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Projeto de Decreto Legislativo nº 379, de
2013 (nº 2.532/2010, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à rádio Emissora de Educação Rural Santarém
ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Santarém, Estado do
Pará........................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 380, de
2013 (nº 764/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Victorense de Comunicação
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Victor Graeff, Estado do Rio Grande
do Sul......................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 381, de 2013
(nº 774/2012, na Câmara dos Deputados), que prova
o ato que outorga autorização à Associação Rádio
Comunitária Kennedy FM para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Presidente
Kennedy, Estado do Tocantins................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 382, de 2013
(nº 1.014/2013, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
de Moradores do Bairro Vila Nova para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Mombuca, Estado de São Paulo............................
Projeto de Decreto Legislativo nº 383, de 2013
(nº 1.109/2013, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Sudoeste FM ltda. para executar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de São Pedro da Aldeia, Estado do Rio de
Janeiro....................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 384, de
2013 (nº 1.130/2013, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão e Ação Social
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el Shadai para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Ipirá, Estado da Bahia. .
Projeto de Decreto Legislativo nº 385, de
2013 (nº 1.147/2013, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão Sul Curitiba
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Curitiba, Estado do Paraná...............
Projeto de Decreto Legislativo nº 386, de 2013
(nº 1.163/2013, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária e Cultural de Bela Vista do Toldo para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina.....
Projeto de Decreto Legislativo nº 387, de
2013 (nº 1.217/2013, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Capelista Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Matinhos, Estado do Paraná...................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 388, de
2013 (nº 1.218/2013, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Sinal
Brasileiro de Comunicação S/C Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Barbacena, Estado de Minas
Gerais.....................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 389, de 2013
(nº 1.255/2013, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM
Serrote Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Hidrolândia,
Estado do Ceará.....................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 390, de
2013 (nº 1.280/2013, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Cabo
TV Paulista Ltada. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Recife, Estado de Pernambuco.........................
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Projeto de Lei da Câmara nº112, de 2013 (nº
5.381, de 2013, na Casa de origem, de iniciativa
da Presidência da República), que transforma cargos vagos do Plano Especial de Cargos da Cultura, alocados no Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN).....................................
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Projeto de Lei do Senado nº 488, de 2013, que
dispõe sobre trabalhadores marítimos empregados
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a bordo de navios de turismo estrangeiro e brasileiro que operem em águas jurisdicionais brasileiras
e dá outras providências. Senador Paulo Paim......
Projeto de Lei do Senado nº 489, de 2013,
que altera a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de
1995, para ampliar a respectiva isenção de Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) a automóveis
equipados com motores de até três mil centímetros
cúbicos. Senador Eduardo Braga...........................
Projeto de Lei do Senado nº 490, de 2013,
que altera o artigo. 171 do Decreto-Lei nº 2.848, de
7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para tipificar a percepção de seguro-desemprego mediante
fraude. Senador Armando Monteiro........................
Projeto de Lei do Senado nº 491, de 2013,
que dá nova redação ao caput do artigo. 1º e § 2º,
da Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, a
fim de permitir que a concessão do benefício de
seguro desemprego, a catadores de caranguejos
e mariscos, devidamente registrados nas colônias
de pesca de suas regiões, e dá outras providências.
Senador Mário Couto..............................................
Projeto de Lei do Senado nº 492, de 2013,
que acrescenta parágrafo único ao artigo 779 do
Código Civil, a fim tornar obrigatória, nos seguros
de automóveis, a cobertura de danos causados por
desastres naturais. Senador Eduardo Amorim.......
Projeto de Lei do Senado nº 493, que altera
a Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990 (Estatuto
da Criança e do Adolescente), para regulamentar a
emissão de conteúdos voltados ao público infanto-juvenil e proibir a publicidade direcionada a crianças no horário diurno. Senador Eduardo Amorim...
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Considerações acerca da necessidade de
maior controle dos gastos dos recursos públicos
com destaque para a Lei Complementar nº 131, de
2009, a chamada Lei da Transparência. Senador
João Capiberibe......................................................
Considerações acerca da abolição da votação secreta no âmbito do Poder Legislativo; e considerações acerca da proposição de voto aberto
também nos tribunais superiores. Senador Ruben
Figueiró...................................................................
Aparte ao Senador Ruben Figueiró. Senador
Mozarildo Cavalcanti..............................................
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Proposta de Emenda à Constituição nº 66, de
2013, que acrescenta os §§ 13 e 14 ao artigo 62
da Constituição Federal, para prever a tramitação
conjunta de projeto de lei com medida provisória.
Senador Inácio Arruda............................................
Proposta de Emenda à Constituição nº 67, de
2013, que acrescenta o § 13 ao artigo 37 da Constituição Federal com o objetivo de vedar ao Poder
Judiciário e à administração pública da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a im-

posição de multas às pessoas jurídicas de direito
público. Senador Eduardo Lopes............................
Proposta de Emenda à Constituição nº 68, de
2013, que altera o artigo 84 da Constituição Federal
para impor ao Presidente da República prazo para
nomeação de agentes políticos. Senador Eduardo
Amorim...................................................................
Proposta de Emenda à Constituição nº 69,
de 2013, que altera a redação das alíneas c e d
do inciso VI do § 3º do artigo 14 da Constituição
Federal para reduzir a idade mínima exigida dos
candidatos a Deputado Federal e a Deputado Estadual ou Distrital. Senador Flexa Ribeiro...............
REFORMA POLÍTICA

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Projeto de Resolução do Senado nº86, de
2013, que denomina “Plenário Presidente João
Goulart” o Plenário do Senado Federal. Senador
Randolfe Rodrigues................................................
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Requerimento nº 1.380, de 2013, que solicita
nos termos dos artigos 13 e 40, inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, autorização para
desempenhar missão no exterior, no período de 01
a 03 de dezembro de 2013, como membro titular
da Representação Brasileira, na Sessão Preparatória, Sessão Especial e 28ª Sessão Ordinária do
Parlamento do Mercosul, na cidade de Montevidéu,
Uruguai. Comunica, ainda, nos termos do artigo
39, I, do Regimento, ausencia do País, no período
supracitado. Senador Eduardo Suplicy...................
Requerimento nº 1.381, de 2013, que solicita, nos termos do artigo 40 do Regimento Interno
do Senado Federal, licença para ausentar-se dos
trabalhos legislativos, no período de 09 a 11 de dezembro de 2013, para participar, com ônus para a
Casa, das atividades em Homenagem aos 25 anos
da Morte de Chico Mendes, a serem realizadas nas
cidades de Milão, Cantú, Monza, Magenta, Reggio
Emília e Modema. Comunica, ainda, nos termos do
art. 39, I, do mesmo Regimento, que estará ausen-
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te do País no período de 07 a 12 de dezembro de
2013. Senador Jorge Viana....................................
Requerimento nº 1.382, de 2013, que solicita
em aditamento ao Requerimento nº 1238, de 2013,
nos termos do artigo 13, combinado com o artigo 40,
do Regimento Interno do Senado Federal, licença
para ausentar-se dos trabalhos da Casa, no período de 8 a 14 de dezembro de 2013, para participar
da 68ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em
Nova Iorque. Comunica, ainda, que estará ausente do País nos dias mencionados. Senador Inácio
Arruda.....................................................................
Requerimento nº 1.383, de 2013, que solicita
em aditamento ao Requerimento nº 1.331, de 2013,
nos termos do artigo 40 do Regimento Interno do
Senado Federal, licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa, de 08 a 13 de dezembro de 2013,
para participar dos trabalhos da 68ª Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova York, Estados
Unidos. Comunica, ainda, que estará ausente do
País, no período de 08 a 14 de dezembro de 2013.
Senador Antonio Carlos Valadares.........................
Requerimento nº 1.384, de 2013, que solicita, em conformidade com os artigos 215, inciso I,
e 216 do Regimento Interno do Senado Federal,
ao ministro de Estado da Fazenda informações sobre os resultados do Programa Minha Casa Minha
Vida - Fase 1, tendo em vista a discrepância entre
os dados divulgados na página eletrônica da Caixa
Econômica Federal e aqueles informados no Ofício
Caixa nº 239/2013, em resposta ao Requerimento
de informações nº 624, de 2013. Senador Aloysio
Nunes Ferreira........................................................
Requerimento nº 1.385, de 2013 (da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania), que
solicita, nos termos do artigo 335, I, do Regimento
Interno do Senado Federal, seja sobrestada a tramitação do Projeto de Emenda Constitucional nº
22/2011, até que se ultime a tramitação do Projeto
de Lei do Senado nº 74, de 2010. Senador Pedro
Simon......................................................................
Requerimento nº 1.386, de 2013 (Requerimento nº111, de 2013, na origem), que solicita, nos
termos dos artigos 13 e 40 do Regimento Interno
do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa
entre os dias 04 a 07 de dezembro de 2013, para
conhecer as instalações da Boeing em St. Louis,
Estados Unidos, onde é produzido o caça F/A 18
Super Hornet, um dos concorrentes da licitação
FX-2. Senador Ricardo Ferraço..............................
Requerimento nº 1.387, de 2013, que solicita,
nos termos dos artigos 218 e 221 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
voto de pesar pelo falecimento, no dia 21 de novem-
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bro de 2013, da senhora Maria Antonieta Queiroz
Lindenberg, Presidente da Rede Gazeta. Senador
Ricardo Ferraço......................................................
Requerimento nº 1.388, de 2013, que solicita, nos termos regimentais e de acordo com as
tradições da Casa, homenagens pelo falecimento
ocorrido no dia 25 de novembro de 2013, do artista
plástico Gilvan Samico, que dignificou o Estado de
Pernambuco e deixou sua obra registrada internacionalmente. Senador Jarbas Vasconcelos............
Requerimento nº 1.389, de 2013, que solicita, nos termos do artigo 336, inciso II, Regimento
Interno do Senado Federal, urgência para apreciação do Projeto de Lei da Câmara nº 111, de 2013.
Senador Wellington Dias........................................
Requerimento nº 1.390, de 2013, que solicita, nos termos do artigo 336, II, combinado com
o artigo 338, IV, do Regimento Interno do Senado
Federal, urgência para o Projeto de Lei do Senado
nº 386, de 2012 (Complementar). Senador Delcídio
do Amaral...............................................................
Requerimento nº 1.391, de 2013, que solicita,
nos termos do artigo 338, inciso IV, do Regimento
Interno do Senado Federal, urgência para a tramitação do Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2013.
Senador Flexa Ribeiro............................................
Requerimento nº 1.392, de 2013, que solicita
destaque para votação em separado do artigo 47
da Constituição Federal constante do artigo 1º da
Proposta de Emenda à Constituição nº 43, de 2013,
em segundo turno. Senador Romero Jucá.............
Requerimento nº 1.393, de 2013, que solicita
destaque para votação em separado do artigo 52
da Constituição Federal, constante do artigo 1º da
Proposta de Emenda à Constituição nº 43, de 2013,
que abole a votação secreta no âmbito do Poder
Legislativo, em segundo turno. Senador Romero
Jucá........................................................................
Requerimento nº 1.394, de 2013, que solicita, nos termos regimentais, que o Projeto de Lei do
Senado nº 336, de 2013, seja apreciado também
pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, além da Comissão
constante no despacho inicial. Senador Vital do
Rêgo.......................................................................
Requerimento nº 1.395, de 2013, que solicita,
nos termos do artigo 13, combinado com o artigo
40, do Regimento Interno do Senado Federal, em
aditamento ao Requerimento nº 1252, de 2013, licença dos trabalhos da Casa, de 1 a 3 de dezembro
de 2013, por ter sido convocado para participar da
Reunião da Mesa Diretora da Sessão Ordinária do
Parlamento do Mercosul, em Monteviéu - Uruguai,
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nos dias 2 e 3 de dezembro. Comunica ainda, nos
termos do artigo 39 do Regimento Interno do Senado Federal, sua ausência do país no período de 1 a
3 de dezembro de 2013. Senador Inácio Arruda....
Requerimento nº 1.396, de 2013, que solicita,
nos termos do disposto no artigo 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, tramitação conjunta do
Projeto de Lei do Senado nº 17, de 2013, com o
Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2009, por versarem a mesma matéria. Senador Inácio Arruda...
Requerimento nº 1.397, de 2013 (Requerimento nº 79, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania), que solicita, nos termos
do artigo 338, inciso IV, do Regimento Interno do
Senado Federal, urgência na tramitação do Projeto
de Lei da Câmara nº 65, de 2013. Senador Eduardo
Suplicy....................................................................
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SEGURANÇA PÚBLICA
Insatisfação com a segurança pública no Estado de Roraima. Senador Mozarildo Cavalcanti....
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SENADO FEDERAL
Apelo à votação da Proposta de Emenda à
Constituição nº 43, de 2013, que acaba com a votação secreta no âmbito do Poder Legislativo. Senadora Ana Amélia.................................................
Preocupações acerca dos vetos apresentados à Proposta de Emenda à Constituição nº 43, de
2013, que acaba com a votação secreta no âmbito
do Poder Legislativo. Senador Paulo Paim.............
Aparte ao Senador Paulo Paim. Senador Roberto Requião.........................................................
Defesa do corte de gastos no Senado Federal;
e preocupação com crise da gestão de recursos do
Senado Federal como órgão público pois, segundo
Sua Excelência, o argumento da economicidade não
pode ser usado para cortar os quadros técnicos de
carreira. Senador Rodrigo Rollemberg...................
Aparte ao Senador Rodrigo Rollemberg. Senador Paulo Paim...................................................
Apelo aos senadores pela votação do fim do
voto secreto no Senado Federal. Senador Paulo
Paim........................................................................
Solicitação de abertura da sessão e adiamento da votação da Ordem do Dia devido à falta
de quorum. Senador Wellington Dias.....................
Solicitação de abertura da sessão e adiamento da votação da Ordem do Dia devido à falta
de quorum. Senador José Agripino........................
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Solicitação de urgência na votação do Projeto
de Lei da Câmara nº 101, que altera o artigo 1º da
Lei nº 7.150, de 1º de dezembro de 1983, que fixa
os efetivos do Exercito em tempos de paz. Senadora Ana Amélia.....................................................
Apelo à votação do Projeto de Emenda à
Constituição nº 22, de 2000, do Orçamento Impositivo e comentários acerca do pacto federativo.
Senador Walter Pinheiro.........................................
Encaminhamento de votação do Requerimento nº 1.393, de 2013, que solicita destaque
para votação em separado do artigo 52 da Constituição Federal, constante do artigo 1º da Proposta
de Emenda à Constituição nº 43, de 2013. Senador
Romero Jucá..........................................................
Encaminhamento de votação do Requerimento nº 1.393, de 2013, que solicita destaque
para votação em separado do artigo 52 da Constituição Federal, constante do artigo 1º da Proposta
de Emenda à Constituição nº 43, de 2013. Senador
Rodrigo Rollemberg................................................
Encaminhamento de votação do Requerimento nº 1.393, de 2013, que solicita destaque
para votação em separado do artigo 52 da Constituição Federal, constante do artigo 1º da Proposta
de Emenda à Constituição nº 43, de 2013. Senador
Inácio Arruda..........................................................
Encaminhamento de votação do Requerimento nº 1.393, de 2013, que solicita destaque
para votação em separado do artigo 52 da Constituição Federal, constante do artigo 1º da Proposta
de Emenda à Constituição nº 43, de 2013. Senador
Francisco Dornelles................................................
Encaminhamento de votação do Requerimento nº 1.393, de 2013, que solicita destaque
para votação em separado do artigo 52 da Constituição Federal, constante do artigo 1º da Proposta
de Emenda à Constituição nº 43, de 2013. Senador
Alfredo Nascimento................................................
Encaminhamento de votação do Requerimento nº 1.393, de 2013, que solicita destaque
para votação em separado do artigo 52 da Constituição Federal, constante do artigo 1º da Proposta
de Emenda à Constituição nº 43, de 2013. Senador
Aloysio Nunes Ferreira...........................................
Encaminhamento de votação do Requerimento nº 1.393, de 2013, que solicita destaque
para votação em separado do artigo 52 da Constituição Federal, constante do artigo 1º da Proposta
de Emenda à Constituição nº 43, de 2013. Senador
Wellington Dias.......................................................
Encaminhamento de votação do Requerimento nº 1.393, de 2013, que solicita destaque
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para votação em separado do artigo 52 da Constituição Federal, constante do artigo 1º da Proposta
de Emenda à Constituição nº 43, de 2013. Senador
José Agripino..........................................................
Encaminhamento de votação do Requerimento nº 1.393, de 2013, que solicita destaque
para votação em separado do artigo 52 da Constituição Federal, constante do artigo 1º da Proposta
de Emenda à Constituição nº 43, de 2013. Senador
Pedro Taques..........................................................
Encaminhamento de votação do Requerimento nº 1.393, de 2013, que solicita destaque
para votação em separado do artigo 52 da Constituição Federal, constante do artigo 1º da Proposta
de Emenda à Constituição nº 43, de 2013. Senador
Eduardo Amorim.....................................................
Encaminhamento de votação do Requerimento nº 1.393, de 2013, que solicita destaque
para votação em separado do artigo 52 da Constituição Federal, constante do artigo 1º da Proposta
de Emenda à Constituição nº 43, de 2013. Senador
Randolfe Rodrigues................................................
Encaminhamento de votação do Requerimento nº 1.393, de 2013, que solicita destaque
para votação em separado do artigo 52 da Constituição Federal, constante do artigo 1º da Proposta
de Emenda à Constituição nº 43, de 2013. Senador
Eunício Oliveira.......................................................
Encaminhamento de votação do Requerimento nº 1.393, de 2013, que solicita destaque
para votação em separado do artigo 52 da Constituição Federal, constante do artigo 1º da Proposta
de Emenda à Constituição nº 43, de 2013. Senador
Sérgio Petecão.......................................................
Encaminhamento de votação do Requerimento nº 1.393, de 2013, que solicita destaque
para votação em separado do artigo 52 da Constituição Federal, constante do artigo 1º da Proposta
de Emenda à Constituição nº 43, de 2013. Senador
Gim Argelo..............................................................
Encaminhamento de votação do Requerimento nº 1.393, de 2013, que solicita destaque para
votação em separado do artigo 52 da Constituição
Federal, constante do artigo 1º da Proposta de
Emenda à Constituição nº 43, de 2013. Senadora
Ana Amélia.............................................................
Encaminhamento de votação do Requerimento nº 1.393, de 2013, que solicita destaque
para votação em separado do artigo 52 da Constituição Federal, constante do artigo 1º da Proposta
de Emenda à Constituição nº 43, de 2013. Senador
Eduardo Lopes.......................................................
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Encaminhamento de votação do Requerimento nº 1.393, de 2013, que solicita destaque
para votação em separado do artigo 52 da Constituição Federal, constante do artigo 1º da Proposta
de Emenda à Constituição nº 43, de 2013. Senador
Sérgio Souza..........................................................
Encaminhamento de votação do Requerimento nº 1.393, de 2013, que solicita destaque
para votação em separado do artigo 52 da Constituição Federal, constante do artigo 1º da Proposta
de Emenda à Constituição nº 43, de 2013. Senador
Aécio Neves............................................................
Encaminhamento de votação do Requerimento nº 1.393, de 2013, que solicita destaque
para votação em separado do artigo 52 da Constituição Federal, constante do artigo 1º da Proposta
de Emenda à Constituição nº 43, de 2013. Senador
Rodrigo Rollemberg................................................
Encaminhamento de votação do Requerimento nº 1.392, de 2013, que solicita destaque
para votação em separado do artigo 47 da Constituição Federal constante do artigo 1º da Proposta
de Emenda à Constituição nº 43, de 2013. Senador
Romero Jucá..........................................................
Encaminhamento de votação do Requerimento nº 1.392, de 2013, que solicita destaque
para votação em separado do artigo 47 da Constituição Federal constante do artigo 1º da Proposta
de Emenda à Constituição nº 43, de 2013. Senador
Wellington Dias.......................................................
Encaminhamento de votação do Requerimento nº 1.392, de 2013, que solicita destaque
para votação em separado do artigo 47 da Constituição Federal constante do artigo 1º da Proposta
de Emenda à Constituição nº 43, de 2013. Senador
Francisco Dornelles................................................
Encaminhamento de votação do Requerimento nº 1.392, de 2013, que solicita destaque
para votação em separado do artigo 47 da Constituição Federal constante do artigo 1º da Proposta
de Emenda à Constituição nº 43, de 2013. Senador
Aloysio Nunes Ferreira...........................................
Encaminhamento de votação do Requerimento nº 1.392, de 2013, que solicita destaque
para votação em separado do artigo 47 da Constituição Federal constante do artigo 1º da Proposta
de Emenda à Constituição nº 43, de 2013. Senador
Pedro Taques..........................................................
Encaminhamento de votação do Requerimento nº 1.392, de 2013, que solicita destaque
para votação em separado do artigo 47 da Constituição Federal constante do artigo 1º da Proposta
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de Emenda à Constituição nº 43, de 2013. Senador
Rodrigo Rollemberg................................................
Encaminhamento de votação do Requerimento nº 1.392, de 2013, que solicita destaque
para votação em separado do artigo 47 da Constituição Federal constante do artigo 1º da Proposta
de Emenda à Constituição nº 43, de 2013. Senador
Eduardo Lopes.......................................................
Encaminhamento de votação do Requerimento nº 1.392, de 2013, que solicita destaque
para votação em separado do artigo 47 da Constituição Federal constante do artigo 1º da Proposta
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84273

Ata da 211ª, Sessão, Não Deliberativa,
em 22 de novembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Paulo Paim e Mozarildo Cavalcanti.

