 (Cronograma de Trabalho),
do Deputado Rogério Carvalho e do Senador Eduardo Amorim, solicitando a
realização de três audiências públicas para debater a matéria.

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 623/2013

07/08/2013 – 1ª5HXQLmRGD&RPLVVmR0LVWDGHVWLQDGDDH[DPLQDUHHPLWLUSDUHFHUVREUH
D0HGLGD3URYLVyULDQDGRWDGDHPGH-XOKRGHTXH“Altera a Lei nº 12.844,
de 19 de julho de 2013, para dispor sobre operações de crédito rural relativas a
empreendimentos localizados na área de abrangência da Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE”.
Resultado: Instalada a Comissão, foram eleitos Presidente e Vice-Presidente da
Comissão, respectivamente, o Deputado José Airton e o Senador Inácio Arruda, e
designados Relator e Relator Revisor, respectivamente, o Senador Cícero Lucena e
o Deputado Manoel Junior.





PARECERES APROVADOS PELAS COMISSÕES MISTAS
RELATÓRIOS APROVADOS NA COMISSÃO
MEDIDA PROVISÓRIA



MPV 613/2013



MPV 614/2013
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RELATÓRIO ACUMULADO NO PERÍODO DE 02/02 A 31/08/2013
REUNIÕES
REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES MISTAS, POR MEDIDA PROVISÓRIA
MPV 582/2012



MPV 586/2012



MPV 587/2012



MPV 589/2012



MPV 590/2012



MPV 591/2012



MPV 592/2012



MPV 593/2012



MPV 594/2012



MPV 595/2012



MPV 597/2012



MPV 599/2012



MPV 600/2012



MPV 601/2012



MPV 602/2012



MPV 603/2013



MPV 605/2013



MPV 606/2013



MPV 607/2013



MPV 608/2013



MPV 609/2013



MPV 610/2013



MPV 612/2013



MPV 613/2013



MPV 614/2013



MPV 615/2013



MPV 617/2013



MPV 618/2013



MPV 619/2013



943
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944
158
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MPV 620/2013



MPV 621/2013



MPV 623/2013



TOTAL ACUMULADO

102
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

AUDIÊNCIAS PÚBLICASREALIZADAS PELAS COMISSÕES MISTAS, POR MEDIDA PROVISÓRIA
0HGLGD3URYLVyULDQGH



0HGLGD3URYLVyULDQGH



0HGLGD3URYLVyULDQGH



0HGLGD3URYLVyULDQGH



0HGLGD3URYLVyULDQGH



0HGLGD3URYLVyULDQGH



0HGLGD3URYLVyULDQGH



0HGLGD3URYLVyULDQGH



0HGLGD3URYLVyULDQGH



0HGLGD3URYLVyULDQGH



TOTAL ACUMULADO
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PARECERES APROVADOS



)(9(5(,52



0$5d2



$%5,/



0$,2



-81+2



-8/+2



$*2672



TOTAL ACUMULADO

21

EMENDAS APRESENTADAS ÀS MEDIDAS PROVISÓRIAS
EMENDAS APRESENTADAS ÀS MEDIDAS PROVISÓRIAS
MPV 597/2012



MPV 599/2012



MPV 600/2012



MPV 601/2012



MPV 602/2012



MPV 603/2013



MPV 605/2013



MPV 606/2013



MPV 607/2013



MPV 608/2013



MPV 609/2013



MPV 610/2013



MPV 612/2013



MPV 613/2013



MPV 614/2013



MPV 615/2013



MPV 617/2013



MPV 618/2013
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MPV 620/2013



MPV 621/2013



MPV 623/2013



TOTAL ACUMULADO

2431

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE
2013
Agosto de
2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 30

D – ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO PROCESSO
LEGISLATIVO
$WHQGLPHQWRVUHDOL]DGRV01 a 31/08/2013
Pedidos de Acesso a Informações (art. 30, III, da Lei 12.527)
Solicitações

Quantidade

Atendidas

93

Indeferidas

1
94

Total

Pedidos de Acesso a Informações (por meio de resposta)
Tipo de Canal

Quantidade

Telefone

58

E-mail

30

Presencial

03

Carta

00

Aguardando resposta

02

Total

93

947
161

948
162
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Pedidos de Acesso a Informações (por Assunto)
Atendimentos por Categorias

Quantidade

Informações sobre tramitação de proposições específicas

23

Solicitações de listagem de proposições

03

Solicitação de peças legislativas (pareceres, avulsos, atas etc)