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 5 minutos e
encerra-se às 10 horas e 22 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Há número regimental. Declaro
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência recebeu, da Câmara dos
Deputados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 377 a 390, 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. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Há oradores inscritos.
Passo a palavra, de imediato, ao nobre Senador
Mozarildo Cavalcanti, do Partido Trabalhista Brasileiro,
de Roraima, grande Senador da República.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo
Paim, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV
Senado, ouvintes da Rádio Senado, hoje, quero abordar um tema que já tenho abordado sob outro enfoque,
mas que continua atual, portanto, é dever nosso tentar
resolvê-lo de todas as formas.
Trata-se da Justiça Eleitoral, trata-se do ato de
votar do cidadão. Inclusive, faço a observação de que
nas várias eleições de que já participei, realmente,
como ocorreu na eleição do Governador do meu Estado,
em 2010, as coisas são escancaradamente corruptas.
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O atual Governador, em sua campanha... Um
candidato a deputado estadual, ou o irmão do candidato, pegou uma quantia em dinheiro. A Polícia Federal estava atenta e começou a seguir o carro. Ele,
então, jogou um pacote, Senador Paulo Paim, com
R$100 mil. O meu Estado, que é o menor em número
de eleitores, em 2010, foi o que mais teve apreensão
de dinheiro e também a coibição das ações descaradas mesmo daqueles que são candidatos apenas para
tirar proveito pessoal.
Quero, até para consolidar ou reiterar o que temos
dito aqui e também nas redes sociais, ler na íntegra o
discurso de posse do Ministro Marco Aurélio na Presidência do TSE. Aliás, ontem foi a primeira sessão de
que o Ministro participou como Presidente.
Acho que podemos viver um momento muito importante. O TSE tem estrutura suficiente para fazer uma
campanha permanente de alerta ao eleitor para que
ele realmente entenda que o grande responsável pela
eleição de pessoas que não têm, digamos, o desejo, o
interesse e as condições de trabalhar pelo bem público é ele. Se o TSE não fizer isso, os partidos políticos
não vão fazê-lo. E eles nem têm, lamentavelmente, a
credibilidade que ainda tem o TSE.
Quero lembrar que, no caso da eleição do Governador de Roraima, ainda há uns quatro ou cinco
processos pedindo a sua cassação. Um deles, desde
março de 2011. Estamos em 2013, e já houve outra
eleição nesse período, que foram justamente as eleições municipais. Então, vejam bem, só para citar o caso
de Roraima, é um processo que tramita desde 2011.
O mandato do Governador acaba no ano que vem, e
não se julga. Quando for julgado, ele já se aproveitou
do Governo por praticamente quatro anos. Aliás, há um
precedente no Piauí, em que o Governador foi cassado
faltando oito ou nove meses para terminar seu mandato.
Então, fica claro para a população, infelizmente, e para aqueles que se candidatam que cometer
corrupção na eleição não atinge nenhum dos atores
dessa questão e muito menos implica perda de mandato. Inclusive, agora, há uma decisão – eu não sou
jurista, mas fico muito preocupado com a forma como
foi decidido – em relação àquela ação, àquele recurso
contra a expedição de diploma. O Tribunal Eleitoral praticamente descartou a possibilidade de ela ser julgada
no TSE por ação daqueles – tanto o Ministério Público,
quanto o candidato, quanto o povo – que recorrerem
do ato em razão das corrupções.
Vou ler o discurso do Presidente do TSE, Ministro Marco Aurélio:
Serei breve [disse o Ministro], como convém
em solenidades com a presença de pessoas
cujo tempo é escasso. Aos integrantes do Tri-
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bunal, em suas diversas fases, aos integrantes da Justiça Eleitoral, como um grande todo,
responsáveis, em última análise, pela intangibilidade do voto, transfiro a homenagem que é
prestada por tantos que vieram testemunhar
esta posse, do titular e do Vice-Presidente do
Tribunal Superior Eleitoral, e também pelos
que acompanham, quer mediante a internet,
quer por meio da TV Justiça, esta sessão solene. O reconhecimento da instituição a todos.
De volta ao TSE, constato a arte dos desígnios
insondáveis. Jamais imaginei, muito menos
busquei, uma terceira passagem, chegando,
novamente, à Presidência e, o melhor, sucedendo a dedicada Ministra Cármen Lúcia.
Recordo-me das anteriores, especificamente
em 1996 e 2006, e as considerarei ao atuar
mais uma vez. Na década de 90, ocorreram
as primeiras eleições informatizadas. Dez anos
após, deu-se um alerta sobre a concretude do
Direito, presente quadra de perda dos parâmetros, de abandono de freios inibitórios na vida
pública nacional. Ressaltei, como continuo a
fazê-lo, a necessidade de observância estrita
das normas de regência. Infelizmente, o avanço cultural ainda não se mostrou satisfatório.
Por isso, adotar o minimalismo judicial põe
em risco o equilíbrio na disputa, dá lugar ao
império da esperteza e compromete a vontade real do eleitor [Aqui, aquele assunto a que
me referi, do Estado de Roraima, na eleição
do atual Governador, é um fato estarrecedor].
Ontem, falei em advertência aos homens públicos. Hoje, dirijo minhas melhores forças aos
concidadãos, conclamando-os a acreditarem,
individualmente, na dimensão possuída, no
poder que detêm, porque integrados em um
Estado Democrático de Direito, vivendo em
uma República. É sabença geral que o poder
pertence ao povo, sendo exercido pelos representantes escolhidos. Então, estes devem ser
os vocacionados a servir ante o cargo ocupado,
jamais o utilizando com finalidade econômico-financeira pessoal.
Caríssimos eleitores [continua o Ministro], o
voto é o maior indicativo do estágio democrático experimentado por uma nação, tanto que
é logo extirpado quando o autoritarismo se instala [É bom que o povo entenda isto: quando
não há voto livre e secreto, já está instaurado
o regime autoritário]. O voto, como instrumento de manifestação da vontade de um povo,
há de ser genuinamente livre, decorrente de
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convicções e de expectativas sobre o futuro do
país. Nunca pode estar atrelado ao cabresto
ideológico, às promessas vãs, aos interesses
particulares e momentâneos [de quem quer
seja, tanto candidatos quanto eleitor].
Eis a figura central [diz o Ministro] de todo o
processo de escolha: o eleitor, e não o candidato. O eleitor, sim, é insubstituível no ato de
votar. Cabe-lhe aprovar ou rejeitar a atuação
do parlamentar e do administrador anteriormente eleitos. Cabe-lhe sinalizar ao político o
necessário agir com fidelidade de propósito.
Cabe-lhe a decisão final quanto ao país que
queremos ter.
A verdadeira revolução não é fruto da tecnologia, mas da ética. Já passou a hora de
amadurecer e abandonar a superada ideia
de que os problemas brasileiros não são nossos e não dependem, para serem resolvidos,
do povo, mas tão só do governo. Urge sair do
marasmo, participar com responsabilidade e
assumir o papel reservado a cada um de nós,
[nós todos, brasileiros e brasileiras]. (...)
O direito ao voto torna-se um dever em face
da grandiosidade do bem jurídico protegido
– o País. [A pessoa que vota, seja no Estado
de Roraima, seja no Rio Grande do Sul, onde
se localizam os pontos extremos do Brasil: no
Norte, no meu Estado, o Monte Caburaí, e,
no Estado do Senador Paim, o Arroio Chuí].
Assim como o poder familiar é direito e obrigação – conferindo aos pais a gerência da
vida e os cuidados essenciais ao desenvolvimento da criança –, o voto confere ao eleitor
uma licença para a escolha dos ocupantes de
cargos políticos.
Os eleitos exercerão os mandatos em plenitude, inclusive sobre os que se recusam a
votar. [Aqueles que não votaram ou votaram
em branco também estão representados pelos
políticos eleitos na eleição. Então, a pregação
do voto nulo, a pregação do voto em branco
é uma coisa antidemocrática, porque propicia
que justamente os maus se aproveitem desta
ausência no exercício do voto para realmente
se elegerem com mais facilidade ainda.] Em
jogo está o Brasil, gigante em dimensões, riquezas e problemas. Podemos atuar em prol da
democracia, do desenvolvimento, da redução
das disparidades econômicas. Como, então,
abdicar de tão sublime direito [que é o ato de
votar]? Se o motivo é o descontentamento com
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a quadra vivida, relembremos ser a urna o lugar de protesto social por excelência!
É preciso avançar culturalmente, deixar de
lado a apatia, a acomodação. A hora se aproxima. Convoco [disse o Ministro] todos os cidadãos brasileiros a comparecerem às urnas
nas eleições de 2014 e a expressarem, pelo
voto livre, de forma pacífica e ordeira, o que
desejam para o futuro da Nação.
Descabe apoiar a bandalheira, o quebra-quebra
dos encapuzados, o enfrentamento às autoridades. Mostram-se inviáveis a paralisação das
atividades, o fechamento de vias públicas, o
desatino, quando se tem à disposição o mais
eficaz instrumento de modificação da realidade social e política, o voto! Sim, a vontade do
povo é soberana, mas deve ser depositada nas
urnas e não incendiada nas lixeiras das ruas.
A Justiça Eleitoral não se limita a viabilizar as
eleições, a realizar a contagem dos votos e a
proclamar o vencedor. Mantém-se atenta aos
desvios de conduta do candidato e do ocupante do cargo público eletivo, trabalhando ininterruptamente, e não apenas no período das
eleições. [Isso é muito importante.] Incumbe-lhe, a partir do direito posto, de normas imperativas, zelar pela correção dos procedimentos
anteriores à disputa [porque também muitas
das corrupções ocorrem no período anterior
e, às vezes, há um ano da eleição, como é o
caso do Governador de Roraima, que já está
em plena campanha política, reunindo professores, funcionários públicos e lançando a sua
candidatura a Senador, numa clara antecipação da campanha que ele está praticando] e
afastar os que, mesmo tendo obtido o mandato,
transgrediram a ordem jurídica.
O descaso com a coisa pública e o desvio de
finalidade no exercício do cargo ainda são corriqueiros [lamentavelmente]. O elevado número
de processos julgados pela Justiça Eleitoral
indica [não só os julgados como também os
não julgados], de um lado, a persistência daqueles cuja pretensão é o locupletamento e,
de outro, a vigilância exercida pela imprensa,
pelo Ministério Público, pelos partidos e candidatos [e também pelo cidadão eleitor].
Mesmo diante do instrumental colocado à disposição das entidades formalmente destinadas a apurar e condenar abusos, nada é mais
efetivo no combate aos desvios do que a vigilância do eleitor. O controle mútuo exercido
pelas partes antagônicas é salutar para inibir
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os desmandos e as irregularidades, na medida
em que possibilita a atuação do Estado, a cessação do fato e o afastamento dos culpados.
Mas nada, absolutamente nada, se iguala ao
protesto efetivo do cidadão, que, para tanto,
conta com [uma arma forte, que é] o voto para
a escolha dos que o mereçam.
Se o erro é inevitável, porque inerente à conduta humana, não nos esqueçamos de que o
canto do lucro fácil chega sem dificuldades aos
ouvidos dos que creem na impunidade. Daí a
importância do atuar vigilante, impedindo a
falcatrua ou interrompendo-a, a fim de afastar do exercício do cargo os que desonram o
juramento feito no ato de posse.
Indivíduos mal-intencionados fiam-se na displicência e na omissão dos demais para instalarem os escritórios do crime dentro de órgãos
públicos ou em empresas com as quais negociam. É inviável esperar que o Poder Público
solucione todas as charadas. A participação
do maior interessado, ou seja, do cidadão de
bem, daquele que não compactua com o erro
e pretende a correção de rumos, surge indispensável.
Incontáveis vezes ouvi críticas sobre a legislação nacional. Considero que a resposta aos
problemas não está na criação de novas normas. No Brasil, não precisamos de mais leis
[como, por exemplo, a que aprovamos aqui, a
chamada minirreforma política],(...)
Lamentavelmente, o Congresso fica todo o tempo fazendo isso, inclusive contra o meu voto, porque
é uma enganação dizer que estão reformando qualquer coisa de forma consistente. Aliás, ao ler aquela
minirreforma, parece-me, ao contrário do que se prega,
que ela beneficia cada vez mais os mais poderosos.
Os cargos não podem ser utilizados para alcançar objetivos pessoais e imediatos. Aquele que
assim age deve ficar impedido de permanecer
ou retornar ao exercício do cargo público. Cabe,
em primeiro plano, ao cidadão, ao eleitor, ter
presente a falta e, nas urnas, corrigir o erro.
Repito: o bandido conta com a passagem do
tempo, com o esquecimento, com a impunidade. Poucos ousariam tanto se tivessem certeza
da dura punição que os espera. Nesse ponto,
as instituições nacionais vêm mostrando força
e destemor. Disso não tenho a menor dúvida.
Ainda que as curvas das normas de regência
tornem mais longo o caminho, a retidão acaba por triunfar.
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Por último, posso afirmar estar o Judiciário
comprometido com a aplicação eficaz da lei,
de modo a responder ao clamor por justiça,
anunciando aos quatro ventos, com as consequências próprias, que o meio justifica o
fim e não este, aquele, doa em quem doer,
pouco importa, já que o processo não tem
capa, tem conteúdo. [Quer dizer, o processo
que visa a inibir ou a interromper a corrupção
tem que, de fato, ser um processo sem capa e,
sim, com conteúdo.] Recursos financeiros são
empenhados na busca de soluções. Centenas
de servidores recebem treinamento a fim de
afastar dificuldades. A identificação biométrica
está em implementação para evitar fraudes.
Os equipamentos usados são de última geração. Nenhum cidadão em pleno gozo dos
direitos políticos ficará impedido de votar: as
urnas chegarão por terra, água ou ar a todos
os cantos deste País continental. Enfim, tudo é
pensado e feito para permitir o exercício amplo
e irrestrito dos ideais democráticos. Que o eleitor, ciente do grande papel que desempenha
na construção de uma Nação independente,
desenvolvida e soberana, aceite o desafio e
compareça às urnas, fazendo-o com pureza
d’alma, de forma livre e conscientizada. Perceba que, embora senhor de um único voto, é
autor fundamental de obra voltada não só ao
respectivo bem-estar, como também ao das
gerações futuras!
Mãos à obra e que reine o entusiasmo na busca de um Brasil melhor!
Sr. Presidente, se nós analisarmos esse pronunciamento, veremos que realmente é uma mudança de
posição do TSE junto à eleição. O Ministro Marco Aurélio
foi muito claro ao falar da grande responsabilidade por
estarem presentes em cargos públicos eletivos pessoas que sabidamente são corruptas ou que induzem
à corrupção. Nós, de fato, teremos um novo momento.
E o Presidente do TSE pretende, a partir de agora,
Senador Paim, fazer uma campanha permanente de
conscientização do voto. Porque senão ficam pessoas
como o atual Governador de Roraima no cargo, apesar
das constatações do Ministério Público Estadual, da
Polícia Federal, e todos os cidadãos tomam conhecimento pela imprensa desses atos, ficam revoltados e
pensam que a saída é não votar ou anular o voto ou
votar em branco. Não é!
Eu quero aqui fazer um apelo a todos os cidadãos
de bem deste País para que nos unamos para combater esse grande mal para a democracia. É muito bom
saber também que não é a eleição de um candidato
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que torna aquele candidato ladrão. Na verdade, é o
eleitor que bota um ladrão num cargo público.
Então, é muito importante que cada um dos cidadãos – seja o mais humilde até os mais proeminentes
– tenha essa consciência de que votar é, sobretudo,
um dever cívico para com a nossa Nação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
E quero dizer que voltarei mais vezes a este tema
neste período, digamos assim, já de pré-campanha para
aqueles que vão para reeleição ou vão para eleição
nos parlamentos e também para aqueles que exercem
o Poder Executivo, como Governadores e Presidente
da República.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Mozarildo, convido V. Exª
a assumir neste momento a Presidência, para que eu
possa fazer o meu pronunciamento, já que permutamos
e a Senadora Lúcia Vânia ficou no meu lugar.
O Sr. Paulo Paim 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 ao ilustre Senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Mozarildo Cavalcanti, eu aproveito
esta manhã de sexta-feira para fazer aqui alguns registros, a pedido de entidades, a pedido de movimentos
sociais, sobre temas de que eu tenho tratado ao longo
da minha caminhada, que são o combate a todo tipo
de preconceito e a defesa permanente dos interesses
dos trabalhadores do campo e da cidade, e naturalmente dos aposentados e pensionistas.
Sr. Presidente, a Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura (Contag) completa 50
anos agora em 22 de dezembro, exatamente daqui a
30 dias. A solenidade da festa aconteceu ontem, 21
de novembro.
A Contag é uma entidade histórica, pois foi lá
que nós nos reunimos diversas vezes durante a Assembleia Nacional Constituinte, para elaborar toda a
parte da ordem social, que vai do art. 6º ao 12 da nossa Constituição. Lá foi o grande QG dos Constituintes,
liderados também naturalmente pelo Diap, pelo Dieese, pelas confederações e centrais sindicais, e aqui o
destaque para a Contag.
A Contag possui 27 federações e mais de 4 mil
sindicatos no País – 4 mil sindicatos de trabalhadores e
trabalhadoras rurais, filiados. Ela luta pelos direitos de
milhões de homens e mulheres do campo e da floresta,
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que são agricultores familiares, acampados, assentados. Luta pela reforma agrária, pelos assalariados rurais, meeiros, comodatários, extrativistas, quilombolas,
pescadores artesanais e ribeirinhos.
A Contag integrou a vanguarda da luta contra a
ditadura militar. Foi fundamental para a volta da democracia no Brasil, reivindicando uma ampla e irrestrita anistia política, eleições diretas e, como eu disse
antes, foi fundamental até mesmo na convocação da
Assembleia Nacional Constituinte.
Durante a Constituição de 1988 – e eu estava lá,
fui constituinte, V. Exª também, Senador Mozarildo –,
a Contag participou de discussões que envolviam os
direitos de toda a nossa gente, do campo e da cidade. Uma das vitórias foi a inclusão dos trabalhadores
e trabalhadoras rurais na Previdência Social, garantindo, inclusive, aquele direito de um salário mínimo.
Portanto, Sr. Presidente, senhoras e senhores,
meus cumprimentos, meus parabéns, em nome do
Senado Federal, em nome dos trabalhadores do campo e da cidade, a essa entidade, a Contag, pelos seus
50 anos de luta, 50 anos de vida nessa caminhada
em defesa da nossa gente. Vida longa à Contag, vida
longa aos trabalhadores do campo, que ela tão bem
representa!
Sr. Presidente, na mesma linha, quero também
fazer um pronunciamento sobre a garantia dos direitos previdenciários na agricultura familiar. No mês de
agosto deste ano, em Esteio, na região metropolitana
de Porto Alegre, capital do meu Estado, o Rio Grande
do Sul, tivemos mais uma edição importantíssima, a
34ª, da Expointer.
A abertura desse importante e tradicional evento agrário coube à Presidenta Dilma Rousseff, que
destacou, em seu pronunciamento, a importância da
exposição e seus números expressivos. As vendas
ultrapassaram R$850 milhões, e o público alcançou
cerca de 560 mil pessoas.
Evidentemente, os resultados positivos alcançados se devem a vários atores: ao governo estadual,
aos produtores rurais – tanto os grandes, quanto os
pequenos –, à agricultura familiar e à participação, eu
diria, do povo gaúcho, num evento que já é internacional.
Com efeito, a Presidenta destacou a capacidade
rural do Rio Grande do Sul, sublinhando – abro aspas
às palavras da Presidenta: “A cadeia de sucesso a que
nós chegamos é fruto de trabalho, esforço e garra. Chegamos aqui graças também às políticas do Governo
Federal, que se tornaram cada vez mais consistentes
e fortalecidas.” Palavras da Presidenta.
E quero ilustrar com uma dessas políticas.
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Ainda na Expointer 2013, recebemos uma importante informação provinda do Ministério da Previdência Social e do Ministro do Desenvolvimento Agrário.
Em informe específico, o Ministro Pepe Vargas
falou sobre a garantia dos direitos previdenciários para
a agricultura familiar, destacando que, além de se tratar
de fator de justiça social, esses direitos também são
importantes para fortalecer a economia das regiões
onde residem e trabalham os segurados.
A opinião do Ministro é a seguinte:
Se juntarmos os recursos que a Previdência
repassa com os recursos do crédito para a
agricultura familiar, nós vamos ver o quanto
isso movimenta a economia local e o quanto
isso tem, em potencial, de geração de emprego e renda no comércio, na indústria e no
setor de serviços.
As palavras do Ministro Pepe Vargas encontram
amparo na literatura acadêmica especializada sob diversos ângulos, que ora destacam os impactos econômicos, ora as melhorias de ordem social, convergindo
sempre para destacar os efeitos benéficos do pagamento de benefícios rurais a esses trabalhadores tão
importantes para o nosso País.
No Rio Grande, são mais de 600 mil trabalhadores rurais amparados. No Brasil, o número ultrapassa
a casa de 7 milhões, alavancados a partir do governo
Lula e do Governo Dilma.
Todo esse imenso universo aguardava, com ansiedade, boas notícias por parte do Governo brasileiro,
e, mais uma vez, elas vieram.
O Presidente do Instituto Nacional do Seguro
Social, Dr. Mauro, afirmou, na mesma Expointer, que
o trabalhador rural terá os direitos previdenciários reconhecidos automaticamente, da mesma maneira que
hoje se faz com os trabalhadores urbanos, dispensando-os, assim, da penosa tarefa de apresentar vários
e vários documentos ao INSS na hora de requerem o
seu benefício. Para tanto, as informações laborais necessárias à concessão do benefício estarão registradas em um Cadastro Nacional de Informações Sociais
de recorte rural.
Trata-se de uma grande conquista, uma medida
de caráter isonômico, capaz de igualar os trabalhadores do campo e da cidade, como manda a própria
Constituição.
Estamos todos de parabéns. A conquista e o
aperfeiçoamento dos direitos previdenciários é uma
velha bandeira que empunhamos há anos e anos, aqui
nesta Casa, com muito orgulho, e que vemos agora
se tornar realidade. Semeamos, e estamos hoje colhendo os frutos.

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

Meus cumprimentos, especialmente ao Ministro
Garibaldi, nosso colega aqui do Senado há tantos anos,
que tem demonstrado muito carinho pelas causas das
famílias rurais brasileiras.
Cumprimento também o Ministro Pepe Vargas, ele,
gaúcho lá da minha cidade, Caxias do Sul, que conhece bem a realidade do homem e da mulher do campo.
Finalizo, Sr. Presidente, com as palavras de Elton
Weber, Presidente da Federação dos Trabalhadores
da Agricultura do Rio Grande do Sul. Após destacar
que a garantia dos direitos previdenciários é uma das
políticas que contribuem para manter os homens e
mulheres trabalhando no campo, ele afirma, com propriedade: “Sem essas políticas públicas, nós teríamos
muito mais problemas na questão da sucessão rural.
A previdência social rural é uma forma de cidadania”.
Sr. Presidente, na mesma linha, ainda falando
sobre agricultura familiar, quero discorrer agora sobre
o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Já que o
assunto é agricultura familiar, quero lembrar que a ONU
(Organização das Nações Unidas) declarou 2014 o
Ano Internacional da Agricultura Familiar.
O Ano Internacional da Agricultura Familiar visa
destacar o perfil da agricultura familiar e dos pequenos
agricultores, focalizando a atenção mundial em seu
importante papel no alívio da fome e pobreza, provisão de segurança alimentar e nutrição, melhora dos
meios de subsistência, gestão dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e obtenção do desenvolvimento sustentável, particularmente nas áreas rurais.
O objetivo é reposicionar a agricultura familiar
no centro das políticas agrícolas, ambientais e sociais
nas agendas nacionais, identificando lacunas e oportunidades para promover uma mudança rumo a um
desenvolvimento mais equitativo e equilibrado.
Em 2014, haverá uma ampla discussão e cooperação no âmbito nacional, regional e global para
aumentar a conscientização e o entendimento dos
desafios que os pequenos agricultores enfrentam e
ajudar a identificar maneiras eficientes de apoiar os
agricultores familiares.
A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura foi convidada a facilitar sua implementação, em colaboração com governos, instituições
internacionais de desenvolvimento, organizações de
agricultores e outras organizações relevantes do sistema das Nações Unidas, bem como organizações não
governamentais relevantes.
Mas, afinal, por que se fala tanto em agricultura
familiar? Conforme a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) – aliás, seu
Presidente é o brasileiro José Graziano da Silva, meu
companheiro histórico –, a agricultura familiar inclui,
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Sr. Presidente, todas as atividades agrícolas de base
familiar e está ligada a diversas áreas do desenvolvimento rural.
A agricultura familiar consiste em um meio de organização das produções agrícola, florestal, pesqueira,
pastoril e aquícola que são gerenciadas e operadas
por uma família e é predominantemente dependente
de mão de obra familiar, tanto de mulheres quanto de
homens.
Tanto em países desenvolvidos quanto em países
em desenvolvimento, a agricultura familiar é a forma
predominante de agricultura no setor de produção de
alimentos. Em nível nacional, existe uma série de fatores
que são fundamentais para o bom desenvolvimento da
nossa querida agricultura familiar, tais como: condições
agroecológicas e características territoriais; ambiente
político; acesso aos mercados; acesso à terra e aos
recursos naturais; acesso à tecnologia e serviço de
extensão; acesso ao financiamento; condições demográficas, econômicas e socioculturais; disponibilidade
de educação especializada, entre outros.
A agricultura familiar tem um importante papel
socioeconômico, ambiental e cultural, com certeza
absoluta.
Mas, afinal, a agricultura familiar tem um viés
com os pequenos agricultores que estão diretamente
vinculados à segurança alimentar mundial.
A agricultura familiar preserva os alimentos tradicionais, além de contribuir para uma alimentação
balanceada e salvaguardar a agrobiodiversidade e o
uso sustentável dos recursos naturais.
A agricultura familiar representa uma nova oportunidade para impulsionar as economias locais, especialmente quando combinada com políticas específicas
destinadas a promover a proteção social e o bem-estar
das comunidades.
Sr. Presidente, há quatro objetivos-chave no ano
internacional da agricultura familiar:
– apoiar a formulação de políticas agrícolas, ambientais e sociais que promovam a agricultura
familiar sustentável;
– aumentar o conhecimento, a comunicação e a
conscientização pública;
– obter um melhor entendimento das necessidades, potencial e restrições da agricultura familiar
e assegurar apoio técnico;
– criar sinergias para sua sustentabilidade.
Sr. Presidente, o ano internacional da agricultura
familiar vai se concentrar em três linhas globais, Senador Mozarildo, de atuação, que serão implementadas
no contexto dos processos e acordos nacionais em
colaboração com os principais parceiros:
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– promoção do diálogo sobre processos de tomada de decisão em políticas públicas;
– identificação, documentação e compartilhamento de lições aprendidas e de experiências
bem-sucedidas de políticas pró-agricultura familiar existentes no âmbito nacional e global,
para assim capitalizar conhecimentos relevantes
sobre esse tema tão importante a que aqui eu
destinei grande parte do meu pronunciamento,
a agricultura familiar;
– comunicação, promoção e divulgação.
Sr. Presidente, pela importância desse tema,
creio que esta Casa, o Senado Federal, poderia realizar, em 2014 – e entrei já com esse requerimento –,
uma sessão especial sobre 2014, Ano Internacional da
Agricultura Familiar. Faremos essa sessão em parceria
com o Governo Federal e inclusive com entidades de
nível internacional.
Por fim, Sr. Presidente, quando falo em agricultura familiar, estou me referindo a todos os segmentos
que defendo com muito amor e carinho desta tribuna:
brancos, negros, índios, pequenos agricultores – não
importa a origem, se quilombolas, se afrodescendentes,
italianos, alemães, portugueses, japoneses, polacos.
Não importa, aqui esse é o caminho.
Nesse sentido, Sr. Presidente, aproveitando o tempo de que ainda disponho, eu gostaria de compartilhar,
neste momento, com este Plenário e com o sistema
de comunicação do Senado, algumas perguntas que
recebi sobre a Semana da Consciência Negra.
Depois de responder, elas foram publicadas nos
órgãos que divulgam o trabalho daqueles que têm
compromisso com a política de igualdade, eu resolvi,
Sr. Presidente, para algumas questões ficarem mais
claras, compartilhá-las da tribuna.
Foi perguntado, Sr. Presidente, qual será a grande
contribuição que o Estatuto da Igualdade Racial dará à
comunidade a curto prazo. Eu respondi que o Estatuto
da Igualdade Racial foi debatido por mais de 15 anos
no Congresso Nacional. É uma proposta oriunda de
homens e mulheres, negros e brancos, que queriam
um instrumento jurídico que reunisse as principais demandas na construção de uma sociedade igualitária
para todos.
O desafio foi imenso, houve muita controvérsia e
várias propostas que sonhamos não foram aprovadas
num primeiro momento, mas o foram num segundo
momento.
Sabemos que um projeto original nem sempre é
aceito em sua integralidade e eu sempre afirmo que
projeto bom não é aquele que eu achei ótimo ou com
que eu sonhei, mas aquele que conseguimos aprovar
apesar das dificuldades.

80

84352 Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Por isso, o Estatuto da Igualdade Racial é um
grande marco jurídico que deu legitimidade para formulação e implementação de inúmeras políticas públicas nesses três primeiros anos após sua aprovação.
Apresentei o Estatuto há mais de 20 anos. Foi
no debate da Assembleia Nacional Constituinte que
começamos a sua elaboração e hoje ele é um marco
na política brasileira.
Nesse sentido, podemos citar a legitimidade,
dada pelo Estatuto, à constitucionalidade das cotas
no Supremo Tribunal Federal.
O Estatuto ajudou e deu legitimidade para as
cotas nas universidades, aprovadas, quase que por
unanimidade, aqui, no Congresso Nacional. Aqui, no
Senado, só houve um voto contrário.
O Estatuto tem ajudado a construir cotas no serviço público em vários Municípios do País, inclusive
em Estados como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
O Estatuto colaborou e teve o reconhecimento
da Presidenta Dilma neste sentido quando do envio do
projeto de cotas para negros no serviço público, que
passa a tramitar no Congresso Nacional.
O Estatuto também ajudou dando legitimidade
para o recente Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias do Nascimento – grande Abdias! –, que
tem por objetivo propiciar a formação e capacitação
de estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pobres e também estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, com elevada qualificação em universidades,
instituições de educação profissional e tecnológica e
centros de pesquisa no Brasil e no exterior.
Esses jovens terão a oportunidade de viver novas
experiências educacionais e profissionais voltadas à
educação, à competitividade e à inovação em áreas
prioritárias para a promoção da igualdade racial, do
combate a todo tipo de preconceito, do estudo e valorização das especificidades socioculturais e linguísticas dos povos indígenas, da acessibilidade e inclusão
no Brasil e da difusão do conhecimento da história e
cultura afro-brasileira e indígena.
O Estatuto prevê um Sistema Nacional, chamado de Sinapir, Sistema Nacional de Política de Igualdade Racial, com forte função mobilizadora, que será
implantado pela Secretaria de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial.
O Estatuto também prevê que o Orçamento-Geral
da União leve em consideração as demandas de promoção de políticas por igualdade, de negros, brancos,
pobres e índios.
A sociedade precisa empoderar-se desse documento, desse forte instrumento, e entendê-lo para
formular cada vez mais políticas públicas.
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Quem não leu o Estatuto, que o leia!
Sr. Presidente, em relação às comunidades quilombolas, perguntaram-me se a política de reconhecimento de posse é o bastante para garantir a preservação dessas comunidades. Eu respondi que a
política de reconhecimento das terras quilombolas é
uma grande fonte de luta das comunidades, mas ainda não é o bastante.
Apresentei, no Congresso, um projeto chamado
“Quilombos do Amanhã”, o Projeto de Lei nº 113, de
2008, com a finalidade de levar aos nossos quilombos
saúde, educação, esporte, lazer e formas alternativas
de trabalho.
Não basta ter a terra. É preciso estruturar, aperfeiçoar, valorizar as tradições. Isso tudo, aliado às
políticas de terra, dará um grande valor para nossas
comunidades.
Sr. Presidente, as manifestações de junho levaram várias pautas da sociedade às ruas. Então,
perguntaram-me como eu teria visto o combate aos
preconceitos.
Eu respondi que achei bom a vinda das manifestações de junho, pois trouxeram pautas variadas:
melhoria da prestação do serviço público, transporte,
saúde, educação, combate à corrupção, entre outras.
Defendemos, sim, todas essas propostas. Defendemos as políticas afirmativas, mas é muito importante
que tenhamos um olhar sobre a política universal que
atinge a grande maioria da população brasileira, principalmente os pobres. E lá estão os negros.
Quanto à questão das passagens, por exemplo,
sabemos que quem utiliza o transporte coletivo urbano
são brancos e negros pobres. As manifestações são
boas, são bem-vindas, são legítimas: transporte de
qualidade e preço acessível.
Outro exemplo, Sr. Presidente, de política universal é o Programa Bolsa Família, que não possui o corte
racial, mas alcança mais de 70% da população negra.
Trata-se da transferência de renda a brancos e
negros pobres e abarca diretamente essa parcela da
população. Como já dissemos, eles estão na base da
chamada pirâmide social.
Quando olhamos o avanço da classe média, percebemos o avanço da comunidade negra, pois, dos 25
milhões de pessoas que passaram a integrar a classe média, 75% são negras. Na saúde e na educação
não é diferente, assim como no combate à corrupção,
porque os desvios de recursos atingem diretamente
os mais pobres, que são, naturalmente, negros e brancos nessa faixa.
Quando aprovamos aqui que parte dos royalties
vai para a educação, esse investimento maciço vai
para onde? Principalmente para as escolas públicas,
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nas quais está a maioria da população pobre do nosso País. Eu diria até que lá está 100% da população
pobre do nosso País, sendo que 70% dela é negra.
Quando o Governo investe no Programa Mais
Médicos, atendemos as periferias e os rincões do Brasil, as terras indígenas, os quilombolas, a agricultura
familiar. É lá, de fato, que o nosso povo está.
Como se pode ver, nas vilas, nos bairros, as
pautas centradas nas políticas universais, naquele
momento, não destacavam as questões pontuais do
negro ou do branco, mas, fazendo uma leitura, podemos perceber que grande parte da comunidade negra
está contemplada, porque está entre os mais pobres.
Enfim, perguntam também quais são os cuidados que a comunidade brasileira precisa ter para tornar o Estatuto uma ferramenta efetiva de promoção
da igualdade.
Eu respondi que a principal estratégia a ser utilizada para que o Estatuto seja uma ferramenta efetiva
é empoderar-se do Estatuto, fazer uma leitura, uma
releitura e mais outra do seu texto e então perceber
como ele é importante e como pode ser eficaz na construção de políticas públicas de combate a todo tipo de
preconceito, buscando uma sociedade de iguais.
Para aqueles que não têm condição de ler todos
os 65 artigos, sugiro a leitura do art. 4o, que já é capaz
de promover uma verdadeira revolução, pois permite
a construção das ações afirmativas no Município, no
Estado e na União. Então, repito: é preciso empoderar-se do Estatuto.
Sr. Presidente, já enfrentamos, nas dependências
do Congresso, no Supremo, em audiências públicas,
nas ruas, nas praças, nas universidades, nas assembleias legislativas, debates incansáveis sobre políticas
de igualdades, políticas afirmativas, políticas de cotas,
e as respostas estão sendo dadas na sala de aula, com
os jovens cotistas negros, pobres, brancos, indígenas,
com deficiência, ocupando seus espaços com um grande sucesso. Sei que ainda existem dificuldades com a
permanência dessas pessoas nas universidades em
virtude de seus poucos recursos financeiros até para
a alimentação e para o transporte, mas esse é um processo que nós haveremos de atravessar.
Apresentei o projeto de Bolsa Permanência, Sr.
Presidente, o PLS no 214, de 2010, e tenho procurado dialogar cada vez mais com o Governo Dilma para
ampliar recursos da permanência. Esse é um desafio
constante. Neste momento, as pautas latentes são as
cotas no serviço público e o projeto da Bolsa Permanência, que vai assegurar que negros e brancos pobres
tenham uma bolsa para poderem, efetivamente, estar
nos bancos das universidades.
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Sr. Presidente, a imagem do negro na mídia, na
TV, é de extrema importância. Defendo, sim, cada vez
mais, uma política de inclusão. Temos visto algumas
iniciativas pontuais e, certamente, tímidas, mas muito
boas. A questão central são as ações afirmativas dentro da televisão brasileira, que já começou a adentrar,
que é um espaço de reprodução, um espaço no qual
avaliamos a nossa igualdade, um espaço de consumo
e um espaço que cria referências.
Com o avanço da classe média negra, vimos uma
pequena modificação no olhar dos produtores sobre
as atrizes e os atores negros. Mas só isto não basta.
Queremos, claro, a participação efetiva de todos nas
passarelas, nas propagandas e em todos os espaços.
Afinal, todos, brancos, negros, pobres, índios, são
consumidores.
Como eu disse anteriormente, as cotas ampliam
esse debate, devem ser vistas. Como disse aquele
poeta espanhol que gosto de mencionar, o caminho a
gente faz caminhando, caminhando juntos, brancos,
negros e índios de mãos dadas.
Sr. Presidente, estou indo para o final.
O jovem brasileiro é alvo de um violento processo
de extermínio em algumas das principais capitais do
País. Isto está na mídia todos os dias. Acredito que a
principal forma de resistência é manter a esperança
na mudança de mentalidade.
Existe uma crítica muito forte à polícia em relação
ao seu papel repressivo contra os jovens negros, mas
é importante que cada um, como Congresso Nacional,
como Estado, como sociedade, reflita sobre seu papel
nesse contexto, sobre sua contribuição no sentido de
dar formas e instrumentos para que esses jovens tenham um lugar ao sol.
Aqui, destaco, Sr. Presidente, que há cerca de
15 dias, juntamente com a Senadora Lídice da Mata,
entregamos aqui a proposta de uma CPI para o enfrentamento à violência contra os jovens negros, porque,
de cada dez jovens assassinados, oito são negros. O
Presidente Renan Calheiros me indicou para Presidente
e a Senadora Lídice da Mata para Relatora.
Aqui, no Congresso Nacional, trabalhamos fortemente e fui Relator do Estatuto da Juventude. Estamos
levando aos jovens o sonho de estudar numa universidade em que ninguém seja excluído pela cor da pele,
como acontecia até o período em que não tínhamos o
Estatuto e as cotas. Abordamos essa questão no Estatuto da Igualdade Racial, no capítulo “Da Juventude”,
pois acreditamos que devem existir diversas políticas
conjuntas para este tema. E lá mesmo, no Estatuto da
Juventude, colocamos também um artigo para combater a discriminação de alguém pela sua orientação
sexual – e já é lei.
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Também estamos apoiando o Programa Juventude Viva. Esse programa nasceu de uma intensa articulação interministerial para enfrentar a violência contra a juventude brasileira, especialmente aqueles que
estão sendo agredidos e assassinados, na sua ampla
maioria, negros, mas também brancos. Ele reúne ações
de prevenção a partir da criação de oportunidades de
inclusão social e autonomia; da oferta de equipamentos, serviços públicos e espaços de convivência em
territórios que concentram altos índices de homicídio.
Assim buscamos também o aprimoramento da atuação do Estado por meio do enfrentamento ao racismo
institucional e da sensibilização de agentes públicos
para essa questão.
Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil
vencer o violento processo de extermínio da juventude. Precisamos reunir uma verdadeira força tarefa para
acabar com isso e precisamos lembrar sempre que,
matando esses jovens, mata-se o futuro do nosso País.
Sr. Presidente, quando um jovem da periferia,
negro ou branco, é morto, estamos matando a vida,
a alegria, estamos matando o Brasil, estamos permitindo que matem nossos filhos, nossos netos, nossos
bisnetos.
Precisamos acabar com os autos de resistência
nas ocorrências policiais, uma vez que é um dos fortes
fatores das mortes desses jovens em nosso País. Isso
é violação dos direitos humanos.
Para terminar, Sr. Presidente, agradecendo muito
a V. Exª, apenas digo essa frase final: para combater
todo tipo de preconceito, todo tipo de violência, seja
física, seja pontual, seja pela cor da pela, seja pela
orientação sexual, só tem um caminho – e sei que
V. Exª vai concordar –, o de investir na educação, na
educação, na educação, na saúde, no lazer e na cultura. Assim, estaremos dando aos jovens formas de
conhecimento para que possam ascender socialmente
e viver e envelhecer com dignidade.
Por isso, insistimos tanto, tanto, tanto, que a palavra número um foi: educação, educação, educação
e educação.
Obrigado, Presidente. Agradeço muito a V. Exª
por ter permitido que eu completasse o meu pronunciamento nesta manhã de sexta-feira.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB-RR) – Parabéns, Senador Paulo
Paim, pelo pronunciamento importante que fez.
Em seguida, concedo a palavra à Senadora Ana
Amélia, do PP do Rio Grande do Sul.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP-RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Caro Presidente desta sessão, Senador Mozarildo
Cavalcanti; Senador Paim, telespectadores da TV Se-
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nado e ouvintes da Rádio Senado, o que me traz à tribuna hoje é uma questão federativa preocupante para
qualquer gestor público, seja governador, seja prefeito
– especialmente prefeito.
A decisão do Governo Federal de arquivar o projeto de lei que reduz a dívida de Estados e Municípios
com a União (PLC nº 99/2013), em reunião com a base
aliada, realizada nessa semana, é um gesto que, aparentemente, menospreza o trabalho intenso feito pelo
Congresso Nacional no sentido de equilibrar a desequilibrada relação entre União, Estados e Municípios.
A proposta, já aprovada na Câmara dos Deputados e em tramitação nesta Casa, faz parte dos debates
sobre o novo e necessário Pacto Federativo, importante
e abrangente tema que deveria ser tratado com atenção e prioridade pelo Governo Federal e, sobretudo,
por esta Casa legislativa. Inclusive, essa foi a principal
justificativa para a realização, no último dia 24 de outubro, da terceira Sessão Temática do Senado, com a
participação do Ministro da Fazenda, Guido Mantega,
outros representantes do Executivo e muitos de nós,
Senadores.
Aqui, no Legislativo, o acordo foi fechado, com
o aval do governo, para que a troca do indexador da
dívida também fosse retroativa ao momento da contratação dos empréstimos firmados no final dos anos
90. É importante destacar que o texto original, encaminhado pelo governo, previa, inicialmente, a troca do
indexador usado para corrigir, apenas, os pagamentos
das dívidas a vencer de Estados e Municípios.
Não foi o formato mais adequado, mas garantiria
um socorro financeiro importante para os elos mais
fracos da Federação, como é o caso de Estados e Municípios. Vale destacar, ainda, que muitas prefeituras
estão em situação de penúria financeira, resultante
das indefinições sobre os repasses de recursos aos
demais entes federados. É preciso que se encontre,
urgentemente, uma alternativa para que os recursos
nas mãos da prima rica, a União, cheguem, de fato, a
Estados e Municípios. Fazer andar projetos prioritários
e concluí-los no tempo certo tem de ser uma prioridade, uma escolha de governo!
É lamentável que o governo tome essa decisão
a esta altura do jogo ou do campeonato.
Agora, de modo repentino, o governo recua e
só aceitará mudanças do indexador para as dívidas à
frente, sem efeitos retroativos. Em resumo: o projeto
de lei, que poderia melhorar as contas de Estados e
Municípios, está, simplesmente, sendo abandonado
pelo governo e pela própria base.
Eu gostaria, até, de saber como ficam as declarações dos governadores que festejaram essa iniciativa como histórica e como um avanço extraordinário.
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Agora, talvez, tenham que ser revistas declarações
dessa natureza.
Mais uma vez, o governo prefere abandonar os
temas que dizem respeito ao Pacto Federativo, colocando o assunto para escanteio, quando o mais recomendado seria apresentar avanços que pudessem
contribuir, sim, para melhorias reais nas nossas cidades.
Sem ajustes nessa relação entre os entes federados, fica, ao meu juízo, muito difícil promover resultados concretos, sobretudo nas cidades, onde vivem as
pessoas, como mais saúde, mais educação e melhoria
na infraestrutura, principalmente em relação à mobilidade urbana, com transporte público mais eficiente,
o que, aliás, foi tema tão reclamado pelas ruas nos
movimentos que houve no meio do ano.
Tratamos, Senador Mozarildo Cavalcanti, inúmeras vezes, dessa complexa matéria, que envolve indexador das dívidas estaduais, guerra fiscal, Fundo de
Participação dos Estados (FPE), receitas do comércio
eletrônico e outros temas de interesse. São, como disse, questões já debatidas exaustivamente nesta Casa,
nos últimos anos, que têm objetivos claros: acabar com
a guerra fiscal e votar, preferencialmente até o final de
novembro, propostas estruturantes e reformadoras
nesse processo federativo.
Recentemente, o grupo O Estado de S. Paulo
promoveu uma série de debates envolvendo representantes de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e
Espírito Santo. A principal constatação do debate foi a
seguinte: câmbio, guerra fiscal e falta de investimentos
do Governo Federal são fatores que inibem o crescimento nacional e regional.
A Secretária de Desenvolvimento Econômico de
Minas Gerais, Dorothea Werneck, afirmou que a guerra
fiscal entre os Estados não traz benefícios às unidades
da Federação. A Secretária criticou, inclusive, o fato de
o Conselho Nacional de Política Fazendária, o famoso
Confaz, exigir consenso entre as 27 unidades da Federação para aprovar propostas, sugerindo a necessidade
de alterações por meio de uma Proposta de Emenda
à Constituição, uma atribuição nossa, do Legislativo.
Concordo com os especialistas quando afirmam
que é preciso repensar o Estado brasileiro como uma
República Federativa. Resolver as questões que envolvem a guerra fiscal é um passo importante para os
avanços econômicos.
Para que essas melhorias ocorram, é preciso,
obviamente, disposição de todos os parlamentares,
independentemente da orientação política: base, independentes – como é o meu caso – ou de oposição.
O Governo Federal, contudo, é peça-chave para que
esse processo se desdobre de modo bem sucedido!
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É necessário olhar a realidade dos 5.568 Municípios brasileiros, “espinha dorsal” dessa importante
relação entre Entes federados!
Por isso, como Presidente da Subcomissão Permanente de Assuntos Municipais, vinculada à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) desta Casa, tenho
como prioridade avançar, ao menos, com outras pospostas que tenham efeitos positivos sobre as contas
de Estados e Municípios.
Esse é o caso da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 39/2013, de minha autoria, que prevê
aumento de 2% no repasse dos Impostos de Renda (IR)
e sobre Produtos Industrializados (IPI) para o Fundo
de Participação dos Municípios, o famoso FPM, que
é a principal receita para a maioria dos municípios em
relação as suas necessidades de arrecadação.
Como é sabido de todos, as reduções frequentes
nos repasses do FPM e as limitações da União para
repassar os chamados “restos a pagar” às prefeituras
distorcem, e muito, o atual modelo federativo.
Um detalhado estudo, feito em janeiro desse ano
por economistas brasileiros, entre os quais, José Roberto Rodrigues Afonso, Julia Morais Soares e Kleber
Pacheco de Castro, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), mostrou que os
Municípios continuam penalizados com a atual estrutura do sistema tributário brasileiro.
A pesquisa mostra que, enquanto a União ficou
com 56,62% das receitas disponíveis em 2010, Estados ficaram com 25,09%, e aos Municípios, os primos
pobres da federação, restaram apenas 18,29% do bolo
tributário. Na prática, isso significa que os Municípios,
principalmente os 3.895 de menor porte, que são a
maioria, não conseguem bancar a totalidade dos serviços relativos às demandas básicas da população, como
educação, saúde, saneamento básico e infraestrutura.
É preciso lembrar que muitos dos serviços públicos de responsabilidade da União, são, em muitos
casos, repassados às prefeituras, já prejudicadas financeiramente por esse descompasso nas relações federativas. São inúmeras as dificuldades que têm forçado
os Municípios, inclusive do meu estado, o Rio Grande
do Sul, a buscarem soluções alternativas.
Cito, por exemplo, a redução dos custos das dívidas municipais, alteração dos indexadores, modernização da Lei de Licitações, atualização das normas
que tratam do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISS) e criação de programas de ajuste fiscal
para possibilitar operações de crédito. Não há dúvida,
portanto, que um novo Pacto Federativo é o caminho
para reorganizar as finanças públicas.
Como foi acordado, em março deste ano, entre os governadores de todo o País e os Presidentes
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desta Casa, Renan Calheiros, e da Câmara Federal,
Henrique Eduardo Alves, é preciso votar propostas
que resultem na proteção e no equilíbrio federativo!
Essa é uma responsabilidade que cabe ao Congresso.
Que aquela iniciativa dos dois Líderes do Congresso
Nacional não sejam em vão.
Por entender a importância de tudo isso, apresentei, inclusive, outra proposta (PEC nº 70), que tramita
nesta Casa, obrigando a União a conceder benefícios
fiscais a Estados e Municípios, nos casos de redução
de tributos de forma unilateral feitas pela União, como
é o caso que citei há pouco, da redução do IPI e do
Imposto de Renda para compor a receita do FPM.
Isso é para evitar prejuízos financeiros às prefeituras
quando a União diminuir a cobrança de parte de alguns
impostos, incidente sobre a venda de carros e geladeiras, o que, claro, diretamente impacta negativamente,
com a redução da receita das prefeituras via Fundo
de Participação dos Municípios, já que esse fundo é
integrado exatamente por esses dois impostos, o IPI
e o Imposto de Renda.
É preciso lembrar ainda que, ao reduzir as alíquotas do IPI, o Governo Federal cria problemas aos
Municípios, pois os repasses de recursos às prefeituras
são reduzidos unilateralmente, o que sobrecarrega as
contas municipais, obrigando prefeitos a descumprirem
a moralizadora e necessária Lei de Responsabilidade
Fiscal. Muitos prefeitos estão descumprindo a lei porque a União não faz os repasses dos recursos a tempo para que as prefeituras organizem as suas contas.
É a situação de penúria financeira dos Municípios
que comprova a falência do nosso modelo federativo,
que está ultrapassado e completamente esgotado!
Como se sabe, o cobertor é curto, mas é preciso cautela na hora de descobrir os pés para proteger a cabeça. Cabe lembrar que a arrecadação de impostos e
contribuições federais, só no mês de outubro, somou
mais de R$100 bilhões. É um recorde para o Governo
Federal! Foi o melhor outubro da história no quesito
“arrecadação”. Enquanto isso, os pobres Municípios e
Estados estão à míngua, Senador Mozarildo.
Por isso, avançar com essas reformas é aumentar as chances reais para que as políticas públicas resultem em melhorias à população, com mais saúde,
educação e infraestrutura. É um processo com efeitos
duradouros que precisa começar, progredir.
Não podemos nos deixar abater por dificuldades
impostas, seja por parte da União, inclusive com reflexos no Poder Judiciário.
Lembro, por exemplo, o caso da ação popular, da
qual sou apoiadora e signatária, juntamente com o Senador Pedro Simon e outros representantes gaúchos,
Senador Paulo Paim, além de toda a Bancada do Rio
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Grande do Sul, porque uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região extinguiu essa ação popular
ajuizada em novembro de 2011 e cassou a liminar da
Justiça Federal que garantia o título de filantropia à
Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural e
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Rio Grande do Sul (Ascar/Emater-RS), presidida por
Lino de David. Veja só, é um ato, de novo, unilateral.
Por causa de inúmeras dificuldades impostas
pela União, no julgamento da ação na Justiça, esta entidade – veja só, Senador Mozarildo –, Ascar/Emater,
que atende 250 mil famílias de pequenos agricultores
e também criadores de gado no meu Estado, pode ter
um prejuízo de aproximadamente R$2 bilhões, inviabilizando seu funcionamento. E ela é disseminadora do
conhecimento e da assistência rural. Isso está acontecendo no exato momento em que o Governo cria
uma empresa de nível federal para exatamente dar a
assistência rural. Nós já temos essa estrutura pronta
e extingui-la não é um ato adequado.
Com a derrubada dessa liminar, a Associação
volta a ficar fragilizada diante de ações de execução
fiscal que podem, até mesmo, determinar a liquidação
da instituição e o encerramento do serviço prestado.
Assentados da reforma agrária, pescadores artesanais,
indígenas e quilombolas também serão atingidos, indevidamente, por esse litígio, o que é inconcebível, uma
vez que, unilateralmente, de uma hora para a outra, a
Previdência Social retira a condição de filantropia de
uma entidade e a deixa, eu diria, com o pincel na mão,
sem condições de continuar prestando esse serviço.
Há mais de 20 anos, a entidade tenta obter a declaração de nulidade por ilegalidade e imoralidade de
dois atos administrativos praticados pela União contra a Ascar: um que revogou o direito à imunidade da
entidade em relação à contribuição previdenciária, a
questão filantrópica; e o outro que cancelou o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.
O litígio entre a Ascar e a União se refere à contribuição previdenciária.
O problema começou em 1992, quando a Ascar
perdeu o direito de isenção tributária do pagamento da
contribuição previdenciária, deixando, assim, a condição de entidade beneficente, adquirida em 1975. Em
resumo: nem as entidades filantrópicas estão livres de
pagar contribuição patronal ao Caixa da Previdência
Social, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
É muita, eu diria, até, intransigência e um ato de força.
Por isso, a importância de ficarmos atentos às decisões
da União, que estão atrasando os avanços sociais relevantes de que o País precisa, especialmente esse
a que fiz referência agora, que é o da extensão rural.
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Não é coerente que, na hora em que a Casa tem
aprovada a criação de uma empresa federal para a
extensão rural, se elimine a possibilidade do trabalho
feito há muitos anos pela Ascar/Emater e que, agora,
está nesse conflito jurídico dessa discussão.
Não houve sequer uma análise do mérito dessa
decisão unilateral da Previdência, exatamente por isso,
e o Governo é parte desse processo nos conselhos da
própria Ascar. Então, não conseguimos entender, porque é uma empresa pública, o que presta é assistência
direta aos pequenos agricultores e os Municípios que
têm como referência o trabalho da Ascar/Emater, no
Rio Grande do Sul, estão, agora, ameaçados de perder, também, esse serviço.
No que depender dos Parlamentares gaúchos,
nós lutaremos até o fim para manter as condições de
trabalho da Ascar/Emater, lamentando que o litígio jurídico possa atrapalhar as condições de trabalho dessa
importante instituição.
Agradeço, Sr. Presidente, a concessão do tempo e vou para uma audiência pública que requeri na
Comissão de Relações Exteriores, para tratar de direitos trabalhistas dos servidores das embaixadas do
Brasil que não pertencem ao quadro do Ministério
das Relações Exteriores, no caso, da diplomacia, não
são da carreira, mas são residentes nos lugares onde
prestam serviço.
É uma matéria relevante, é um projeto do ex-Presidente José Sarney, nosso colega Senador, e
que já teve exame na Comissão de Assuntos Sociais,
com Relatoria do Senador Paulo Bauer, e, agora, está
submetido à Comissão de Relações Exteriores, em
que o Relator é o próprio Presidente, Senador Ricardo Ferraço.
A audiência vai ser muito importante para esclarecimentos em relação a esse tema.
Obrigada, Senador.
Bom fim de semana a todos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Senadora Ana Amélia,
quero cumprimentar V. Exª pelo importante pronunciamento que fez sobre a questão dos Municípios.
Realmente, é lamentável que, embora nossa
Constituição tenha colocado, claramente, que compõem a União, a Federação, o Governo Federal, os
governos estaduais e os Municípios, os Municípios,
de fato, são relegados a um plano final, vamos dizer
assim, não é nem secundário. Porque, no fundo, como
disse V. Exª, quando o Governo Federal quer estimular
alguma coisa, corta o IPI; e só duas fontes compõem
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o FPE (Fundo de Participação dos Estados) e o dos
Municípios: apenas o Imposto de Renda e o IPI. Quer
dizer, sempre se fazem os abatimentos, as reduções
de IPI, prejudicando, claramente, Estados e Municípios.
Parabéns, portanto.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Presidência comunica
ao Plenário que recebeu o Ofício n° 23, de 2013, do
Presidente da Comissão de Juristas, criada pelo Ato
do Presidente do Senado n° 13, de 2013, destinada a
elaborar o anteprojeto do novo Código Comercial, encaminhando o relatório final e o anteprojeto apresentado como conclusão dos trabalhos daquela Comissão.
É o seguinte o Ofício:
(*) Ofício nº 23/2013 – CJNCCOM
Brasília 18 de novembro de 2013
Assunto: Encerramento dos Trabalhos da Comissão
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa excelência
que a Comissão de Juristas criada pelo ATS nº 13, de
2 de maio de 2013, responsável pela elaboração de
anteprojeto do novo Código Comercial, encerrou seus
trabalhos em 18 de novembro de 2013, oportunidade
na qual ocorreu na 11ª Reunião e foram aprovados o
relatório final e o anteprojeto do novo Código Comercial.
Presentes a reunião, conforme cópia da lista de
presença anexa, os membros João Otávio de Noranha,
Fabio Uchoa Coelho, Alfredo de Assis Gonçalves Neto,
Arnoldo Wald, Clovis Cunha da Gama Malcher Filho,
Daniel Beltrão de Rossiter Correia, Eduardo Montenegro
Serur, Felipe Luckmann Fabro, Marcelo Guedes Nunes,
Marcio Souza Guimarães, Newton de Lucca, Osmar
Brina Corrêa Lima, Paulo de Moraes Penalva Santos,
Tiago Asfor Rocha Lima e Uinie Caminha.
Cordialmente, – Ministro João Otávio de Noronha, Presidente.
(*) O relatório final e o anteprojeto a que se refere este ofício encontram-se publicados em suplemento do presente Diário (Vide
item 5.1 do sumário).