08

Identificação de proposições

15

Dúvidas gerais de processo legislativo

10

Dúvidas e reclamações relativas ao uso de ferramentas do sítio do Senado

04

Dúvidas sobre sessões e calendário do Senado

08

Outras

22

Total

93
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$WHQGLPHQWRVUHDOL]DGRV01/01/2013 a 31/08/2013 - Consolidado
Pedidos de Acesso a Informações (art. 30, III, da Lei 12.527)
Solicitações

Quantidade

Atendidas

670

Indeferidas

14
684

Total

Pedidos de Acesso a Informações (por meio de resposta)
Tipo de Canal

Quantidade

Telefone

456

E-mail

199

Presencial

010

Carta

002

Aguardando resposta

003

Total

670

949
163

950
164
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Pedidos de Acesso a Informações (por Assunto)
Atendimentos por Categorias
Informações sobre tramitação de proposições específicas

Quantidade

219

Solicitações de listagem de proposições

42

Solicitação de peças legislativas (pareceres, avulsos, atas etc)

94

Identificação de proposições

69

Dúvidas gerais de processo legislativo

90

Dúvidas e reclamações relativas ao uso de ferramentas do sítio do Senado

29

Dúvidas sobre sessões e calendário do Senado

40

Outras

87

Total

670

AGOSTO
DE
2013
Agosto de
2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

E – OUVIDORIA DO SENADO FEDERAL
$WHQGLPHQWRVUHDOL]DGRV
D
MENSAGENS CLASSIFICADAS POR REGIÃO

SUDESTE



NORDESTE



SUL



CENTRO-OESTE



NORTE



TOTAL

205

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR ESCOLARIDADE
ENSINO SUPERIOR



PÓS-GRADUAÇÃO



ENSINO MÉDIO



ENSINO FUNDAMENTAL



NÃO INFORMADO



TOTAL

205

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR GÊNERO
MASCULINO



FEMININO



NÃO INFORMADO



TOTAL

205

Sexta-feira 30

951
165

952
166

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 30

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR FAIXA ETÁRIA
ATÉ 19 DE 20 A DE 30 A DE 40 A DE 50 A
ANOS 29 ANOS 39 ANOS 49 ANOS 59 ANOS

TEMA

MAIS DE
60 ANOS

NÃO
TOTAL
INFORMADO

ATUAÇÃO
PARLAMENTAR



5

4

14

14

7

1

45

GESTÃO
ADMINISTRATIVA

3

16

4

13

1

1

1

39

SEGURANÇA
PÚBLICA



3

2

7

2

2



16

TRABALHO E
EMPREGO



4

3

3

5

1



16

FORA DA
COMPETÊNCIA



3

9

11

7

4



34

OUTROS

1

9

11

12

8

14



55

TOTAL

4

40

33

60

37

29

2

205




MENSAGENS CLASSIFICADAS POR TIPO DE ABORDAGEM
SOLICITAÇÃO



RECLAMAÇÃO



CRÍTICA



SUGESTÃO



DENÚNCIA



ELOGIO



NÃO INFORMADO



TOTAL

205

AGOSTO
DE
2013
Agosto de
2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

$WHQGLPHQWRVUHDOL]DGRV
D
MENSAGENS CLASSIFICADAS POR REGIÃO

SUDESTE



NORDESTE



SUL

314

CENTRO-OESTE



NORTE



NÃO INFORMADO



TOTAL

2.139

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR ESCOLARIDADE
ENSINO SUPERIOR



ENSINO MÉDIO



PÓS-GRADUAÇÃO



ENSINO FUNDAMENTAL



NÃO INFORMADO

8

NÃO ALFABETIZADO

6

TOTAL

2.139

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR GÊNERO
MASCULINO



FEMENINO



NÃO INFORMADO



TOTAL

2.139

Sexta-feira 30

953
167

954
168

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 30

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

MENSAGENS CLASSIFICADAS ASSUNTO E FAIXA ETÁRIA
ATÉ 19 DE 20 A DE 30 A DE 40 A DE 50 A
ANOS 29 ANOS 39 ANOS 49 ANOS 59 ANOS