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência oficializará as Lideranças para que possam encaminhar as
indicações dos membros que irão compor a Comissão
Temporária destinada a examinar o Projeto de Lei do
Senado n° 487, de 2013, que reforma o Código Comercial, nos termos do art. 374, do Regimento Interno.
É o seguinte o Projeto:
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Sábado 23

171

84443

172

84444

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

173

84445

174

84446

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

175

84447

176

84448

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

177

84449

178

84450

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

179

84451

180

84452

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

181

84453

182

84454

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

183

84455

184

84456

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

185

84457

186

84458

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

187

84459

188

84460

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

189

84461

190

84462

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

191

84463

192

84464

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

193

84465

194

84466

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

195

84467

196

84468

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

197

84469

198

84470

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

199

84471

200

84472

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

201

84473

202

84474

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

203

84475

204

84476

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

205

84477

206

84478

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

207

84479

208

84480

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

209

84481

210

84482

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

211

84483

212

84484

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

213

84485

214

84486

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

215

84487

216

84488

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

217

84489

218

84490

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

219

84491

220

84492

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

221

84493

222

84494

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

223

84495

224

84496

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

225

84497

226

84498

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

227

84499

228

84500

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

229

84501

230

84502

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

231

84503

232

84504

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

233

84505

234

84506

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

235

84507

236

84508

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

237

84509

238

84510

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

239

84511

240

84512

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

241

84513

242

84514

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

243

84515

244

84516

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

245

84517

246

84518

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

247

84519

248

84520

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

249

84521

250

84522

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

251

84523

252

84524

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

253

84525

254

84526

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

255

84527

256

84528

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

257

84529

258

84530

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

259

84531

260

84532

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

261

84533

262

84534

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

263

84535

264

84536

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

265

84537

266

84538

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

267

84539

268

84540

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

269

84541

270

84542

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

271

84543

272

84544

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

273

84545

274

84546

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

275

84547

276

84548

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

277

84549

278

84550

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

279

84551

280

84552

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

281

84553

282

84554

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

283

84555

284

84556

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

285

84557

286

84558

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

287

84559

288

84560

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

289

84561

290

84562

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

291

84563

292

84564

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

293

84565

294

84566

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

295

84567

296

84568

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

297

84569

298

84570

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

299

84571

300

84572

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

301

84573

302

84574

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

303

84575

304

84576

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

305

84577

306

84578

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

307

84579

308

84580

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

309

84581

310

84582

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

311

84583

312

84584

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

313

84585

314

84586

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

315

84587

316

84588

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

317

84589

318

84590

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

319

84591

320

84592

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

321

84593

322

84594

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

323

84595

324

84596

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

325

84597

326

84598

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

327

84599

328

84600

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

329

84601

330

84602

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

331

84603

332

84604

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

333

84605

334

84606

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

335

84607

336

84608

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

337

84609

338

84610

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

339

84611

340

84612

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

341

84613

342

84614

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

343

84615

344

84616

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

345

84617

346

84618

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

347

84619

348

84620

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

349

84621

350

84622

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

351

84623

352

84624

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

353

84625

354

84626

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

355

84627

356

84628

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

357

84629

358

84630

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

359

84631

360

84632

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

361

84633

362

84634

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

363

84635

364

84636

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

365

84637

366

84638

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

367

84639

368

84640

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

369

84641

370

84642

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

371

84643

372

84644

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

373

84645

374

84646

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

375

84647

376

84648

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

377

84649

378

84650

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

379

84651

380

84652

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

381

84653

382

84654

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

383

84655

384

84656

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

385

84657

386

84658

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

387

84659

388

84660

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

389

84661

390

84662

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

391

84663

392

84664

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

393

84665

394

84666

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

395

84667

396

84668

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

397

84669

398

84670

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

399

84671

400

84672

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

401

84673

402

84674

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

403

84675

404

84676

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

405

84677

406

84678

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

407

84679

408

84680

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

409

84681

410

84682

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

411

84683

412

84684

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

413

84685

414

84686

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

415

84687

416

84688

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

417

84689

418

84690

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

419

84691

420

84692

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

421

84693

422

84694

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

423

84695

424

84696

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

425

84697

426

84698

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

427

84699

428

84700

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

429

84701

430

84702

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

431

84703

432

84704

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

433

84705

434

84706

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

435

84707

436

84708

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

437

84709

438

84710

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

439

84711

440

84712

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

441

84713

442

84714

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

443

84715

444

84716

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

445

84717

446

84718

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

447

84719

448

84720

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

449

84721

450

84722

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

451

84723

452

84724

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 23

453

84725

454

84726

Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Presidência comunica
ao Plenário que recebeu o Recurso nº 21, de 2013,
interposto no prazo regimental no sentido de que seja
submetido ao Plenário o Projeto de Lei do Senado nº
601, 2011, do Senador Pedro Taques, que acrescenta
o art. 27-A à Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997,
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que estabelece normas para as eleições, para impor
aos candidatos, partidos políticos e coligações o dever
de divulgar na internet relatórios periódicos referentes
aos recursos arrecadados e aos gastos efetuados na
campanha eleitoral.
É o seguinte o Recurso:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A matéria ficará perante a
Mesa durante cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, II, “c”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (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 Sena-

NOVEMBRO
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do nº 286, de 2010, do Senador Raimundo Colombo,
que flexibiliza limites de ruído para cidades litorâneas
de vocação turística.
Tendo sido rejeitada em apreciação terminativa
pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, a matéria vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Encerrou-se ontem o prazo
para apresentação de emendas ao Projeto de Resolu-

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ção nº 81, de 2013, que altera o art. 2º da Resolução
nº 21, de 2013, que autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito externo no valor
total de até dezoito milhões de dólares dos Estados
Unidos da América, com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID).
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
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A matéria encontra-se em regime de urgência e
consta da pauta da sessão deliberativa ordinária de
terça-feira, dia 26 do corrente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Sobre a mesa, parecer
que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O parecer lido vai à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência designa,
nos termos do Ofício nº 137, de 2013, da Liderança do
Bloco de Apoio ao Governo, as seguintes Senadoras
e Senadores para compor a Comissão Parlamentar
de Inquérito criada nos termos do Requerimento nº
1.255, de 2013, destinada a investigar o assassinato
de jovens negros no Brasil.
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Bloco Parlamentar da Minoria
(PSDB-DEM)
Titulares
Suplentes
Bloco Parlamentar União e Força
(PTB-PR-PSC-PPL)
Titulares

Bloco Parlamentar da Maioria
(PMDB-PP-PSD-PV)
Titulares
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Suplentes
É o seguinte o ofício na íntegra:
Ofício nº 137/2013 – GLDBAG

Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo
(PT-PDT-PSB-PCdoB-PRB)
Titulares
Paulo Paim
Lídice da Mata
Ana Rita

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, o Bloco de Apoio ao
Governo indica para a composição da CPI da Investigação do assassinato de jovens negros no Brasil, as
senadoras e senadores relacionados na tabela abaixo,
em vagas de titulares e suplentes, de acordo com a
proporcionalidade partidária.
Titulares

Suplentes
1. Eduardo Suplicy
2. Angela Portela

Brasília, 20 de novembro de 2013

Paulo Paim
Lídice da Mata
Ana Rita
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Suplentes
Eduardo Suplicy
Ângela Portela
– Senador Wellington Dias, Líder do PT e do
Bloco de Apoio ao Governo.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Nada mais havendo a
tratar, declaro encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 10 horas e 22 minutos.)
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Ata da 212ª Sessão, Não Deliberativa,
em 25 de novembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Paulo Paim, da Srª Ana Amélia e do Sr. Mozarildo Cavalcanti

(Inicia-se a sessão às 13 horas e 59 minutos
e encerra-se às 17 horas e 24 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Sobre a mesa, requerimentos
que serão lidos.
São lidos os seguintes:

638

85054 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

639

85055

640

85056 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Os requerimentos que acabam
de ser lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O requerimento que acaba de
ser lido será despachado à Mesa para decisão, nos
termos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O Senado Federal recebeu o
Aviso nº 247, de 19 de novembro de 2013, do Ministro de Estado de Minas e Energia, em resposta ao
Requerimento nº 991, de 2013, de informações, de
autoria do Senador Aécio Neves.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O Senado Federal recebeu os
seguintes Ofícios de Ministros de Estado:
– Nº 713, de 20 de novembro de 2013, do Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em resposta ao Requerimento nº
1.035, de 2013, de informações, de autoria da
Senadora Kátia Abreu.
– Nº 714, de 20 de novembro de 2013, do Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em resposta ao Requerimento nº
1.037, de 2013, de informações, de autoria da
Senadora Kátia Abreu.
– Nº 715, de 20 de novembro de 2013, do Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em resposta ao Requerimento nº 993,
de 2013, de informações, de autoria do Senador
Aécio Neves.
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– Nº 750, de 20 de novembro de 2013, do Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, em resposta ao Requerimento nº 994,
de 2013, de informações, de autoria do Senador
Aécio Neves.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência do Senado Federal
recebeu, por meio de expediente, Relatório de Viagem
Oficial do Senador Sérgio Petecão, referente ao Requerimento n° 1.227 de 2013, de missão, no qual relata
participação na Audiência Parlamentar Anual da União
Interparlamentar nas Nações Unidas, nos dias 14 e 15
de novembro de 2013, em Nova Iorque, Estados Unidos.
O expediente vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o expediente:
Brasília, 21 de novembro de 2013
Assunto: Relatório da viagem oficial
Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, tomo a liberdade de fazer o encaminhamento de
breve relatório da viagem oficial a que fui designado
na delegação brasileira para integrar a Delegação do
Senado Federal na Audiência Parlamentar Anual da
União Interparlamentar nas Nações Unidas – ONU.
Cordialmente, – Senador Sérgio Petecão, PSD/
AC.
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Relatório de viagem oficial a Nova York, Estados Unidos da América, nos dias 1 e 15
de novembro de 2013, para integrar a Delegação do Senado Federal na Audiência Parlamentar Anual da União Interparlamentar
nas Nações Unidas – ONU.
Senador Sérgio Petecão (PSD/AC)
Tendo sido designado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, Senador Renan
Calheiros, participei da 68ª Audiência Parlamentar
Anual da União Interparlamentar nas Nações Unidas,
realizada na cidade de Nova York, nos Estados Unidos
da América sob o tema: Agenda de desenvolvimento
pós-215: preparando o terreno.
Sala das Sessões, – Senador Sérgio Petecão,
PSD/AC.
RELATÓRIO
Relatório de viagem oficial a Nova York,
Estados Unidos da América, nos dias 14
e 15 de novembro de 2013, para integrar a
Delegação do Senado Federal na Audiência
Parlamentar Anual da União Interparlamentar nas Nações Unidas – ONU.
Senador Sérgio Petecão (PSD/AC)
Sob a temática: “Agenda de desenvolvimento
pós-2015: preparando o terreno”, definido para este
ano, a 68ª Reunião da Assembleia-Geral das Nações
Unidas contou com a presença dos chefes de Estado
de todos os 193 países-membros. Desde a abertura
de seus trabalhos, realizada no dia 24 de setembro de
2013 pela Presidente do Brasil, Dilma Rousseff, lideranças mundiais estão abordando temas de enorme
relevância sobre a manutenção da paz e segurança
internacional; promoção do crescimento econômico
sustentado e sustentável com desenvolvimento; desenvolvimento da África; promoção dos Direitos Humanos; coordenação eficaz dos esforços de assistência
humanitária; promoção da justiça e do direito internacional; desarmamento; controle de drogas, prevenção
e combate ao crime internacional e terrorismo em todas as suas formas e manifestações, além do risco de
proliferação nuclear no Oriente Médio, entre diversas
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outras abordagens relevantes para o desenvolvimento
multifacetado das nações.
A luta para derrotar a pobreza mundial continuou
sendo um dos principais objetivos do quadro de desenvolvimento pós-2015. Os desafios da sustentabilidade
também são vistos com profundo envolvimento com
países desenvolvidos e em desenvolvimento. Com isso,
nota-se que as Nações Unidas continuam trabalhando em direção a um conjunto chamado de Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável Universal (ODS). “O
mundo como um todo está no caminho errado”, ecossistemas vitais estão sofrendo danos potencialmente
irreparáveis; desigualdades estão crescendo, e as
economias são mais propensas a crise.
Há um crescente reconhecimento da necessidade
de políticas de desenvolvimento sustentável ser mais
explicitamente focada no bem-estar humano, tendo
em conta as diferenças de condições e oportunidades
entre homens e mulheres. Debates recentes sobre a
“harmonia com a natureza”, sobre a necessidade de
medir o progresso em outras medidas do que no Produto Interno Bruto (PIB). No entanto, para a maioria
dos líderes políticos, particularmente nos países desenvolvidos, estas abordagens fundamentalmente permanece baseada em um modelo de contínua subida
dos níveis de consumo para manter o motor econômico de trabalho. Na verdade, a felicidade humana não
precisa exigir níveis crescentes de consumo. A noção
de bem-estar humano deve considerar também mais
tempo livre, mais educação, mais saúde, um ambiente saudável e outras atitudes que promovam esses
resultados sociais.
Sala das Sessões,
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência do Senado Federal
recebeu, por meio de expediente, Relatório de Viagem
Oficial do Senador Jorge Viana, referente ao Requerimento nº 1.016 de 2013, de missão, no qual relata
participação na Assembleia Geral da Organização das
Nações Unidas, nos dias 16 a 24 de setembro de 2013,
em Nova Iorque, Estados Unidos.
O expediente vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o expediente:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência recebeu os Ofícios
nºs 280, 314 a 317, 371 a 376, de 2013, do Presidente
da Comissão de Assuntos Econômicos, comunicando
que foi dado conhecimento aos membros daquele Órgão técnico do inteiro teor dos Avisos nºs 69, 72, 73,
75, 76, e 77 a 82, de 2013, respectivamente, e recomendando seus arquivamentos.
São os seguintes os Ofícios:
OF. Nº 280/2013/CAE
Brasília, 8 de outubro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da
64ª Reunião, Extraordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 8 de outubro de 2013,
foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 69 de
2013 (Aviso nº 152 de 27/09/2013, na origem, do Banco Central do Brasil, encaminhando, em cumprimento
ao disposto na Lei nº 9.069/95, o demonstrativo das
emissões do Real referentes ao mês de agosto de
2013, as razões delas determinantes e a posição das
reservas internacionais a elas vinculadas. O expediente
foi encaminhado aos membros da Comissão por meio
do OF. CAE nº 51/2013-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
OF. Nº 314/2013/CAE
Brasília, 15 de outubro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, que na ocasião
da 66ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 15 de outubro de 2013, foi
dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 72 de
2013 (Aviso nº 325/MF), de 2 de outubro de 2013, do
Ministério da Fazenda, encaminhando, em cumprimento
ao art. 3º da Resolução do Senado Federal nº 20/04,
relatório sobre o Programa de Recompra de Títulos da
Dívida Pública Mobiliária Federal Externa, dentro das
operações de Administração de Passivo realizadas no
quarto bimestre de 2013. O expediente foi encaminhado aos membros da Comissão por meio do OF. CAE
nº 53/2013-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
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OF. Nº 315/2013/CAE
Brasília, 15 de outubro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 66ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 15 de outubro de 2013, foi
dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 73 de 2013
(Aviso nº 327/GMF), de 27 de setembro de 2013, do
Ministério da Fazenda, encaminhando, em cumprimento
ao art. 41 da Resolução do Senado Federal nº 43/01,
relatório contendo as características das operações
de crédito analisadas no âmbito daquele Ministério
no mês de agosto de 2013, tabelas demonstrativas
da posição de endividamento dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. Encaminha, ainda, por meio
do Anexo 4, comunicação das irregularidades constatadas no período, para atendimento ao art. 24, § 2º, da
Resolução do Senado Federal nº 43/01. O expediente
foi encaminhado aos membros da Comissão por meio
do OF. CAE nº 53/2013-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
OF. 316/2013/CAE
Brasília, 15 de outubro de 2013.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 66ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 15 de outubro de 2013, foi
dado conhecimento à Comissão de Aviso nº 75 de
2013 (Aviso nº 1265-Seses-TCU-Plenário), de 25 de
setembro de 2013, do Tribunal de Contas da União,
encaminhando a cópia de Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte nos autos do processo nº TC024.795/2013-5, bem como do Relatório e do Voto
que o fundamentam. O expediente foi encaminhado
aos membros da Comissão por meio do OF. CAE nº
53/2013-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos
OF. 317/2013/CAE
Brasília, 15 de outubro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 66ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 15 de outubro de 2013, foi
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dado conhecimento à Comissão de Aviso nº 76 de 2013
(Aviso nº 1309-Seses-TCU-Plenário), de 2 de outubro
de 2013, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia de Acórdão proferido pelo Plenário daquela
Corte nos autos do processo nº TC-046.385/2012-6,
bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam.
O expediente foi encaminhado aos membros da
Comissão por meio do OF. CAE nº 53/2013-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
OF. 371/2013/CAE
Brasília, 5 de novembro de 2013.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 68ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 5 de novembro de 2013, foi
dado conhecimento à Comissão de Aviso nº 77 de 2013
(Aviso nº 1327-Seses-TCU-Plenário), de 9 de outubro
de 2013, do Tribunal de Contas da União, encaminhando a cópia de Acórdão proferido pelo Plenário daquela
Corte nos autos do Processo nº TC-019.406/2013-4,
bem como do Relatório e da proposta de Deliberação
que o fundamentam.
O expediente foi encaminhado aos membros da
Comissão por meio do OF. CAE nº 57/2013-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos .
OF. Nº 372/2013/CAE
Brasília, 5 de novembro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 68ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 5 de novembro de 2013, foi
dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 78, de 2013
(Aviso nº 1.329-Seses-TCU-Plenário), de 9 de outubro
de 2013, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão proferido pelo Plenário daquela
Corte nos autos do Processo nº TC-019.412/2013-4,
bem como do Relatório e da Proposta de Deliberação
que o fundamentam. O expediente foi encaminhado
aos membros da Comissão por meio do Of. CAE nº
57/2013-Circular.
Informo, ainda, que a referida matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
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OF. Nº 373/2013/CAE
Brasília, 5 de novembro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, que na ocasião
da 68ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 5 de novembro de 2013, foi
dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 79 de 2013
(Aviso nº 1.355-Seses-TCU-Plenário), de 16 de outubro
de 2013, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão proferido pelo Plenário daquela
Corte nos autos do processo nº TC-046.710/2012-4,
bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam. O expediente foi encaminhado aos membros da
Comissão por meio do OF. CAE nº 57/2013-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de assuntos econômicos.
OF. Nº 374/2013/CAE
Brasília, 5 de novembro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, que, na ocasião
da 68ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 5 de novembro de 2013,
foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 80,
de 2013 (Aviso nº 1.367 – Seses – TCU – Plenário),
de 23 de outubro de 2013, do Tribunal de Contas da
União, encaminhando cópia do Acórdão proferido pelo
Plenário daquela Corte nos autos do Processo nº TC008.580/2013-8, bem como do Relatório e do Voto
que o fundamentam. O expediente foi encaminhado
aos membros da Comissão por meio do OF. CAE nº
57/2013-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
OF. Nº 375/2013/CAE
Brasília, 5 de novembro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 68ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 5 de novembro de 2013,
foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 81,
de 2013 (Aviso nº 1.370 – Seses – TCU – Plenário),
de 23 de outubro de 2013, do Tribunal de Contas da
União, encaminhando cópia do Acórdão proferido pelo
Plenário daquela Corte nos autos do processo nº TC015.486/2013-3, bem como do Relatório e do Voto

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

que o fundamentam. O expediente foi encaminhado
aos membros da Comissão por meio do OF. CAE nº
57/2013-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
OF. Nº 376/2013/CAE
Brasília, 5 de novembro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 68ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 5 de novembro de 2013,
foidado conhecimento à Comissão do Aviso nº 82 de
2013 (Aviso nº 1.383-Seses-TCU-Plenário), de 23 d
eoutubro de 2013, do Tribunal de Contas da União,
encaminhando cópia do Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte nos autos do processo nº TC022.475/2013-3, bem como do Relatório e do Voto
que o fundamentam. O expediente foi encaminhado
aos membros da Comissão por meio do OF. CAE nº
57/2013-Circular.
Informo, ainda, que a referida matéria deverá ser
encaminhada ao arquivo.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Preidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – As matérias vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Sobre a mesa, projeto de lei do
Senado que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 488, DE 2013
Dispõe sobre trabalhadores marítimos empregados a bordo de navios de turismo
estrangeiro e brasileiro que operem em
águas jurisdicionais brasileiras e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei aplica-se ao marítimo contratado
fora do Brasil para trabalhar, de forma não permanente, a bordo de navio de turismo estrangeiro em águas
jurisdicionais brasileiras.
Art. 2º A autorização prevista no art. 13, V, da Lei
nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, deverá ser requerida previamente ao Ministério do Trabalho e Emprego pela empresa representante do armador, com os
documentos estabelecidos na legislação pertinente.
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Parágrafo único. Regulamento disporá sobre os
modelos de formulários necessários à concessão da
autorização prevista no caput deste artigo.
Art. 3º A autorização de que trata esta Lei poderá ser emitida pelo prazo de até cento e oitenta dias,
improrrogável, pela Missão Diplomática ou Repartição
Consular indicada no requerimento de autorização de
trabalho, podendo ser retirada pelo titular ou por seu
procurador.
Parágrafo único. Excepcionalmente, a critério da
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, o visto
poderá ser concedido no Brasil, conforme previsto no
art. 2º da Resolução Normativa nº 09, de 10 de novembro de 1997, do Conselho Nacional de Imigração.
Art. 4º O marítimo estrangeiro que tenha ingressado no Brasil, mediante autorização de trabalho, ao
amparo da presente Lei, deverá comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer mudança de
embarcação.
Parágrafo único. A comunicação prevista no caput
poderá ser feita pelo empregador.
Art. 5º A não observância do disposto nesta Lei,
no tocante ao exercício da profissão de marítimo estrangeiro que trabalha a bordo de embarcação de turismo
estrangeira em operação em águas jurisdicionais brasileiras, sem vínculo empregatício no Brasil, sujeitará
as empresas operadoras de embarcações de turismo
às penalidades previstas em regulamento.
Parágrafo único. Os custos de repatriação serão
de exclusiva responsabilidade da empresa de navegação de turismo.
Art. 6º A repatriação do marítimo de nacionalidade brasileira é de total responsabilidade do tomador
dos serviços, que deverá arcar com todos os custos
de repatriação.
§ 1º Os custos previstos no caput incluem:
I – a passagem, por via aérea, salvo exceção plenamente justificada, até o destino escolhido pelo
trabalhador marítimo brasileiro para repatriação;
II – o alojamento e alimentação, desde o momento que o marítimo deixa a embarcação até
sua chegada ao local escolhido para repatriação;
III – a remuneração e os benefícios do marítimo,
desde o momento em que deixar a embarcação
até sua chegada ao local escolhido para repatriação, período este que será incluído no tempo
de serviço para todos os efeitos legais;
IV – o tratamento médico, se necessário, até que
o estado de saúde do marítimo o permita viajar
até o ponto escolhido para repatriação.
§ 2º A repatriação do trabalhador marítimo de
nacionalidade brasileira será considerada efetuada
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quando o marítimo chegar ao destino por ele escolhido, o que deverá ocorrer em, até, trinta dias.
Art. 7º Se o armador de embarcação estrangeira
de turismo não efetuar as providências necessárias para
a repatriação do trabalhador marítimo de nacionalidade brasileira, serão adotadas as seguintes medidas:
I – o Ministério do Trabalho e Emprego deverá providenciar a imediata ação dos auditores-fiscais do trabalho, que realizarão a inspeção e
fiscalização junto ao representante do armador
no Brasil, visando à efetivação das providências
determinadas para a repatriação do trabalhador
marítimo de nacionalidade brasileira;
II – caso a fiscalização do trabalho constate que a
empresa de navegação de turismo não tomou as
medidas cabíveis para a repatriação do marítimo
brasileiro, relatório circunstanciado deverá ser
encaminhado ao órgão do Ministério do Trabalho
e Emprego, em quarenta e oito horas, para que,
sem prejuízo das demais penalidades previstas
em lei, esta o remeta às autoridades competentes para serem tomadas medidas judiciais cabíveis visando a que a empresa de navegação de
turismo promova a repatriação;
III – se a empresa de navegação de turismo não
providenciar a repatriação do marítimo brasileiro, decorridos quinze dias após a denúncia de
ocorrência da parte do marítimo, o Ministério do
Trabalho e Emprego informará o fato ao Ministério das Relações Exteriores, que deverá providenciar a sua repatriação, conforme previsto
na Convenção no 166 sobre a Repatriação dos
Trabalhadores Marítimos (revisada), de 1987, da
Organização Internacional do Trabalho;
IV – o Ministério do Trabalho e Emprego poderá
interditar as instalações do representante da empresa de navegação de turismo, caso constate
que, decorridos quinze dias após a denúncia de
ocorrência da parte do marítimo, a empresa de
navegação não providenciou a repatriação do
marítimo brasileiro.
V – a empresa de navegação de turismo deverá efetuar o ressarcimento ao Tesouro Nacional
das despesas incorridas pela União com a repatriação do marítimo de nacionalidade brasileira,
diretamente ou compelido em juízo.
Parágrafo único. A interdição prevista no inciso
IV será mantida até a completa regularização da repatriação do marítimo brasileiro.
Art. 8º Sistema Cadastral de Informações registrará as empresas de navegação de turismo estran-
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geiras que cometeram infrações e as respectivas penalidades aplicadas.
Parágrafo único. Regulamento disciplinará a instituição e o funcionamento do sistema previsto no caput.
Art. 9º Os navios de turismo de bandeira estrangeira e brasileira, bem como embarcações de médio
e pequeno portes, de serviço e apoio marítimo, que
operem em águas jurisdicionais brasileiras deverão
recolher contribuição fixada em dois por cento sobre
o valor do pacote vendido pelas agências credenciadas junto ao Ministério do Turismo, que será destinado
ao Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional
Marítimo, para o custeio das despesas previstas no art.
3º, VII, do Decreto nº 968, de 29 de outubro de 1993.
§ 1º Consideram-se embarcações de médio e
pequeno porte:
I – as lanchas;
II – os barcos;
III – os rebocadores;
IV – outras embarcações previstas em lei ou em
regulamento.
Art. 10. É assegurado aos Marinheiros Auxiliares
de Convés a participação, na forma do regulamento,
em curso de reciclagem, que os capacite para o exercício da função de Moço de Convés.
§ 1º Os Marinheiros que já exercem a função de
Auxiliares de Convés, automaticamente serão enquadrados na categoria Moços de Convés.
§ 2º É obrigatória a participação no curso de
qualificação para exercer a função de Moço de Convés àqueles que vierem a exercer a profissão a partir
da publicação dessa Lei.
Art. 11. É devida a aposentadoria especial, uma
vez cumprido o período de carência, ao segurado que
tiver trabalhado como Moço de Convés, durante 25
anos, desde que sujeito a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, acima
dos limites de tolerância.
§ 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
consistirá numa renda mensal equivalente a cem por
cento do salário-de-benefício.
§ 2º A data de início do benefício será fixada da
mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991.
Art. 12. A concessão da aposentadoria especial
dependerá de comprovação pelo segurado, junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de
trabalho permanente, não ocasional nem intermitente,
em condições especiais que prejudiquem a saúde ou
a integridade física.
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§ 1º O segurado deverá comprovar, além do
tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos
químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo
período equivalente ao exigido para a concessão do
benefício.
§ 2º O tempo de trabalho exercido sob condições
especiais que sejam ou venham a ser consideradas
prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho
exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social, para
efeito de concessão de qualquer benefício.
Art. 13. O benefício da aposentadoria especial
será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, cuja alíquota será acrescida de seis pontos percentuais.
§ 1º O acréscimo de que trata o caput incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito
às condições especiais referidas no art. 1º desta Lei.
§ 2º Aplica-se o disposto no art. 46 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado aposentado nos termos deste artigo que continuar no
exercício de atividade ou operação que o sujeite
aos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos
ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou
à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial a serem definidos
pelo Poder Executivo.
Art. 14. O Ministério do Trabalho e Emprego, no
âmbito de suas atribuições, fiscalizará o cumprimento
desta Lei por toda pessoa jurídica que exerça a atividade de prestação de serviços turísticos através de
embarcações.
Art. 15. A competência para o exercício de atividades e atribuições específicas estabelecidas nesta
Lei poderá ser delegada a órgãos e entidades da administração pública federal.
Art. 16. O Ministério das Relações Exteriores
informará o Ministério do Trabalho e Emprego sobre
os casos de repatriação de trabalhadores marítimos
brasileiros retidos em águas internacionais.
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Trata-se de proposição que confere merecida
proteção aos marítimos que laboram em empresa de
turismo, sem que o seu contrato de trabalho encontre-se sujeito à legislação nacional.
Por ser a dignidade da pessoa humana atributo
inerente a todos, independentemente do ordenamento
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jurídico ao qual esteja sujeita, cabe ao Brasil conferir
um mínimo de proteção às pessoas que se ativam no
território nacional.
A presente proposição leva isso em consideração.
Assim sucede, pois facilita a obtenção do visto
de trabalho aos marítimos que laboram em navio de
turismo estrangeiro, permitindo que o próprio empregador o requeira. Além disso, determina que a citada
permissão terá validade de até cento e oitenta dias,
período mais do que suficiente para a passagem da
referida embarcação no território do País.
Não menos importante é a determinação de que
as despesas com a repatriação do brasileiro contratado no exterior corram por conta do seu tomador dos
serviços.
Tal medida confere um mínimo de proteção ao
trabalhador brasileiro, evitando que ele fique ao completo desamparo, quando o empregador decidir, por
qualquer razão, que não mais precisa dos serviços
prestados pelo obreiro.
Merecem louvor, ainda, três providências que
se buscam instituir no ordenamento jurídico nacional.
A primeira delas é a destinação de dois por cento dos valores dos pacotes vendidos pelas agências
de turismo ao Fundo de Desenvolvimento do Ensino
Profissional Marítimo, como maneira de promover o
treinamento do profissional cuja tutela é visada pela
proposição em foco.
A segunda, e não menos importante, é o reconhecimento conferido aos Marinheiros Auxiliares de
Convés, por meio da possibilidade de sua participação
em curso de reciclagem, a fim de que se capacitem
para o exercício da função de Moço de Convés.
Finalmente, concede-se aposentadoria especial
aos Moços de Convés, como justa medida de reconhecimento do trabalho dos citados profissionais.
Tecidas essas considerações, pede-se o apoio
dos nobres colegas parlamentares, a fim de que a presente proposição seja aprovada.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 6.815, DE 19 DE AGOSTO DE 1980
Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de
Imigração.
Esta Lei foi republicada pela determinação do artigo 11, da Lei nº 6.964, de 9.12.1981.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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TÍTULO II
Da Admissão, Entrada e Impedimento
CAPÍTULO I
Da Admissão
Art. 13. O visto temporário poderá ser concedido
ao estrangeiro que pretenda vir ao Brasil:
V – na condição de cientista, professor, técnico
ou profissional de outra categoria, sob regime de contrato ou a serviço do Governo brasileiro;
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 9,
DE 10 DE NOVEMBRO DE 1997
Disciplina a concessão de vistos no Brasil
e no exterior
O Conselho Nacional de Imigração, instituído pela
Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992, no uso das
atribuições que lhe confere o Decreto nº 840, de 22
de junho de 1993, resolve:
Art. 2º Excepcionalmente, a critério da Secretaria
de Estado das Relações Exteriores, os vistos referidos
no art. 1º poderão ser concedidos no Brasil.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, deverão ser observadas as restrições de natureza
DECRETO Nº 2.670, DE 15 DE JULHO DE 1998.
Promulga a Convenção nº 166 da OIT, sobre
a Repatriação dos Trabalhadores Marítimos
(revisada), assinada em Genebra, em 9 de
outubro de 1987.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das
atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da
Constituição Federal,
CONSIDERANDO que a Convenção nº 166 da
OIT, sobre a Repatriação dos Trabalhadores Marítimos (revisada), foi assinada em Genebra, em 9 de
outubro de 1987;
CONSIDERANDO que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente aprovado por meio do Decreto
Legislativo número 74, de 16 de agosto de 1996;
CONSIDERANDO que a Convenção em tela
entrou em vigor internacional em 3 de julho de 1991;
CONSIDERANDO que o Governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação da Convenção em 4
de março de 1997, passando a mesma a vigorar, para
o Brasil, em 3 de março de 1998,
DECRETA:
Art 1º A Convenção nº 166 da OIT, sobre a Repatriação dos Trabalhadores Marítimos (revisada), assinada em Genebra, em 9 de outubro de 1987, apensa
por cópia ao Presente Decreto, deverá ser cumprida
tão inteiramente como nela se contém.
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Art 2º O Presente Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.
Brasília, em 15 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da República. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Sebastião do Rego Barros Netto.
CONVENÇÃO 166
Convenção sobre a Repatriação dos Trabalhadores Marítimos (revisada)
A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho,
CONVOCADA em Genebra pelo Conselho de
Administração da Repartição Internacional do Trabalho
e REUNIDA na mesma cidade em 24 de setembro de
1987, em sua septuagésima quarta reunião;
OBSERVANDO que, desde a aprovação da Convenção sobre a repatriação dos trabalhadores marítimos, 1926, e da Recomendação sobre a repatriação
de capitães e aprendizes, 1926, a evolução da indústria do transporte marítimo tornou necessária a revisão
da Convenção com vistas a incorporar-lhe elementos
apropriados da Recomendação;
OBSERVANDO, ademais, que se registraram consideráveis progressos na legislação e prática nacionais
com vistas a assegurar a repatriação dos trabalhadores marítimos em diversos casos não contemplados
pela Convenção sobre a repatriação dos trabalhadores
marítimos, 1926;
CONSIDERANDO que, tendo-se em conta o aumento geral do emprego de marinheiros na indústria
do transporte marítimo, seria, por conseguinte, conveniente aprovar novas disposições, por meio de um
novo instrumento internacional, em relação a certos
aspectos complementares da repatriação dos trabalhadores marítimos;
Depois de ter decidido aprovar diversas propostas
relativas à revisão da Convenção sobre a repatriação
dos trabalhadores marítimos, 1926 (nº 23), e da Recomendação sobre a repatriação de capitães e aprendizes, 1926 (nº 27), questão que constitui o quinto ponto
da pauta da reunião, e
Depois de ter decidido que tais propostas assumissem a forma de uma Convenção Internacional,
aprova, em nove de outubro de mil novecentos e oitenta
e sete, à presente convenção, que poderá ser citada
como a convenção sobre a repatriação dos trabalhadores marítimos (revisada), 1987;
DECRETO Nº 968, DE 29 DE OUTUBRO DE 1993.
Regulamenta o Decreto-Lei nº 828, de 5 de
setembro de 1969, que instituiu o Fundo
de Desenvolvimento Profissional Marítimo.
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O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 2º do Decreto-Lei nº
828, de 5 de setembro de 1969,
DECRETA:

b) da data do requerimento, quando não houver
desligamento do emprego ou quando for requerida
após o prazo previsto na alínea “a”;
II – para os demais segurados, da data da entrada do requerimento.

CAPÍTULO III
Da aplicação

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Art. 3º Sob a supervisão do Ministro da Marinha
e gerência do Diretor de Portos e Costas, o Fundo
de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo,
com vistas ao desenvolvimento do ensino e aperfeiçoamento profissional do pessoal da Marinha Mercante
e das demais atividades correlatas, em todo território
nacional, será aplicado:
VII – na celebração de contratos para serviços
ou no pagamento de profissionais especializados de
qualquer categoria funcional, de acordo com a lei, no
sentido de promover a formação e o aperfeiçoamento
técnico-profissional do pessoal da Marinha Mercante;
LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Subseção II
Da Renda Mensal do Benefício
Art. 33. A renda mensal do benefício de prestação
continuada que substituir o salário-de-contribuição ou
o rendimento do trabalho do segurado não terá valor
inferior ao do salário-mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição, ressalvado o
disposto no art. 45 desta Lei.
Seção V
Dos Benefícios
Subseção I
Da Aposentadoria por Invalidez
Art. 46. O aposentado por invalidez que retornar
voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno.
Subseção II
Da Aposentadoria por Idade
Art. 49. A aposentadoria por idade será devida:
I – ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir:
a) da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até 90 (noventa) dias
depois dela; ou

Dispõe sobre a organização da Seguridade
Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO IV
Da Contribuição da Empresa
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art.
23, é de: 6
II – para o financiamento do benefício previsto
nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:
(Redação dada pela Lei nº 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja
atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em
cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja
atividade preponderante esse risco seja considerado
grave.
(Às Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional; e de Assuntos Sociais, cabendo
à última a decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O projeto que acaba de ser lido
será publicado e remetido às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O Senado Federal recebeu as
seguintes Mensagens da Senhora Presidente da República:
– nº 518, de 2013, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 53, de
2013 (nº 4.356/2012, na Casa de origem), de iniciativa da Procuradoria-Geral da República, que
dispõe sobre a criação de cargos de membro,
cargos efetivos, cargos em comissão e funções
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de confiança no âmbito do Ministério Público do
Trabalho, sancionado e transformado na Lei nº
12.883, de 2013;
– nº 519, de 2013, na origem, que restitui os
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 107,
de 2010 (nº 4.390/2008, na Casa de origem,
do Deputado Alex Canziani), que institui o Dia
Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, sancionado e transformado na Lei nº
12.884, de 2013; e
– nº 520, de 2013, na origem, que restitui os
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 163,
de 2010 (nº 4.923/2009, na Casa de origem, do
Deputado Eduardo Sciarra), que denomina “Rodovia Adão Gasparovic” o trecho da rodovia BR-
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163 compreendido entre o entroncamento com
a BR-277 e o entroncamento com a BR-467, no
Contorno Oeste da Cidade de Cascavel, no Estado do Paraná, sancionado e transformado na
Lei nº 12.885, de 2013.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar de cada autógrafo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência recebeu da Excelentíssima Senhora Presidente da República a Mensagem nº 525, na origem, autuada como Mensagem
nº 135/2013-CN, encaminhando ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49 da Lei nº 12.708, de 17 de
agosto de 2012, o Relatório de Avaliação de Receitas e
Despesas Primárias, referente ao 5º bimestre de 2013.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O calendário, estabelecido nos
termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 2006-CN,
será publicado.
É o seguinte o calendário:
Leitura: 25/11/2013
Até 30/11

prazo para publicação da matéria;

Até 15/12

prazo para apresentação de relatório;

Até 20/12

prazo para apresentação de emendas
ao relatório; e

Até 06/02

NOVEMBRO
DE 2013
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prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e
encaminhamento do parecer da CMO
à Mesa do Congresso Nacional.

A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 26 de novembro do corrente.
O expediente será encaminhado à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
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) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 1.328 e 1.329, de 2013, das Comissões de
Assuntos Econômicos; e de Assuntos Sociais, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 228, de 2011.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Encerrou-se na última sexta-feira
o prazo para apresentação de emendas às seguintes
matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 63, de 2012 (nº
2.729/2003, na Casa de origem, do Deputado
Leonardo Picciani), que dá nova redação aos
arts. 530-C, 530-D, 530-F e 530-G do Decreto-
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-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código
de Processo Penal;
– Projeto de Lei da Câmara nº 65, de 2013 (nº
4.216/2012, na Casa de origem), de iniciativa do
Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre
a criação de cargos de provimento efetivo no
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 15ª Região (SP);
– Projeto de Lei da Câmara nº 76, de 2013 (nº
4.218/2012, na Casa de origem), de iniciativa do
Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a
criação de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da 22ª Região (PI); e
– Projeto de Lei da Câmara nº 79, de 2013 (nº
4.225/2012, na Casa de origem), de iniciativa do
Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre
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a criação de cargos no Quadro de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da
9ª Região (PR).
Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Encerrou-se na última sexta-feira
o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
Lei do Senado nº 106, de 2013-Complementar, do
Senador Paulo Bauer, que altera a Lei Complementar
nº 87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe sobre
o ICMS, para disciplinar a prestação de auxílio finan-
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ceiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, com o objetivo de compensar perdas resultantes de redução da alíquota interestadual incidente
nas operações interestaduais com bens, mercadorias
e serviços, conforme decisão do Senado Federal no
exercício da atribuição prevista no art. 155, § 2º, IV, da
Constituição Federal, e dá outras providências.
A Presidência comunica que ao Projeto foi apresentada a Emenda nº 1-CAE (Substitutivo), como
conclusão do parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.
Foram oferecidas as Emendas nºs 2 a 4-Plen.
São as seguintes as Emendas:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Tendo em vista a aprovação do
Requerimento nº 1.340, de 2013, a matéria vai à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para
análise do Projeto e das Emendas; e, posteriormente,
retorna à Comissão de Assuntos Econômicos, para
análise das Emendas de Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Esgotou-se na última sexta-feira
o prazo previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento
Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação pelo Plenário das seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 2012 (nº
5.672/2009, na Casa de origem, do Deputado
Carlos Bezerra), que altera a Lei nº 8.080, de 19
de setembro de 1990, obrigando os hospitais de
todo o País a manter, em local visível de suas
dependências, aviso informando sobre o direito
da parturiente a acompanhante;
– Projeto de Lei da Câmara nº 45, de 2012 (nº
3.210/2008, na Casa de origem, da Deputada
Rebecca Garcia), que acrescenta os §§ 5º e 6º
ao art. 15 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de
2003, vedando a exigência de comparecimento
do idoso enfermo aos órgãos públicos e assegurando-lhe o atendimento domiciliar para obtenção
de laudo de saúde;
– Projeto de Lei da Câmara nº 84, de 2012 (nº
4.057/2008, na Casa de origem, do Deputado Leonardo Vilela), que altera o art. 42 da Lei nº 10.741,
de 1º de outubro 2003, que institui o Estatuto do
Idoso, para dispor sobre a prioridade e a segurança do idoso nos procedimentos de embarque e
desembarque nos veículos de transporte coletivo;
– Projeto de Lei do Senado nº 241, de 2008, do
Senador Expedito Júnior, que altera a Lei nº 11.692,
de 10 de junho de 2008, para incluir os jovens de
15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, em situação de
morador de rua, entre os beneficiários do Projovem
Adolescente – Serviço Socioeducativo;
– Projeto de Lei do Senado nº 412, de 2008, do
Senador Flávio Arns, que altera a redação dos arts.
54 e 208 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990,
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, para dispor sobre
a educação infantil até os 5 (cinco) anos de idade;
– Projeto de Lei do Senado nº 439, de 2008, do
Senador Arthur Virgílio, que acrescenta dispositivos à Lei n° 7.853, de 24 de outubro de 1989,
que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, para incluir as definições de
deficiência e estabelecer que a síndrome do escrivão constitui modalidade de deficiência física;