TEMA

MAIS DE
60 ANOS

NÃO
TOTAL
INFORMADO

ATUAÇÃO
PARLAMENTAR

17

86

118

146

156

115

4

642

GESTÃO
ADMINISTRATIVA

25

90

78

69

45

16

1

324

TRABALHO E
EMPREGO

1

38

56

44

41

11



191

SEGURANÇA
PÚBLICA

6

22

29

47

28

26

1

159

4

22

25

19

21

15

1

107

7

37

55

69

62

43

2

275

OUTROS

7

50

95

103

118

67

1

441

TOTAL

67

345

456

497

471

293

10

2.139

PROCESSO
LEGISLATIVO
FORA DA
COMPETÊNCIA





MENSAGENS CLASSIFICADAS POR TIPO DE ABORDAGEM
SOLICITAÇÃO



CRÍTICA



RECLAMAÇÃO



SUGESTÃO



ELOGIO



DENÚNCIA



NÃO IDENTIFICADO



TOTAL

2.139

AGOSTO
DE
2013
Agosto de
2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 30

955
169

956
170

Sexta-feira 30

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58695

58696 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58697

58698 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58699

58700 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58701

58702 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58703

58704 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58705

58706 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58707

58708 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58709

58710 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58711

58712 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58713

58714 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58715

58716 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58717

58718 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58719

58720 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58721

58722 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58723

58724 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58725

58726 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58727

58728 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58729

58730 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58731

58732 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58733

58734 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58735

58736 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58737

58738 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58739

58740 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58741

58742 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58743

58744 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58745

58746 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58747

58748 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58749

58750 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58751

58752 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58753

58754 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58755

58756 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58757

58758 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58759

58760 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58761

58762 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58763

58764 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58765

58766 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58767

58768 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58769

58770 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58771

58772 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58773

58774 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58775

58776 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58777

58778 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58779

58780 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58781

58782 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58783

58784 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58785

58786 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58787

58788 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58789

58790 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58791

58792 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58793

58794 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58795

58796 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58797

58798 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58799

58800 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58801

58802 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58803

58804 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58805

58806 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58807

58808 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58809

58810 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58811

58812 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58813

58814 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58815

58816 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58817

58818 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58819

58820 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58821

58822 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58823

58824 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58825

58826 Sábado 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58827
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ACIR GURGACZ
Encaminhamento de voto de pesar à viúva do
diretor e um dos controladores da Marcopolo S.A.,
Valter Gomes Pinto, de 81 anos, pelo falecimento
ocorrido no dia 27 de agosto de 2013. ..................
Destaque para os entraves logísticos que,
segundo Sua Excelência, o Brasil precisa superar
para avançar e conquistar sua verdadeira importância no cenário nacional e mundial na área de
agricultura. .............................................................
Apelo para que haja uma parceria entre o Governo Federal, estados e municípios para melhorar
a extensa malha viária rural de nosso país. ..........
Destaque ao anuncio, em 27 de agosto de
2013, que o Programa Terra Legal, do Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA), da contratação de
georreferenciamento de 140 mil quilômetros em 373
municípios de oito estados da Amazônia Legal. ...
Requerimento nº 969, de 2013, que solicita que sejam encaminhados votos de pesar pelo
falecimento do diretor e um dos controladores da
Marcopolo S.A., Valter Gomes Pinto, 81 anos, em
27 de agosto de 2013, vítima de insuficiência respiratória. .................................................................
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AÉCIO NEVES
Requerimento nº 985, de 2013, que solicita
que sejam prestadas informações pelo Tribunal de
Contas da União relativas às obras públicas financiadas com recursos federais que se encontram
paralisadas. ...........................................................
Requerimento nº 986, de 2013, que solicita
informações ao ministro de Estado chefe da Secretaria de Portos da Presidência da Republica, sobre
o quantitativo de empregos em comissão ou de confiança de livre provimento das empresas públicas e
sociedades de economia mista vinculados à Pasta
ocupados em cada entidade, de 2002 a 2012, em