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

– Projeto de Lei do Senado nº 110, de 2011,
do Senador Rodrigo Rollemberg, que altera a
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto
da Criança e do Adolescente -, para ampliar as
atribuições do Conselho Tutelar; e
– Projeto de Lei do Senado nº 680, de 2011, da
Senadora Ana Rita, que altera a Lei nº 11.947, de
16 de junho de 2009, para incluir grupos formais
e informais de mulheres da agricultura familiar
entre os critérios de prioridade de compra de produtos para o Programa Nacional de Alimentação
Escolar – PNAE, e estabelecer que pelo menos
50% da venda da família sejam comercializados
no nome da mulher.
Tendo sido apreciados terminativamente pelas
Comissões competentes, os Projetos de Lei da Câmara nºs 21, 45 e 84, de 2012, aprovados, vão à sanção;
e os Projetos de Lei do Senado nºs 241 e 412, de
2008; 110 e 680, de 2011, aprovados, vão à Câmara
dos Deputados; e o Projeto de Lei do Senado nº 439,
de 2008, rejeitado, vai ao Arquivo.
Com referência aos Projetos de Lei da Câmara,
será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Esgotou-se na última sexta-feira
o prazo previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento
Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação pelo Plenário do Projeto de Lei do
Senado nº 478, de 2012, do Senador Rodrigo Rollemberg, que institui o consórcio de empregadores urbanos.
A Presidência, antes de dar prosseguimento à
tramitação do Projeto de Lei do Senado nº 478, de
2012, reenvia o processado da matéria à Comissão de
Assuntos Sociais, para revisão do texto final consolidado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência comunica ao Plenário que está publicado, no Diário do Senado Federal
de 22 de novembro do corrente, o Parecer nº 100 de
2013-CN da Comissão Mista de Planos Orçamentos
Públicos e Fiscalização – CMO, concluindo pelo arquivamento do OFN nº 26 de 2013, que encaminha o
Relatório Gerencial Trimestral do BNDES referente ao
segundo trimestre de 2013.
A matéria a que se refere o parecer vai ao Arquivo.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência designa o Senador
Alfredo Nascimento, como titular, e o Senador Antonio
Carlos Rodrigues, como suplente, para integrarem a
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, nos termos
do Ofício nº 203, de 2013, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força.
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É o seguinte o Ofício:
OF. Nº 203/2013-BLUFOR
Brasília, 25 de novembro de 2013
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, os nobres Senadores Alfredo Nascimento e Antonio Carlos Rodrigues,
como membros Titular e Suplente, respectivamente,
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para integrar a Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CE – desta Casa.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PRB
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Sobre a mesa, requerimento que
será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O requerimento que acaba de ser
lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
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Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A proposta de emenda à Constituição
que acaba de ser lida está sujeita às disposições constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O Senado Federal recebeu, da
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Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei da Câmara
nº 112, de 2013 (nº 5.381/2013, na Casa de origem),
de iniciativa da Presidência da República, que transforma cargos vagos do Plano Especial de Cargos da
Cultura, alocados no Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional – IPHAN.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O Projeto de Lei da Câmara nº
112, de 2013, vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Pela ordem, passo a palavra à
Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Pela ordem,
Senador Paulo Paim, Senador Mozarildo, nossos caros telespectadores da Rádio Senado e ouvintes da
Rádio Senado.
Antes de ocupar a tribuna, registro que é com
muita alegria e muita honra que estamos recebendo
a visita do Embaixador da Croácia no Brasil, Drago
Štambuk. O Embaixador serviu, antes de chegar ao
Brasil, na Coreia do Sul, no Japão, na Grã-Bretanha,
na Índia e no Egito. Agora, ele está nessa missão tão
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relevante que é aproximar as relações bilaterais entre
o Brasil e a Croácia.
É bom lembrar que a Croácia foi o último país a
entrar na União Europeia. Nós que pertencemos ao
Mercosul estamos negociando um acordo Mercosul-União Europeia. Portanto, ter mais um aliado no bloco
é muito importante.
A Croácia tem muitos interesses que podem ser
conciliados com os do Brasil, especialmente na indústria
naval, na exploração petroquímica. Para o Rio Grande
do Sul, especialmente, Senador Paim, que é do nosso
Estado, a área naval é uma área importante de interesse que a Croácia tem, fora ser um país de grande
expertise na área do turismo, o que nós também temos.
Eu queria aproveitar esse registro para dizer que
a agenda do Embaixador em Porto Alegre na primeira
visita que ele fez como Embaixador ao Rio Grande do
Sul envolveu uma recepção oficial. Eu queria agradecer, de público, ao Vice-Governador no exercício do
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Governo, Beto Grill; ao Presidente da Assembleia,
Pedro Westphalen; ao Prefeito de Porto Alegre, José
Fortunati; além do Arcebispo de Porto Alegre, do Rio
Grande do Sul, Dom Jaime Spengler; do Reitor da
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Joaquim
Clotet; do Presidente da Federação das Indústrias,
Heitor Müller; de Assis Brasil, que é nosso escritor e
Secretário de Cultura; e da Secretaria de Turismo do
Rio Grande do Sul. Foi uma agenda extremamente
produtiva nesses contatos.
Isso não foi só também. Ele esteve com o Comandante do Comando Militar do Sul, General Bolivar
Goellner, porque a Croácia também tem expertise na
área de defesa.
E, evidentemente, não menos importante foi a visita que ele fez a Gramado e a Canela, que são os dois
grandes centros de turismo do Rio Grande do Sul – há
outros, mas esses têm um grande apelo –, visitando o
Prefeito Cléo Port, em Canela, e o Prefeito Nestor Tissot, onde ele pôde acompanhar o Natal Luz, que é um
dos mais importantes eventos nacionais e internacionais que têm o Brasil e especialmente a nossa região.
Então, eu queria dizer que é com muita alegria
que o saúdo, ao mesmo tempo em que agradeço a
todos aqueles que receberam, com muita distinção, o
Embaixador. Ele me fez um relato hoje sobre a visita e
me disse que dificilmente ele terá um tratamento como
o que teve no Rio Grande do Sul, nas visitas que ele
fará a outros países, porque ele considerou – e nós
brincamos – o Rio Grande do Sul um país amigo, não
é Senador Paim?
Então, foi extremamente gratificante saber que
ele foi lá muito bem recebido. Eu liguei já para as pessoas todas, para as autoridades, agradecendo-lhes
pela forma como elas acolheram, no nosso Estado, o
Rio Grande do Sul, o Embaixador da Croácia.
Ele é um médico gastroenterologista, mas é também um poeta. Senador Paim, o senhor que é um poeta também, o Embaixador Drago é um poeta e todos
ficaram muito bem impressionados com o Embaixador
da Croácia.
Então, numa missão parlamentar brasileira deve,
talvez no início do ano, um grupo pequeno de Parlamentares, visitar a Croácia, dentro dessa sequência de
relacionamento bilateral para ajudar os nossos países.
Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Seja bem-vindo, Embaixador da
Croácia, por tudo que falou a Senadora Ana Amélia –
permita-me, Senadora Ana Amélia, que eu diga para
ele –, mas, principalmente, por ser poeta e por todo o
currículo que a senhora falou.
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Convido a Senadora Ana Amélia, para que use a
palavra, neste momento, como oradora inscrita. Depois
da Senadora Ana Amélia, temos o Senador Mozarildo
Cavalcanti e, em seguida, o Senador Ruben Figueiró
e depois este Senador.
Já aproveito para cumprimentar todos os que participaram da reunião hoje, pela manhã, na Comissão
de Direitos Humanos, com a Ministra Luiza Bairros e
a Ministra, Senadora, Marta Suplicy, onde discutimos
os 25 anos da Fundação Palmares e os dez anos da
Seppir. Foi uma grande audiência pública. Parabéns
a todos.
Com a palavra, a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente desta sessão, Senador Paulo
Paim, Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, o tema
que venho abordar aqui, hoje, Senador Paim, é muito
caro a V. Exª e muito caro a todos aqueles Parlamentares comprometidos em ter sensibilidade com o que
a sociedade reclama, demanda e pede que façamos.
Penso que não é nenhuma solicitação fora de
propósito. Ela tem tudo a ver com a democracia, com
a transparência e com a responsabilidade, especialmente com a responsabilidade parlamentar.
Venho falar, Senador Paim – por isso eu disse
que era uma questão muito cara a V. Exª –, sobre a
PEC 43, de 2013, do voto aberto, aprovada no primeiro
turno no dia 13 deste mês, que precisa, nesta semana
– e não podemos retardar –, de uma decisão definitiva,
de uma palavra final. E essa palavra final vem através
da deliberação, vem através do voto.
É atribuição inadiável do Legislativo exatamente
criar condições para obter, aqui no Senado, no plenário,
nesta semana, os 49 votos necessários à aprovação,
no segundo turno, dessa importante matéria legislativa, que foi apresentada pelo ex-Deputado Federal Luiz
Antonio Fleury Filho e aprovada por unanimidade pela
Câmara Federal em setembro deste ano.
Como tenho dito, sou favorável ao voto aberto
para todas as votações legislativas. E aqui vou repetir
aquilo que V. Exª e o Senador Simon dizem: a Bancada
do Rio Grande do Sul, composta por esses Senadores,
vota da mesma maneira, ou seja, nós, os Senadores
gaúchos, votamos a favor do voto aberto para todas as
deliberações, embora reconheçamos o direito de Senadores e Senadoras aqui pensarem que o voto aberto
deve prevalecer apenas para cassação de mandatos
de Parlamentares, mantendo o voto fechado para vetos e para apreciação de autoridades. É uma atitude,
uma posição defensável, afinal o regime democrático
é assim. Nós, no Rio Grande do Sul, estamos do lado
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do voto aberto para todas as deliberações. Temos que
mostrar a cara.
Também reconheço que, para exame e apreciação
de veto, há, sim, evidentemente – e pode acontecer –,
a pressão do Executivo sobre os legisladores. Não há
dúvida de que isso pode acontecer, mas, da mesma
forma, precisamos mostrar para a sociedade como estamos votando. Eu penso ser incoerente até que nós
aqui votemos uma matéria que será submetida regularmente, constitucionalmente ao crivo do Executivo, que
veta aquilo que nós aprovamos por grande maioria, e,
quando o veto vem para ser apreciado, mantenhamos
o veto, ou seja, não estamos tendo, pelo menos – eu
penso –, nessas matérias mais recentes, coerência
com aquilo que nós deliberamos, porque se dissemos
“sim” à matéria e o Governo disse “não”, o coerente
seria repetirmos que dissemos “sim”, mas nem sempre.
Portanto, talvez seja nessa questão e nesse quesito que o voto aberto para a derrubada de vetos, ou
para a apreciação de vetos, melhor dizendo, seja o
melhor caminho.
Penso que essa PEC é, no momento, muito relevante e é uma alternativa que o Congresso Nacional tem para cumprir o compromisso assumido com
a sociedade brasileira por mais informação política e
maior transparência. São atribuições indispensáveis
ao exercício democrático, que, a meu ver, contribui,
sem dúvida, para atuações parlamentares mais claras
e perceptíveis à opinião pública, aos eleitores, nossos
maiores fiscalizadores.
Não podemos perder de vista, também, que a
emenda constitucional do voto aberto tem uma característica indispensável à evolução e ao amadurecimento
do sistema político brasileiro, que é a capacidade de
permitir mais rigor e vigilância em relação aos eleitos
por parte dos eleitores. As ruas provaram no meio deste
ano, com a intensificação dos protestos em todas as
capitais e cidades do interior, que as pessoas querem
políticos mais comprometidos e políticas eficientes,
claras e com resultados.
Sem transparência em relação a cada um dos
votos de cada um de nós Parlamentares, essa prática
se torna mais difícil e nebulosa. Precisamos, por isso,
de uma estrutura legislativa adequada às nossas taxas de renovação legislativa. Entre as democracias do
mundo, o Brasil possui atualmente uma das mais altas
taxas de renovação parlamentar.
A cada Legislatura, o percentual de novos Parlamentares no Brasil costuma ficar em, aproximadamente, metade, 50%. Isso demonstra o quanto essa alternância é saudável e necessária a nossa democracia.
Ainda assim, alguns vícios e deficiências permanecem
arraigados no exercício parlamentar e na relação entre
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o Governo Federal e o Parlamento – melhor, entre o
Executivo e o Parlamento.
O voto aberto aqui tornaria essa dinâmica mais
valorosa, valorizaria mais a atividade pública, especialmente a atividade legislativa, as atribuições parlamentares e a melhor gestão do próprio gasto público.
Nossa missão aqui é uma missão não só propositiva,
mas, sobretudo, uma missão fiscalizadora dos atos do
Poder Executivo. E é exatamente com o voto aberto
que permitiremos até a grupos anônimos, às redes
sociais e aos manifestantes vestidos de preto e com
máscaras, os chamados Black Blocs, argumentos
palpáveis e mais claros para fundamentar manifestações ou insatisfações que possam surgir em relação
às atuações públicas.
Agora, aqui já que falamos do Black Blocs que
vem de cara coberta, quando nós exigimos que o Parlamento vote abertamente, o Black Blocs não pode
aparecer manifestado com a cara escondida Senador
Ruben Figueiró. Então é uma questão de coerência.
O Black Blocs só podem nos pedir voto aberto no dia
em que ele tirar a máscara, mostrar a cara também
quando ele estiver na rua. Eu penso que as coisas
têm que ser preto no branco, tem que ser exatamente
dessa forma; “pão pão queijo queijo” como se diz lá
na minha Lagoa Vermelha.
Essa dívida que o Congresso brasileiro tem com a
sociedade deve ser, portanto, resolvida o quanto antes
se quisermos diminuir, significativamente, as chances
de incoerências e apatias frente a um dos mais crônicos
problemas do Brasil: a corrupção, “doença” que deve
ser combatida duramente e de modo radical.
A corrupção é um delito que compromete, por
exemplo, benfeitorias em estradas no meu Estado, o
Rio Grande do Sul, e em tantos Estados brasileiros. É
o dinheiro que não chega para a segurança pública,
para a saúde dos brasileiros, especialmente daqueles
mais necessitados.
Assistindo ontem no programa Fantástico à entrevista do corrupto, com a cara de pau – vou usar a
expressão – revelando como operava e o que fazia
com o dinheiro e se pretende devolver o que roubou
– porque foi roubo, corrupção é roubo, é roubo do dinheiro público – a desfaçatez do entrevistado, o corrupto que roubou dinheiro lá em São Paulo, o fiscal
que deveria trabalhar exatamente no zelo por isso em
obras, em construções na área da construção civil. É
uma coisa vergonhosa, vergonhosa. Eu me senti, não
sei... Que pena que existam pessoas dessa laia, como
nós dizemos também lá na minha terra. E naturalmente reconhecendo que não vai devolver o dinheiro que
tirou do recurso que é do povo, recurso que falta na
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educação, que falta na saúde, que falta na segurança
pública, inclusive. Então é lamentável.
Agora, precisa ser combatida duramente essa
corrupção e ter eficácia a ação do Ministério Público, ter
eficácia a investigação da Polícia Federal, ter eficácia
a agilidade do Poder Judiciário em fazer o julgamento
desses casos rumorosos para que isso não fique impune, estimulando outros a praticarem a mesma coisa,
fazendo tudo de novo, como se nada tivesse acontecido.
Quanto maior for o grau de penalização para essa
gente, maior confiança terá a sociedade nas suas instituições, porque falhamos todos – o legislador quando
faz as leis, ou, quando não, cria uma série de recursos
para que os advogados de defesa fiquem eternamente
entrando com recursos, recursos, recursos, e nunca
sai o julgamento, porque a fase recursal é inesgotável,
e V. Exa sabe disso.
Portanto, nós todos temos responsabilidade: o
legislador, para simplificar e dar um limite; o Ministério
Público; o Poder Judiciário; a polícia, não só na condução adequada do inquérito, da investigação, mas
também na fundamentação adequada da denúncia
para as autoridades, para o próprio Ministério Público
e, claro, facilitador para o Poder Judiciário.
Hoje, inclusive, os jornais trazem uma estatística
lamentável sobre o sistema prisional do nosso País. De
1.478 estabelecimentos prisionais, somente 96 presídios, ou seja, 6,5%, contam com módulos de saúde
capazes de fazer atendimento médico básico, segundo
o Ministério da Justiça. Esse é um outro problema. É
a outra face dessa chaga social que é a impunidade,
a insegurança.
Enfim, são inúmeros problemas causados pela
falta de transparência, que fazem persistir essa maldita doença chamada corrupção, que existe em vários
países, não só no Brasil, mas não podemos ser tolerantes com ela. Lamentavelmente, a corrupção está
nos países sem democracia, nos países democráticos
– mesmo os mais democráticos –, nos mais avançados, nos mais desenvolvidos. Nos subdesenvolvidos,
não é diferente.
O voto aberto, portanto, é um caminho para permitir mais políticas sociais, mais educação e mais
saúde, ações importantes para extinguir e destruir a
corrupção. Temos que persistir nesse objetivo. É importante lembrar que tivemos, nos meses de junho
e julho, belíssimas manifestações convocadas pelas
redes sociais, quando as famílias vieram para os canteiros ainda verdes da Praça dos Três Poderes, com
os filhos e os pais na frente do Congresso Nacional, e
as crianças desenhando a Bandeira Nacional, pedindo
justamente o fim da corrupção.
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É exatamente esse clima de vivência de família,
de paz e de ordem, que nós precisamos, mas com
uma cidadania – eu diria – exacerbada, com a inclusão. E a cidadania se dá por mais educação, se dá
através do maior grau de informação do cidadão sobre
os seus direitos, mas também sobre os seus deveres.
Não podemos dizer que o cidadão não os tem; ele
também tem sérios deveres. E um dos deveres é que,
ao colocar seu voto na urna, o eleitor tem uma arma
poderosíssima, que é exatamente o título de eleitor, é
a capacidade de escolher. E deve escolher não com o
critério de quem lhe dá uma migalha ou compra o seu
voto, mas a escolha de um voto consciente, em que
a escolha se faça pela qualidade do candidato, e não
pelo que o candidato está lhe oferecendo em matéria
de algum ganho, de algum benefício individual.
O fim do voto secreto para as votações legislativas
é o caminho para refazer o pacto social brasileiro, que
está sendo rompido pelo divórcio entre as lideranças
políticas, nós Parlamentares e o povo. Precisamos nos
dar conta da gravidade do momento em que estamos
vivendo. Fazer política hoje não funciona mais nos moldes de antigamente, do velho coronelismo.
Qualquer medida impensada ou votação desatenta tem reflexo no campo político, na gestão, no
cotidiano das pessoas, nas questões econômicas e,
principalmente, na vida de cada cidadão brasileiro ou
cidadã brasileira. Saber como os representantes políticos votam é certamente um termômetro importante e
transparente para que a sociedade perceba a atuação
e as atitudes de seus representantes no Congresso
Nacional.
No setor privado, há também uma busca saudável por maior governança, mais transparência sobre as
decisões e a estrutura financeira das empresas, principalmente nas companhias de capital aberto, pois os
investidores e compradores de ações querem saber
se as organizações são confiáveis e saudáveis, contabilmente falando. Isso é transparência, um valor importante que deve ser cultivado em nossa democracia.
Na quarta-feira dessa semana que passou, nós
fizermos uma audiência pública com os fundos de
pensão, porque existe muito problema nos fundos de
pensão, especialmente nos do setor público. Às vezes, quando você dota a constituição de gerentes e
diretores apenas com critério político, você pode estar correndo o risco de criar problemas na gestão e na
governança adequada.
Defendemos maior transparência e uma paridade entre patrocinador e assistido nesse processo. Já
recebi e percebi algumas resistências em relação a
isso. Claro que a patrocinadora que bota o seu capital em valor maior, às vezes – nem sempre, porque a
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paridade existe na contribuição –, sente-se com maior
força sobre o assistido. De qualquer maneira, é preciso
uma discussão madura, uma discussão equilibrada.
O que nós queremos aqui é melhorar a forma de
governança, melhorar as condições de acompanhamento para que o assistido possa acompanhar, através
de uma conta, com transparência total, a situação em
que está aquele fundo, para que ele não seja surpreendido, como foram surpreendidos aqueles servidores
do Aerus, Senador Paim, que viram amargar e perder
tudo o que haviam depositado e acreditado das suas
contribuições.
Nós não podemos correr novamente esse risco
de uma frustração por uma falência – eu diria – extremamente danosa, porque não houve a fiscalização, os
órgãos responsáveis não fizeram sua parte, e essas
pessoas hoje estão morrendo. Na semana passada,
morreu mais um comissário sem ter visto o resgate
de seus direitos.
Por isso, essa questão relacionada ao funcionamento dessas instituições, desses fundos de pensão,
é fundamental, pois, em um país que não tem poupança interna para investimentos, os fundos de pensão,
como o fundo de garantia, são fontes de recursos para
aplicar em infraestrutura, o que tem dado uma grande oportunidade para o Brasil nesses investimentos.
O Brasil precisa dar um grande passo para o
desenvolvimento em larga escala da exploração de
gás natural em terra. A Agência Nacional de Petróleo
(ANP) faz, inclusive, nos próximos dias, a 12ª rodada
de licitação de 240 blocos em 7 bacias. Mais de 10
trilhões de metros cúbicos de gás devem gerados por
essas áreas. Se as informações sobre essas operações
não forem tão cristalinas quanto devem ser as práticas proporcionadas pelo voto aberto, os investidores
não farão investimentos nessa área tão relevante que
é a do petróleo.
É preciso, por isso, transparência, controle, fiscalização. Precisamos dar, sobretudo aos jovens, um
voto para permitir correções quanto à marginalização
imposta a esses grupos em relação à política nacional,
adotada nas últimas décadas.
As pautas populares cresceram na mesma proporção das manifestações que envolveram a precariedade
do transporte, as péssimas condições do ensino, da
saúde e o abuso de algumas obras da Copa do Mundo,
em 2014. O transporte público foi apenas a gota d’água.
A razão das insatisfações populares é uma crise ética,
agravada, ainda mais, com a vergonhosa decisão da
Câmara de ter mantido, dias antes da aprovação unânime da PEC do Voto Aberto, o mandato do Deputado
Federal, cassado e condenado pela Justiça em última
instância, Natan Donadon, de Rondônia.
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Esta Casa precisa, portanto, reafirmar esse compromisso inadiável com a proposta de emenda à Constituição que acaba com o voto secreto nas ações do
Legislativo. Como eu disse, respeito muito todos aqueles
que pensam que devemos votar fatiada essa proposta
apenas para cassação de mandatos, mantendo o voto
fechado para exame de vetos, apreciação de vetos e
de autoridades. Mas ainda estamos muito longe de
chegar ao ideal.
Legisladores de democracias mais antigas ficam surpresos ao saber que os eleitos do Parlamento brasileiro ainda votam secretamente. Claro que em
grande parte dos países, muitos deles desenvolvidos,
mantêm o voto secreto para a deliberação e o exame
de vetos presidenciais.
A burocracia política e o uso excessivo dos jargões jurídicos e do tecnicismo do Direito também são
confusos demais para a população. Não é mantendo
na obscuridade os votos do Parlamentares que aumentaremos a credibilidade e a segurança institucional da
nossa Casa, da nossa instituição.
Se o voto fosse aberto, certamente, as cédulas
dos votos recentes em relação aos vetos presidenciais
seriam diferentes, porque nós negamos aquilo que
nós aqui decidimos por uma folgada maioria. Aí, nós
mesmos dissemos “não” àquilo que nós deliberamos.
Outras votações foram comprometidas por essa
ausência de transparência. Precisamos, portanto, mudar a forma de atuar do Legislativo, e o voto aberto,
certamente, ajudará a todos nós nessa difícil tarefa,
mas não podemos abrir mão dela.
Obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Essa foi a Senadora Ana Amélia, que deixou bem clara a sua posição contra o voto
secreto. A Bancada gaúcha vota exatamente como a
senhora falou. Parabéns.
É uma inscrição e uma comunicação. O ex-presidente desta Casa e do País, José Sarney, está inscrito
para uma comunicação. Então, V. Exª está convidado
a vir à tribuna.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB –
AP. Fora do microfone.) – Eu queria falar como orador.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Como orador?
Então, como orador, o senhor vai pegar o meu
lugar, mas tem de ver se os outros que estão antes
concordam. Seria, agora, Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Fora do microfone.) – Tem a prioridade o Senador.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com
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muita honra, cedo ao nosso eminente Presidente, Senador José Sarney.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Então, todos nós cedemos. Ele
fala e continua a lista, sem prejuízo. Ex-presidente da
República, aqui conosco, fala e não pede.
Então, V. Exª está convidado. Todos abriram mão
para que V. Exª use a palavra neste momento. Aí, segue a mesma lista.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB –
AP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do
orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu quero
agradecer a V. Exª por me dar a palavra, bem como
aos Srs. Senadores que tiveram a bondade de ceder-me a sua precedência.
Na sexta-feira, completou 50 anos a morte de
John Kennedy. Eu tinha preparado algumas palavras,
que escrevi com emoção, sobre esse grande homem
da humanidade.
Infelizmente, quando aqui cheguei, às 10 horas
da manhã, a nossa sessão já estava encerrada, por
falta de número no plenário da Casa, mas eu resolvi que hoje eu devia, por uma necessidade pessoal,
emotiva, até posso dizer, falar e ler algumas dessas
palavras que tinha escrito.
É que Kennedy influenciou profundamente a
minha geração, a nossa geração, e jamais, da minha memória, desapareceu aquela tarde indelével em
que, Deputado Federal, aqui, na Câmara, recebíamos,
com grande impacto, a notícia do seu assassinato em
Dallas. Foi uma comoção, porque realmente Kennedy
conseguiu imprimir em todo o mundo uma chama de
esperança sobre o futuro da humanidade.
Depois da 2ª Guerra Mundial, todos nós vivíamos um clima de grande vontade de que o mundo – e
pensávamos assim –, depois da vitória sobre o nazismo e o fascismo, iria atravessar um longo período de
paz e que a humanidade, por fim, superaria os seus
caminhos mais controversos, para marchar para um
entendimento entre os homens de boa vontade.
Infelizmente, logo depois do armistício, começamos a sentir o levantamento de uma barreira que
mantinha e que manteve, por mais de 70 anos, a separação do mundo. Churchill foi quem primeiro a chamou
de Cortina de Ferro. E iniciou-se a Guerra Fria, que se
aguçava mais como um enfrentamento maior para a
humanidade, porque a descoberta da bomba atômica
tinha, sem dúvida, começado a fazer com que nós,
ao falar de guerra, pensássemos na sobrevivência do
homem na face da Terra.
Esse era um clima que começava a dominar o
mundo inteiro, que passava a perder aquela esperança,
que o fim da guerra de 45 determinara, em um perío-
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do de paz, pela ameaça, por um sentimento de medo
em relação a uma futura guerra mundial. E a eleição
de Kennedy representou, sem dúvida, uma esperança
muito grande, porque ele levantou a bandeira dos novos
tempos, da nova fronteira, e que devíamos realmente
construir uma convivência mundial.
Lembro-me bem do choque que sofri. E lembro-me até hoje – é até uma das maiores peças da oratória parlamentar – do discurso que o Padre Godinho,
então Deputado Federal por São Paulo, fez sobre a
morte do grande estadista. E passamos a acompanhar
a repercussão mundial, a repercussão nos Estados
Unidos e a emoção com que aquela tragédia atingia
o mundo inteiro.
Nesses 50 anos, Kennedy passou a figurar, insistentemente e permanentemente, na lista dos maiores presidentes americanos. E até hoje ficamos sem
compreender muito bem, mas ele está na frente de
Lincoln, de Washington, de Roosevelt; é considerado,
nos Estados Unidos, como o maior presidente que já
teve esse país. E é uma coisa que chama atenção,
porque ele deixou muito mais por fazer; os seus planos não ficaram inacabados. E ele deixou muito mais
a chama da esperança do que ele teria podido do que
realmente o que tinha sido possível realizar. Mas esse
espírito dele foi justamente o espírito que construiu a
sua imagem ao longo do tempo.
Quando se aproximava o fim do seu mandato,
que seria quase certamente renovado no ano seguinte, havia uma lógica nessa esperança: a mensagem
que conseguiu imprimir e que acompanhava o caminho que traçara no discurso da convenção do Partido
Democrata, lançando a “nova fronteira”.
Foi nessa convenção que ele disse:
Pois os problemas não estão todos resolvidos
e as batalhas não estão todas ganhas – e nós
estamos hoje no limite de uma nova fronteira... Mas a nova fronteira de que falo não é
um conjunto de promessas; é um conjunto de
desafios. Ele resume não o que eu pretendo
oferecer ao povo americano, mas que eu pretendo pedir a ele.
Isso ele disse na convenção e já estava embutida nessas palavras a famosa frase que pronunciou
no seu discurso de posse: “Não pergunte o que seu
país pode fazer por você, pergunte o que você pode
fazer por seu país.”
Ele convocava o povo americano para a luta contra a tirania, a luta contra a pobreza e a luta contra a
guerra. E dizia que não era uma tarefa para cem dias,
nem para mil dias, nem talvez para uma vida, mas que
valia a pena começar.
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Mais tarde, perto do seu fim, ele escreveu:
“Todo presidente deve suportar uma diferença
entre o que ele gostaria e o que é possível”.
E repetia uma observação de Roosevelt – é uma
frase que é muito conhecida e que todos falam –, que
dizia:
“Lincoln era um homem triste por não conseguir
tudo de uma vez. E ninguém pode.”
Tendo passado pela Presidência da República,
sei o quanto essas duas frases são verdadeiras.
O New York Times de 25 de outubro diz que foram publicadas cerca de 40 mil obras — 40 mil obras!
— sobre John Kennedy. Para nós, que damos muito
pouca importância ao passado, é um número quase
inacreditável, mas, mesmo num país apaixonado por
livros e por figuras públicas como são os Estados Unidos, esse número é espantoso.
No entanto, ainda o New York Times fala que falta uma obra de referência sobre Kennedy, uma obra
definitiva. Mas, pelo meu pensamento, nunca ele terá
essa obra definitiva: todos aqueles que sofreram martírio, como Júlio César e como Kennedy, jamais terão
uma obra definitiva. Falar-se-á sempre na sua vida e
na sua morte.
Recentemente, saíram alguns livros muito importantes que valem a pena a gente ler, como Uma
Vida Inacabada, de Robert Dallek e John F. Kennedy,
de Alan Brinkley. Entre os clássicos, o The Death of a
President, de William Manchester, com a narrativa das
emoções e dos acontecimentos dos dias de novembro;
o premiado A Thousand Days: John F. Kennedy in the
White House, de Arthur Schlesinger, que é um grande
historiador, sobre o que presenciou na Casa Branca
naqueles dias; President Kennedy: Profile of Power, de
Richard Reeves, e a obra de Theodore White sobre a
campanha presidencial vitoriosa, The Making of the
President 1960.
Há ainda, entre o material considerado excepcional, transcrição de entrevistas originais de Jacqueline
Kennedy, saídas agora, com Schlesinger, e de gravações de conversas políticas na Casa Branca.
O próprio John Kennedy escreveu um livro que
foi muito lido no meu tempo: Profiles in Courage, em
que ele descreve a coragem de muitos senadores que,
diante de uma pressão da opinião pública, diante de um
fato consumado, tiveram a coragem de se manifestar
contra e de votar contra. Ele fala nesse seu livro justamente desses casos exemplares de como o homem
enfrenta momentos difíceis e tem a coragem de afirmar
suas posições, principalmente dentro dos Congressos.
Joaquim Nabuco, nos seus discursos parlamentares, tem uma frase que diz que, quando uma onda
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gigante na política avança sobre você, ele fala, ele o
grande Joaquim Nabuco, que, muitas vezes, a gente
não deve enfrentá-la com o peito para não ser derrubado, mas deve mergulhar para que ela passe por cima.
Nesse seu livro, Kennedy fala sobre o significado
da coragem, e pode-se dizer que esse significado da
coragem de que ele fala está resumido numa frase,
num período mais longo, mas, na primeira parte, ele diz:
“Porque a necessidade de cada um de manter
seu respeito próprio” – fala sobre o tempo e as
personagens que ele pesquisou – “era mais
importante para si do que sua popularidade
com os outros.”
Kennedy começou muito mal a sua relação com
a União Soviética. Kruschev determinou a construção
do muro de Berlim, e o plano da invasão de Cuba,
aquele malogrado e trágico plano da Baía dos Porcos,
que todos dizem, até hoje, que foi uma armadilha que
foi deixada pelo Eisenhower e que ele caiu nessa armadilha. Em outubro de 1962, o mundo chegaria a um
passo do desastre nuclear com a crise dos mísseis e
viria, aí, a reversão das expectativas.
Hoje, ninguém sabe o que foi a crise dos mísseis,
mas eu devo recordar. O que se chama de crise dos
mísseis foi quando a União Soviética mandou depositar
em Cuba, a uma distância muito pequena dos Estados
Unidos, mísseis capazes de carregar ogivas atômicas.
Então, aquilo era uma ameaça nuclear real para
os americanos, e Kennedy viveu um momento difícil
– como lidar com aquele problema? E viveu essas
emoções junto com seu irmão Robert Kennedy, que,
então, era Procurador-Geral, cargo equivalente a Ministro da Justiça.
Nós acompanhamos o que é que ia, realmente,
resultar desse problema. O mundo estava à beira de
uma guerra nuclear, porque os americanos, primeiro,
bloquearam a chegada de navios, com armas e foguetes, a Cuba. A União Soviética reagiu de uma maneira
também dura e criou-se o impasse, e esse impasse
resultou no acordo que Kennedy construiu com Krus�����
chev��������������������������������������������������
, auxiliado por Robert Kennedy, de retirar os mísseis de Cuba que poderiam levar bombas atômicas aos
Estados Unidos, ao mesmo tempo em que os Estados
Unidos se comprometiam a não invadir Cuba, e é por
isso que Cuba até hoje permaneceu sem que os americanos nunca mais tentassem invadir seu território.
Foi o acordo feito naquele momento para salvar
o mundo de uma confrontação nuclear que não se sabia onde ia terminar, que certamente levaria o mundo
à destruição. E também, naquele momento, Kennedy
estabeleceu com Kruschev, em plena Guerra Fria, com
medo de o mundo cair, até mesmo num erro qualquer
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que pudesse ocorrer de uma guerra nuclear, um telefone vermelho direto do Presidente dos Estados Unidos
com o Secretário-Geral do Partido Comunista, que,
naquele tempo, era a nomenclatura do Presidente da
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Nunca se saberá se Kennedy pensava sair da armadilha do Vietnã, conforme sustentaria o Secretário
de Defesa, MacNamara, ou se faria a mesma escalada
que dividiria o País e seria fonte de tantos crimes de
guerra no governo de seu sucessor, Lyndon Johnson.
Eu conheci MacNamara pessoalmente, numa
fundação internacional da qual participo, que se chama
InterAction Council, que é constituída de ex-Presidentes
da República e de ex-Chefes de Estado, são 40 membros. Quando eu entrei naquela entidade, em 1992, ela
era presidida pelo então Primeiro-Ministro do Japão,
Fukuda; depois, passou a ser Presidente, com a morte
do Fukuda, Helmut Schmidt, que, até hoje, exerce a
Presidência de honra, porque já está bastante idoso e
não quis mais, mas, em toda reunião, ele sempre está
presente. E, nessas reuniões, se discutem os problemas da humanidade que estamos vivendo, e, nessa
época, nós íamos discutir segurança da Ásia em uma
reunião que tivemos em Xangai. Nessa reunião estava
o McNamara, que fez uma exposição brilhante sobre a
vocação da China, dizendo que a China sempre pensou em ser uma potência continental e nunca quis ser
uma potência naval, mas que agora estava querendo
tornar-se também uma potência naval e enfrentar, em
nível mundial, o poder que ela poderia ter e que começava a emergir naquele ano de 92.
Eu tive uma conversa com McNamara, falei sobre o que ele representara. Na minha cabeça estava
o McNamara do tempo do Kennedy e quis avançar um
pouco sobre o problema do Vietnã. Confesso que ele
não deu muitas condições de avançarmos numa conversa mais profunda sobre esse assunto.
Eu citei o livro do Dalek, que eu li, Uma Vida Inacabada, porque ele disse que “no fim de novembro de
1963, Kennedy era receptivo a sugestões para mudar
as políticas em Cuba e no Vietnam”, e que no dia 21
encomendou “um estudo em profundidade de todas as
opções quanto ao Vietnam, inclusive como sair de lá”.
Falando sobre Kennedy e aquele tempo, eu tenho a certeza, e ele dava todos esses indícios, de que
ele tinha uma preocupação de buscar, obsessivamente, a paz, inclusive naquele famoso discurso em que
ele disse:
“O problema mais importante na Terra: a paz
mundial. A que espécie de paz eu me refiro?”
— Então, teve coragem de dizer: — “Que espécie de paz nós buscamos?” — E respondia:
— “Não a Pax Americana imposta ao mundo
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pelas armas de guerra americanas. Não a paz
das sepulturas ou a segurança do escravo”.
Se a gente refletir nessas palavras, naquele tempo, um presidente americano que tinha a guerra do
Vietnã, que tinha a Baía dos Porcos, que tinha formação da Otan na Europa, que participava com a tese
de que em todo lugar onde existisse o comunismo a
América devia confrontar-se, era realmente uma demonstração de um grande espírito de coragem, quando ele dizia que não buscava a Pax Americana pelas
armas americanas.
Para chegar à paz, acreditava, porém, que ele
devia ser firme na condução da Guerra Fria. Em sua
visita a Berlim, uma multidão gigantesca o esperava,
e, então, ele fez aquela famosa frase que ele pronunciou em alemão: “Ich bin ein Berliner”, quer dizer: “eu
sou um berlinense”. Só que, pouco depois, ele mesmo
reconhecia que não tinha sido feliz, porque Berliner,
berlinense, também era um doce muito popular na cidade. E ele disse que não, que ele era um berlinense,
e muita gente interpretou como se fosse o pequeno
e popular doce. Ele fala depois isso, que não foi feliz
na formulação dessa frase. Mas ela marcou a posição
mundial de condenação ao Muro de Berlim.
Eu acho uma coisa terrível a construção de muros.
Sabe-se, na história da humanidade, que muros não
resolvem nada, desde a Muralha da China, há milênios, desde o Muro de Berlim, que ruiu, até o muro que
hoje estão construindo para dividir Israel da Palestina.
Uma de suas iniciativas importantes foi, por exemplo, o Peace Corps, que era uma espécie de Projeto
Rondon, em que ele motivou a juventude universitária
americana para, no mundo inteiro, participar de ações
voluntárias para ajudar os países mais pobres. E até me
recordo do seu discurso ao primeiro grupo de jovens
que se inscreveram no Peace Corps: “Vocês devem,
nos lugares para estão indo, se comportar, com toda
a correção, levando e projetando a imagem dos Estados Unidos”. Aí, numa brincadeira jocosa, disse: “Só
peço a vocês o seguinte: não apedrejem a embaixada americana, como fazem os nativos desses lugares
para onde estão indo.”
Também Kennedy iniciou, no seu governo, um
gigantesco projeto de combate à Pobreza, que só seria aprovado pelo Congresso americano no governo
Johnson. Mas, sem dúvida, foi um avanço grande e
decisivo num país muito marcado pelas desigualdades. Seus efeitos durariam até o fim do século, quando
o problema voltaria a ser crítico nos Estados Unidos.
Já no combate à discriminação racial, sua contribuição, com a importante participação de Robert
Kennedy e, indiretamente, do Presidente da Suprema
Corte, Earl Warren, seria decisiva. Esse é um homem
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que deve ser lembrado, porque, como Presidente da
Suprema Corte americana, foi o homem que sustentou,
assegurou, pela primeira vez, os direitos civis, possibilitando aos pretos, aos negros, entrarem nas escolas,
sem discriminação. Essa contribuição seria decisiva,
embora sua proposta legislativa mais importante, o
Ato dos Direitos Civis, que ele fez, também só fosse
aprovada em 1964.
Johnson passou para a história. Esse homem,
que foi parlamentar durante 24 anos, era tido como
medíocre, mas, durante sua presidência, votou todas
as leis de abertura de direitos civis dos Estados Unidos. Ele aproveitou sua capacidade e sua convivência
com os parlamentares, para que essas leis pudessem
ser aprovadas e os americanos tivessem à disposição
essas leis, que significaram um avanço importante na
luta pela integração racial e pelos direitos civis, que
passaram a ser respeitados.
Foi no tempo de Kennedy que se realizou a Marcha sobre Washington, em que Luther King teve a oportunidade de pronunciar aquela frase “I have a dream”
– eu tenho um sonho.
Na área da imigração e do Medicare, que é um
sistema de previdência que propôs e que agora Obama
ampliou muito mais, as leis viriam em 1965, com a colaboração de outro irmão, o Senador Edward Kennedy.
Também em relação ao direito das pessoas com
deficiência, o governo Kennedy conseguiu catalisar a
opinião pública e transformou isso, em poucos anos,
numa atitude social.
Na aventura espacial, Kennedy propôs a colaboração com a União Soviética, que não aceitou, que
recusou. Com a viagem de Gagarin, em 1961, Kennedy anunciou a meta da ida de um homem à lua. Seu
colaborador, dessa vez, foi o Vice-Presidente Johnson.
Em 1963, o Presidente voltaria a propor a colaboração espacial com os soviéticos. Mas, mais uma vez,
naquela radicalização que existia na Guerra Fria entre
o mundo ocidental e a União Soviética, essa não foi
aceita. Mas foi uma grande vitória de todos os homens,
quando, em 1969, os americanos mandaram, pela primeira vez, um homem à lua.
Ao falar aqui dos Estados Unidos, eu devo fazer
uma grande justiça a esse país, que se transformou
num país líder do mundo inteiro, com a força que ele
teve. Esse país empregou a sua força para quê? Para
os ideais de liberdade, desde a declaração da independência, espalhando pelo mundo inteiro a ideologia,
quase a mitologia, da democracia. Calculem se os Estados Unidos tivessem, com a força que eles têm no
mundo, a visão de dominar o mundo que teve Hitler,
da Alemanha, ou que teve o fascismo do Mussolini, ou
que teve Stalin, na União Soviética. Não, ao contrá-
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rio, foi um país que difundiu e que procura difundir no
mundo inteiro os ideais de liberdade e de democracia.
Evidentemente, nós temos de ver que essas coisas não
são só o fim, mas os meios que apareceram, muitos
deles condenáveis, como os conflitos localizados em
que eles se meteram, em que participaram, sempre
achando que deviam alcançar esse resultado final, que
não foi alcançado até hoje, mas em que todos nós estamos empenhados.
Robert Kennedy, irmão do Presidente, também
conduziu o combate ao crime organizado, seguindo
iniciativas que eles tinham tido na década anterior.
Herói de guerra, Kennedy havia sido Deputado por
Massachusetts durante três mandatos, de 1947 a
1953, quando foi eleito Senador, e reeleito em 1958.
Em 56, tentou o lugar de candidato a Vice-Presidente
na chapa de Adlai Stevenson.
Eu aqui faço um parêntese também para agradecer a vida que Deus me deu, pois eu também tive
oportunidade de conhecer Adlai Stevenson, um intelectual, um homem extraordinário. Eu o conheci nas
Nações Unidas, quando ali estava em 1961. Falava
primorosamente, era um grande orador, com grandes
ideias, um intelectual de grande estirpe. E eu agora,
ao relembrar a sua figura, sou obrigado a fazer essa
reminiscência.
Desde a Câmara, Kennedy forjou aliança com os
sindicatos, especialmente com o AFL-CIO, que seria
decisiva para a sua carreira.
O aniversário da morte de Kennedy é uma boa
ocasião para refletirmos sobre o papel dos Estados
Unidos no mundo e nossa relação com eles. Seria um
erro primário pensar que são um país como os outros.
Desde sua fundação, sob o signo da declaração de independência redigida por Thomas Jefferson, afirmando
que “todos os homens são criados iguais, são dotados
pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre estes à vida, à liberdade e à busca da felicidade”, esta
construção do espírito democrático influencia o mundo.
Com a Constituição de 1787, inigualada no sucesso de sua estabilidade, da capacidade de forjar
uma grande nação, rica e poderosa, os americanos
estabeleceram um modelo que ainda não foi superado.
E ao falar em Jefferson, devo dizer que, quando
foi feita a Constituição Americana, ele não se encontrava lá; não fez parte dos Constituintes de Filadélfia. Ele
estava como Embaixador na França. Mas, sem dúvida
alguma, foi também Presidente dos Estados Unidos e
um dos maiores homens também produzidos pela inteligência americana e um grande estadista. Até hoje,
ele é motivo e fonte de inspiração quando se procura
ler os seus textos.
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Basta ver quem ele era quando ele determinou
que, quando morresse, fosse enterrado e na lápide do
seu túmulo fosse colocado apenas o seguinte: “Criador da Universidade da Virgínia e autor da Declaração
de Independência.” Não quis que colocassem que foi
Presidente, mas julgava importantes esses dois pontos
pelos quais ele queria ser identificado para a eternidade.
Quando fui Presidente da República, tivemos contenciosos com os Estados Unidos. O mais agudo era o
problema da dívida externa, que, como a dos demais
países devedores, era um problema político, mais que
financeiro, pois surgira de manobras macroeconômicas unilaterais que nos deixaram como devedores de
uma dívida multiplicada por juros que queriam que pagássemos com a recessão, isto é, com a miséria dos
mais pobres. Era um preço que eu jamais violentaria
as minhas convicções políticas e morais para fazer.
Problema semelhante existe hoje, com a atual
crise econômica, que atinge mais severamente países europeus e os próprios Estados Unidos, mas que
também reduziu sensivelmente o crescimento do resto do mundo, inclusive o nosso. Daí a necessidade de
controles coletivos sobre o sistema financeiro, hoje interligado num só monstro que, sem organização, está
sujeito a especulações e classificações especulativas,
como essas duvidosas avaliações das agências de
risco, que, em grande parte, foram responsáveis pelo
que aconteceu na Europa. Essas agências de risco,
ao classificar os países com percentuais e dizer que
estavam em baixa, criaram o pânico.
O comportamento de Brasil e Estados Unidos
diante dessas crises pode ser ilustrado pela política
de Kennedy, que acreditava na negociação, inclusive
com os adversários. Assim, na questão das armas nucleares, instruía pessoalmente o seu enviado, Averell
Harriman, a insistir num acordo, mesmo limitado, com
os soviéticos. A interdição dos testes nucleares de superfície, aparentemente tão pouco, foi um começo que
mudou a expectativa do povo americano.
Em nossas relações com os Estados Unidos, temos que lembrar que é o nosso maior parceiro comercial. Superamos os problemas de patente, mas sempre
teremos de enfrentar barreiras comerciais pontuais.
Para ver a inabilidade que esse grande país tem
na gerência desses problemas, eu vou contar um fato
em relação ao Brasil.
No dia 7 de setembro de 1985, eu tinha assumido
a Presidência da República. Pois bem. O Itamaraty me
traz um telegrama. Eu pensei que fosse um telegrama
de congratulações pela data nacional, que eles diziam
que era urgente. Pois não era. Eram sanções contra o
nosso País na questão do aço.
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Ora, não era possível que os americanos não tivessem um departamento de Estado nem instruído o
Presidente de que aquela era a data nacional da independência do País. E foi nesse dia que eles passaram
a fazer as retaliações com o Brasil. Veja a inabilidade.
E, muitas vezes, isso é feito sem segundas intenções,
mas, na realidade, sem considerar essa coisa que o
Rui Barbosa defendia em Haia e que passou para a
eternidade: a igualdade das nações.
Sendo as relações internacionais movidas por
interesses, podemos e devemos tornar interessante
aos nossos parceiros, especialmente aos Estados Unidos, sem qualquer preconceito, fazer negócio conosco.
A viagem de Kennedy a Dallas, ela já era bastante
temida, porque era um Estado hostil. Adlai Stevenson,
de que tive oportunidade de falar, tinha estado, pouco
tempo antes do assassinato, em Dallas e recebera uma
chuva de ovos numa manifestação, para que se veja
que essas coisas não acontecem somente em países
com democracias ainda incipientes.
Havia na cidade um clima de ódio que tinha o
Kennedy como comunista e traidor da pátria. Cartazes
de “Procura-se” com a imagem de Kennedy podiam
ser vistos em toda parte. O principal jornal o atacava