445
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31 de dezembro de cada ano, e em 30 de junho
de 2013, discriminados por tipo e nível, bem como
pelo vínculo de seu ocupante com a administração
pública. ..................................................................
Requerimento nº 987, de 2013, que solicita
informações ao ministro de Estado dos Transportes, sobre o quantitativo de empregos em comissão
ou de confiança de livre provimento das empresas
públicas e sociedades de economia mista vinculados à Pasta ocupados em cada entidade, de 2002
a 2012, em 31 de dezembro de cada ano, e em 30
de junho de 2013, discriminados por tipo e nível,
bem como pelo vínculo de seu ocupante com a
administração pública. ...........................................
Requerimento nº 988, de 2013, que solicita
informações ao ministro de Estado das Comunicações, sobre o quantitativo de empregos em comissão
ou de confiança de livre provimento das empresas
públicas e sociedades de economia mista vinculados à Pasta ocupados em cada entidade, de 2002
a 2012, em 31 de dezembro de cada ano, e em 30
de junho de 2013, discriminados por tipo e nível,
bem como pelo vínculo de seu ocupante com a
administração pública.............................................
Requerimento nº 989, de 2013, que solicita
informações ao ministro de Estado da Previdência Social, sobre o quantitativo de empregos em
comissão ou de confiança de livre provimento das
empresas públicas e sociedades de economia mista vinculados à Pasta ocupados em cada entidade,
de 2002 a 2012, em 31 de dezembro de cada ano,
e em 30 de junho de 2013, discriminados por tipo
e nível, bem como pelo vínculo de seu ocupante
com a administração pública. ................................
Requerimento nº 990, de 2013, que solicita
informações ao ministro de Estado da Saúde sobre
o quantitativo de empregos em comissão ou de confiança de livre provimento das empresas públicas e
sociedades de economia mista vinculadas à Pasta
ocupados em cada entidade, de 2002 a 2012, em
31 de dezembro de cada ano, e em 30 de junho

446

448

449

451
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de 2013, discriminados por tipo e nível, bem como
pelo vínculo de seu ocupante com a administração
pública....................................................................
Requerimento nº 991, de 2013, que solicita
informações ao ministro de Estado de Minas e Energia, sobre o quantitativo de empregos em comissão
ou de confiança de livre provimento das empresas
públicas e sociedades de economia mista vinculados à Pasta ocupados em cada entidade, de 2002
a 2012, em 31 de dezembro de cada ano, e em 30
de junho de 2013, discriminados por tipo e nível,
bem como pelo vínculo de seu ocupante com a
administração pública. ...........................................
Requerimento nº 992, de 2013, que solicita
informações ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior, sobre o quantitativo
de empregos em comissão ou de confiança de livre
provimento das empresas públicas e sociedades de
economia mista vinculados à Pasta ocupados em
cada entidade, de 2002 a 2012, em 31 de dezembro
de cada ano, e em 30 de junho de 2013, discriminados por tipo e nível, bem como pelo vínculo de
seu ocupante com a administração pública............
Requerimento nº 993, de 2013, que solicita
informações ao ministro de Estado da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, sobre o quantitativo de
empregos em comissão ou de confiança de livre
provimento das empresas públicas e sociedades de
economia mista vinculados à Pasta ocupados em
cada entidade, de 2002 a 2012, em 31 de dezembro
de cada ano, e em 30 de junho de 2013, discriminados por tipo e nível, bem como pelo vínculo de
seu ocupante com a administração pública. ..........
Requerimento nº 994, de 2013, que solicita
informações ao ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, sobre o quantitativo de empregos
em comissão ou de confiança de livre provimento
das empresas públicas e sociedades de economia
mista vinculados à Pasta ocupados em cada entidade, de 2002 a 2012, em 31 de dezembro de cada
ano, e em 30 de junho de 2013, discriminados por
tipo e nível, bem como pelo vínculo de seu ocupante
com a administração pública. ................................
Requerimento nº 995, de 2013, que solicita
informações ao ministro de Estado da Fazenda,
sobre o quantitativo de empregos em comissão
ou de confiança de livre provimento das empresas
públicas e sociedades de economia mista vinculados à Pasta ocupados em cada entidade, de 2002
a 2012, em 31 de dezembro de cada ano, e em 30
de junho de 2013, discriminados por tipo e nível,
bem como pelo vínculo de seu ocupante com a
administração pública.............................................

453

455

458

460

462

464
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Requerimento nº 996, de 2013, que solicita
informações ao ministro de Estado da Indústria e
Comércio Exterior, no âmbito do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social ( BNDES),
sobre o relacionamento fiscal e financeiro entre o
Tesouro Nacional e o BNDES. ...............................
Requerimento nº 997, de 2013, que solicita
que sejam prestadas, pelo ministro de Estado da
Saúde, informações sobre o “Programa Mais Médicos”. ....................................................................
Requerimento nº 998, de 2013, que solicita
ao ministro de Estado da Indústria e Comércio, no
âmbito do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), informações sobre
a estratégia de concessão de empréstimos pelo
BNDES. .................................................................
Requerimento nº 999, de 2013, que solicita
informações ao ministro-chefe da Controladoria
Geral da União as informações relativas às obras
públicas financiadas com recursos federais. .........
Requerimento nº 1.000, de 2013, que solicita
à ministra de Estado do Planejamento, Orçamento
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