violentamente em vez de saudá-lo. A famosa associação de extrema direita John Birch Society publicou um
anúncio acusando-o de pró-comunista. E há uma ala
radical que, mesmo agora, tantos anos passados, se
vê: a ressurreição do Tea Party que ocorre nos Estados Unidos, dos radicais.
Eu estava, isso em 61, em Nova York. Fui almoçar
na casa de umas pessoas americanas que trabalhavam
na ONU. Lá, o dono da casa me perguntou: “Por que
vocês, sul-americanos, tanto gostam do Roosevelt?”
Eu disse: “Porque Roosevelt foi quem criou a política da
boa-vizinhança, foi quem primeiro olhou para a América Latina com outros olhos: os olhos de cooperação,
os olhos de ajuda.”
Sabem o que ele me respondeu? “Roosevelt era
um comunista! Na Convenção de Yalta, ele entregou o
mundo ocidental aos comunistas. Ele submeteu-se ao
Stalin.” E eu fiquei estarrecido com aquela declaração.
Conto isso para mostrar de que maneira o ódio político,
o radicalismo, é capaz de turvar a razão das pessoas.
O Presidente Kennedy reagiu – eu estava falando
de quando ele foi acusado de pró-comunista –, mostrando o anúncio circundado com uma tarja negra a
sua mulher: “Estamos indo para um lugar de doidos.
Mas, Jackie, se alguém quiser me alvejar de uma janela com um rifle” – Ele era profético! – “ninguém pode
impedi-lo, por isso não adianta se preocupar.”
Sua visão fatalista da morte era marcada pela
perda de dois irmãos e por seus graves problemas de
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saúde que o tinham levado a receber a extrema-unção
em 1947 e 1953. E ele não teve extrema-unção ao
morrer. Mas sua mulher, Jacqueline Kennedy, no momento em que o médico foi comunicá-la que ele estava morto, pediu: “Não anuncie a morte do Presidente
sem que antes eu traga um padre para dar-lhe não a
extrema-unção, mas para rezar aqui, no seu cadáver.”
Nunca se saberá se a bala que o matou, arrancando um pedaço do seu cérebro, foi realmente atirada por
Lee Oswald e obra de um homem isolado ou de uma
conspiração. Mas o detalhe não muda o resultado: a
interrupção da carreira de um político excepcional aos
46 anos, deixando um vazio que se multiplicaria quando
seu irmão Robert, em campanha para a presidência,
seria igualmente assassinado, em 1968.
Theodore Sorensen, um dos seus mais íntimos
colaboradores, tem um parágrafo sobre este vazio:
Incontáveis indivíduos notaram que a morte do
Presidente os afetou mais profundamente que
a morte de seus próprios pais. A razão, creio, é
que esta representa a perda do passado, enquanto o assassinato do Presidente Kennedy
representa uma incalculável perda do futuro.
O Presidente da Suprema Corte – eu falei no
nome dele –, Earl Warren, de quem se disse que seu
tempo seria marcado como a Era Warren, escreveu a
Jacqueline:
Nenhum americano, em minha longa vida, jamais visou mais alto, buscando uma América
melhor, ou centrou seus ataques mais precisamente nos problemas e impotências de nossa
sociedade do que ele.
Quem fez o inquérito definitivo, naquele tempo,
sobre a morte do Presidente Kennedy e presidiu esse
inquérito foi o Juiz Warren, que fez o relatório. Entrou em
todos os detalhes, tudo o que ele pôde fazer e concluiu
realmente pela versão, de que ele foi morto por um fanático que, isoladamente, o alvejou naquele começo de
tarde de Dallas. E ele, no fim do relatório, tem uma frase:
Esta é a verdade. Mas daqui a mil anos ainda
se discutirá, como de César, as circunstâncias
da morte de um homem dessa grandeza.
Então, para terminar o discurso, já que eu tinha
pincelado essa frase do jornalista James Reston, que
foi comentarista do The New York Times durante muito
tempo, eu vou fazê-lo:
Roubado do lugar que buscava na história, ele
recebeu, em compensação, um grande lugar
no mundo das lendas.
Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. José Sarney, o Sr.
Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Cumprimento-o, Presidente, Senador
José Sarney, pela aula de história. Não tenho dúvida
de que nós todos aqui, porque olho os cabelos brancos de todos – o meu é pintado...
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB –
AP) – Não concordo!
A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Eu queria dizer que todos nós, Presidente
Sarney, se pensarmos naquele dia do assassinato, nos
lembraremos de onde estávamos, do que estávamos
fazendo, porque isso marcou a vida de cada cidadão.
Àquela época, não havia a instantaneidade da informação, a internet, com que hoje a gente acompanha,
como aconteceu no 11 de setembro, a transmissão ao
vivo daquela tragédia que aconteceu em Nova York.
Então, diferentemente do 11 de setembro, a morte
do Kennedy, para todos nós, teve um impacto para todos
nós. Eu lembro bem onde eu estava: lá no internato da
Escola Rainha da Paz, em Lagoa Vermelha, no pátio...
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB –
AP) – Tenho certeza de que começava o curso primário.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – ... no pátio do ginásio, Presidente. Então,
acho que todos nós temos essa referência.
O senhor nos deu uma aula sobre uma grande
figura emblemática com uma história trágica. A família
Kennedy tem uma história trágica também. Mas esse
detalhe de ter sido visionário e de ter dito como poderia ser assassinado, que uma bala poderia vir... Mas
é assim a democracia. Ele previu. Foi incrível o que
aconteceu e a forma como a mulher o tratou.
Os documentários que acompanhamos, também
a propósito da morte dele, e o seu pronunciamento são
uma aula de história. Meus cumprimentos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Pela ordem.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB
– AP) – Muito obrigado. Sei que o seu coração é um
coração de generosidade.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Obrigada, Presidente.
Senador...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
revisão do orador.) – Apenas para registrar, como fez
V. Exª, o brilhante discurso do Presidente José Sarney,
sem dúvida nenhuma, uma voz experiente, equilibrada, testemunha de toda essa história. Aliás, ajudou a
construir essa história do mundo, porque o Presidente
José Sarney é uma referência no Brasil e é também a
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referência internacional que nós temos. Sem dúvida
nenhuma, ao falar do assassinato do Presidente Kennedy, o Presidente Sarney registra uma etapa de vida
política importante no mundo.
Não vou aqui repetir, mas a luta pelos direitos sociais, todo o espaço que deu o Presidente Kennedy a
esse caminho, ao fortalecimento do encaminhamento
democrático dessas demandas que, como disse bem
o Presidente Sarney, não eram bem recebidas nos
Estados Unidos, daí o assassinado do Kennedy, do
Martin Luther King, do Robert Kennedy... Quer dizer,
tudo fruto, exatamente, dessa luta pela igualdade, pela
responsabilidade, pela fraternidade.
Então, o Presidente Sarney lembrou um momento
que marcou a política do mundo. Eu acho que muitos
jovens do mundo, ao se depararem, primeiro com o
Governo do Kennedy, depois com o mito, com a lenda, como disse o Presidente, em que se transformou o
Presidente Kennedy, ingressaram na política, tiveram
rumo nessa questão.
Sem dúvida nenhuma, é um momento a ser relembrado, é um momento a ser registrado, porque tem
ensinamentos positivos e ensinamentos negativos.
Como é que pode uma democracia como a dos Estados Unidos, quer dizer, como lembrou aqui também o
Presidente Sarney, um país que fez opção pela liberdade, pela defesa dos direitos, assassinar um líder
carismático, um líder importante, um líder que estava
construindo pontes no que diz respeito ao entendimento
não só interno dos Estados Unidos, mas também as
pontes com a União Soviética, enfim, com toda essa
questão da política internacional, que eram momentos
de guerra fria difíceis que o mundo vivia.
Então, quero aplaudir o discurso do Presidente
Sarney e dizer que é muito importante presenciar tudo
isso aqui no plenário do Senado.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Obrigada, Senador Romero Jucá.
Eu convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Mozarildo Cavalcanti; em seguida, V.
Exª, Senador Romero Jucá, pela Liderança do PMDB,
porque o Senador falou como comunicação inadiável.
Então, como oradores inscritos, falamos eu, o Presidente Sarney e, agora, falará o Senador Mozarildo; o
Senador Romero Jucá falará pela Liderança, e o Senador Ruben Figueiró falará pela Liderança do PMDB.
Com a palavra, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente Ana Amélia,
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, quero cumprimentar
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também o Senador Sarney pelo brilhante pronunciamento que fez.
Eu queria apenas relembrar uma frase que considero belíssima, do Presidente Kennedy, quando ele
disse em seu discurso de posse: “Não pergunte o que
seu país pode fazer por você, mas o que você pode
fazer pelo seu país.” Isso é realmente uma frase síntese de qualquer cidadão e cidadã que, às vezes, reclama do país em que está – de nossa situação – e não
move uma palha para mudar essa realidade, mesmo
na hora de votar.
Mas, Srª Presidente, lamentavelmente, venho de
novo à tribuna para denunciar o desgoverno que existe
em Roraima e também a omissão do Governo Federal
em relação a alguns problemas sérios de meu Estado.
Eu recebi várias mensagens, vários telefonemas
do Município de Caroebe, que faz fronteira com o Pará
e com uma parte da Guiana. Pois bem, esse Município fica ao final de uma rodovia, Senador Figueiró,
chamada BR-210, que, na verdade, já foi construída
e reconstruída permanentemente, e os moradores, os
pequenos agricultores que lá vivem, em Caroebe, têm
permanente dificuldade de escoar seus produtos. Pior
agora: dois órgãos federais, o Ibama e o Incra, estão –
digamos assim – de prontidão, Senadora Ana Amélia,
para impedir que esses pequenos agricultores – nem
direi que seja para a derrubada de novas árvores –
usem aquilo que já está antropizado, como é dito no
linguajar dos antropólogos, isto é, que já é usado por
aquelas famílias, que já estão lá há 40 anos ou mais,
para plantar um bananal, usar aquelas terras, repito,
para fazer com que tenham renda e possam, de fato,
sobreviver.
Essa é uma das razões que corroboram o que foi
dito pelo General Comandante da Amazônia, quando
afirmou que o País trata a Amazônia como uma colônia, porque, na verdade, duvido que, se uma situação
dessas acontecesse num Estado desenvolvido, ela
não tivesse resolução imediata.
Também em relação às outras rodovias, como a
BR-332, que foi transformada de rodovia estadual para
federal por um ato meu, por um projeto meu, agora,
os produtores também barraram a estrada, impedindo o trânsito de ônibus e de caminhões. Trânsito, por
sinal, precaríssimo, em que muitos problemas, além
dos buracos, não permitem o trânsito adequado, nem
sequer dos jovens para irem à escola, muito menos
dos agricultores que vivem naquela região, para que
possam, de fato, produzir e escoar os seus produtos
com tranquilidade.
Eu pedi, já, uma audiência com o General Fraxe
para abordar esses problemas, notadamente, repito,
a emergência por que está atravessando o Município
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de Caroebe. Também estou enviando ofícios ao Ibama e ao Incra, para reclamar dessa situação, que eu
considero uma verdadeira perseguição dos órgãos do
Brasil contra aquela população.
Não consigo entender por que isso acontece.
Houve até estímulo, tanto do Governo do Estado, na
época, como do próprio Incra, para que esses moradores, muitos deles vindos de outros Estados, pudessem
se instalar ali e produzir.
Quero, realmente, lamentar, porque, no meu Estado, Senador Capiberibe, nós temos, de um lado, a
Funai, que já demarcou mais de 50% das áreas do
Estado como reservas indígenas – aliás, por uma
“coincidência”, entre aspas, as reservas indígenas
caem exatamente em cima das reservas minerais do
Estado –, e, de outro lado, temos mais alguma coisa
em torno de 20% como reservas ecológicas. Então,
resta para Roraima alguma coisa em torno de 30%
do Estado para se desenvolver.
E é assim mesmo nessa área que resta: é um
permanente exagero, diria assim, porque não há bom
senso quando uma pessoa proíbe, um órgão proíbe
que alguém que já está ali instalado, que já fez a derrubada das árvores para produzir no seu lote esteja agora impedido de reutilizá-las para a sua sobrevivência.
Não estou falando aqui, nesse caso, nem de grandes agricultores, nem de grandes pecuaristas, nem de
médios sequer; estou falando aqui daqueles que são
pequenos agricultores e que se esforçam para sobreviver numa região tão inóspita do País.
Então vou realmente pedir essas providências.
Vou falar com o General Fraxe sobre rodovias e vou
falar também com o Ibama e o Incra sobre essa situação vexatória por que estão atravessando os brasileiros
pequenos agricultores daquela região.
Há poucos dias, fomos, numa missão da Comissão de Relações Exteriores, ao Município do Pacaraima,
eu, o Senador Osvaldo Sobrinho e a Senadora Ângela.
Ouvimos o prefeito, os vereadores e os moradores de
uma área que é vítima de uma providência que foi tomada sem levar em conta, Senador Capiberibe, obras
públicas existentes ali, feitas pelo Governo Federal,
como ruas que são coladas aos marcos divisores, escolas, creches, praças, e cerca de mais ou menos 30
ou 40 moradores que edificaram ali antes do acordo.
O que o acordo previu? Uma zona chamada não
edificável ou não edificante – para usar o jargão do
acordo – de 30 metros do marco para dentro. Ocorre
que os marcos antes de serem adensados – um marco, por exemplo, que tinha 100 quilômetros de um para
outro – pressupunha-se que eram feitos em linha reta.
E, aí, depois desse acordo, foi-se fazer a demarcação
obedecendo-se à queda das águas. E esses marcos
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que entraram para o lado do Brasil estão deixando os
moradores que escolheram viver ali por conta própria,
pagando para viver ali, ameaçados com a demolição
das suas casas, para que possam realmente obedecer
a um acordo de maneira retroativa.
Então terminamos a visita lá, e estou esperando
o documento do topógrafo, da topografia do Exército,
que nos atendeu de maneira muito rápida e eficiente,
como também do fotógrafo que fotografou toda aquela realidade.
Não consigo entender como um país desocupa
suas fronteiras com um país como a Venezuela, como
a Guiana e, no entanto, não faz nada nem para vivificar
suas fronteiras, nem também para assistir as próprias
comunidades indígenas, porque demarcam as terras e
deixam os seres humanos, que são os índios, as índias
e as crianças índias, sem nenhum tipo de atenção, nem
na saúde, nem na educação, nem no auxílio à produção. E os índios terminam fazendo o quê? Migrando
dessas áreas para a periferia das cidades, tanto de
Pacaraima quanto de Boa Vista, que é a capital.
Então, é algo que, realmente, fere o bom senso.
Precisamos de uma política para a Amazônia, que,
como disse o comandante, é uma colônia do Brasil,
porque não foi integrada, até agora, de fato, ao Brasil
como um todo e tem recebido só proibições. Proibições, proibições, e nada de incentivo.
Por isso, aprovamos aqui um projeto – na verdade, um projeto de minha autoria, mas que foi aprovado pela Subcomissão Permanente da Amazônia e
da Faixa de Fronteira –, criando a Fronteira Agrícola
Norte, e outro, criando uma política nacional, do Brasil,
para a Amazônia e a faixa de fronteira. Nesse caso, a
faixa de fronteira que vai desde o Norte até o Sul, da
Senadora Ana Amélia.
Espero que esses projetos aqui aprovados não
fiquem na Câmara, como ficou, por exemplo, o meu
projeto que regulamentava a questão de criação, fusão
e incorporação de Municípios. Nunca antes – para usar
um jargão de alguém bem conhecido neste País – houve
uma regulamentação da criação de Municípios. Tanto o
é que, por incrível que pareça, o menor Município, em
população, do País encontra-se no mais rico Estado,
que é São Paulo. Esse Município, vamos arredondar,
tem mil habitantes – ele não tem mil habitantes; são
980, para ser exato, conforme pesquisa recente do
IBGE. Esse Município foi criado por quê? Não dá para
entender, pois vive à custa dos Municípios vizinhos no
que tange a atendimento de saúde, a atendimento de
educação. Tanto é que houve um período em que a
única obra para a saúde que os prefeitos faziam era
comprar ambulâncias, porque, quando uma pessoa
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adoecia, tinha que mandar para o Município vizinho
ou para a capital.
Esse projeto lamentavelmente foi vetado pela
Presidente Dilma, na íntegra; e o veto agora vem para
o Congresso para ser apreciado.
Como disse a Senadora Ana Amélia, esses vetos não deveriam ser secretos, porque o Deputado e o
Senador votam abertamente, como foi aqui no Senado:
53 Senadores votaram a favor; algumas abstenções
– pouquíssimas –; e talvez uns três votos contrários.
E a Presidente vetou integralmente um projeto que
passou 11 anos tramitando entre Senado, Câmara e
Senado novamente.
Espero que aqueles Parlamentares que votaram
a favor do projeto abertamente agora também votem
para derrubar o veto, porque é muito bom votar a favor,
para fazer média com os prefeitos ou com os Estados
e, depois, sob o véu do voto secreto, concordar com o
veto da Presidente. Como foi, por exemplo, no projeto
do Ato Médico, que passou aqui mais de 12 anos, a
Presidente vetou 12 pontos que considero importantes,
e foi mantido o veto pelo Senado – a Câmara derrubou,
e o Senado manteve. Então, é inacreditável que isso
aconteça ainda hoje em dia.
Tenho uma posição clara, Senadora Ana Amélia:
sou a favor de que as questões morais e éticas sejam
votadas abertamente, como é o caso das cassações;
como sou a favor da votação dos vetos, porque é matéria legislativa que interessa à população.
Apenas discordo do voto aberto no caso da escolha de autoridades. Por quê? Nós escolhemos as
autoridades mais importantes da República, é uma
ação privativa do Senado, e aí pode haver uma possível retaliação dessas autoridades, não contra o Senador propriamente dito, mas contra o Estado. Nós
votamos diretores de agências reguladoras, de Banco
Central, de ministros dos tribunais superiores, e tenho
experiência de ver que, no fundo, no fundo, se isso
fosse aberto, seres humanos como são, poderiam,
com certeza, ter atitudes que prejudicariam os nossos
Estados. Fora isso, fora a escolha de autoridade, sou
totalmente a favor do voto aberto, porque diz respeito
aos interesses do povo.
Se nós votamos aqui condenando ou absolvendo
alguém no processo de cassação, não podemos dizer,
de maneira clara, como votamos, porque, se votou contra, ninguém sabe confirmar; se votou a favor, também
não há como confirmar.
Então, realmente, entendo que o voto secreto,
em matérias legislativas, em questão de matérias que
envolvam ética e moral, como é o caso das cassações,
seja, de fato, aberto.
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Quero, portanto, agradecer por esse pronunciamento, mas principalmente quero ressaltar a questão
do Município de Caroebe, que é emergencial, e espero, ainda nesta semana, ter uma posição das autoridades que aqui citei, como é o caso do Ibama, do
Incra e do DNIT.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Cumprimento o Senador Mozarildo Cavalcanti. Também sou solidária com V. Exª à Mesa nessas
demandas de interesse de Roraima.
Convido para fazer uso da palavra, pela Liderança
do PMDB, o Senador Romero Jucá, e, em seguida, o
Senador Ruben Figueiró.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB
– RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador) – Srª
Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, quero saudar todos
aqueles que nos acompanham pela TV, pela Rádio Senado, pelas redes sociais, e dizer que, nesta segunda-feira, Srª Presidenta, eu trago dois assuntos rápidos
para fazer um registro aqui no plenário.
O primeiro deles diz respeito a um projeto de lei
que recentemente foi aprovado pelo Senado e já foi
sancionado pela Presidenta Dilma, o Projeto de Lei
4.264, de 2012, do Executivo, que criou a gratificação
de fronteira, o adicional de fronteira, que deve ser pago
a todos os servidores que atuam na área de fronteira,
especialmente a indenização para policiais federais,
policiais rodoviários federais, auditores da Receita Federal, fiscais da Vigilância Sanitária e outros setores
estratégicos da fronteira brasileira.
Quando falo de fronteira, falo de toda a fronteira do Brasil. Portanto, esse projeto beneficia, agrega,
contribui para melhorar o serviço público na fronteira
do Rio Grande do Sul a Roraima.
E eu quero fazer aqui um pleito à Casa Civil da
Presidência da República, que está regulamentando
essa lei que nós aprovamos, aqui no Congresso, Senador Ruben Figueiró, para que essas gratificações
atinjam os servidores que trabalham na faixa de fronteira, e não apenas na cidade da fronteira, porque a
gratificação é de fronteira, Senadora Ana Amélia.
Então, existem cidades que estão a 30km da fronteira, 10km da fronteira, 40km da fronteira, que têm as
mesmas dificuldades de manutenção e de estrutura
de pessoal que as cidades efetivamente fronteiriças.
A lei diz “é uma gratificação para a fronteira” e a fronteira brasileira, pela lei, são os 150km que distam da
fronteira para dentro de cada localidade.
Então, fica aqui nesse meu primeiro assunto, o
apelo à Casa Civil para que, efetivamente, faça com
que essa gratificação chegue aos servidores dessas
áreas que são beneficiadas no espaço da faixa de
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fronteira que vai do Chuí ao Monte Caburaí, que é a
fronteira do norte do Brasil.
O outro assunto que eu quero falar é registrar
que hoje, dia 25 de novembro, é celebrado, em todo
o mundo, o Dia Internacional da Não Violência contra
a Mulher. Sem dúvida nenhuma, um momento importante para se somar à luta de conscientização em que
o Brasil já avançou, mas é preciso, ainda, permanentemente, bater nessa tecla, formar os jovens, formar
as crianças, lutar, de todas as frentes, coibir, na luta,
punir aqueles que exercem a violência, para que, efetivamente, nós tenhamos, cada vez mais, um Brasil
sem violência contra a mulher.
Lembrar que esse dia, 25 de novembro, foi instituído pela ONU em 1993, e a data foi escolhida para
relembrar o assassinato, em 1960, de três irmãs que
foram assassinadas pelo ditador Trujillo da República
Dominicana, as irmãs Minerva, Pátria e Maria Tereza,
que eram organizadoras do movimento oposicionista
Las Mariposas.
Portanto, no assassinato dessas três mulheres,
se construiu mais um emblemático dia, Senador Capiberibe, para que o Brasil e o mundo possam fazer
a reflexão na luta contra a violência contra a mulher.
Nesse período, também no dia 25 de novembro,
foi criada uma campanha chamada Dezesseis Dias de
Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres,
criada pelo Center for Women’s Global Leadership, nos
Estados Unidos, e também se espalhou pelo mundo.
Portanto, é mais uma movimentação que utiliza
o dia 25 de novembro.
É, portanto, um dia em que devemos registrar
o esforço da Presidenta Dilma, da Ministra Eleonora
Menicucci, o esforço de que sou testemunha porque
fui Relator do Orçamento e coloquei recursos para a
construção da Casa da Mulher Brasileira, que é uma
casa que será construída em cada capital para exatamente ter ali, naquela casa, naquele local, vários setores que trabalhem harmonicamente, integradamente,
contra a violência que é praticada contra as mulheres.
Foram também definidos pelo Ministério da Mulher os escritórios móveis, os veículos com que Boa
Vista e o Estado de Roraima foram agraciados; os
pontos de fronteira também, tanto em Bonfim, quanto
em Pacaraima e também em outras fronteiras brasileiras para evitar o tráfico de mulheres, para evitar o
tráfico de crianças.
Então, sem dúvida nenhuma, o Brasil tem dado
passos importantes, mas nunca é demais que, a cada
momento, a gente possa, efetivamente, politicamente, socialmente, organizadamente, pela imprensa, por
todos os segmentos, registrar a necessidade dessa
conscientização e de que nós temos que defender as
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mulheres brasileiras contra a violência a cada dia que
passa. Portanto, fica aqui esse registro, fica aqui o meu
compromisso, o nosso compromisso de lutar contra
essa violência e fazer com que, realmente, o Brasil
possa ser, cada vez mais igual, cada vez mais justo,
cada vez mais consciente do direito, da igualdade e
das condições das mulheres.
Que essa luta pelo Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher não seja feita só no Brasil, mas
que se espraie por locais, por regiões que, infelizmente,
ainda têm uma marca muito forte de violência: na Ásia,
na África, em muitos países onde a mulher é maltratada, onde a mulher não é considerada e, portanto, essa
questão ainda é uma chaga viva que macula milhões
de seres humanos que são essas mulheres, essas
crianças, essas jovens fadadas a esse tipo de violência.
Fica aqui o nosso registro e o nosso compromisso de continuar lutando por tudo isso.
Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Senador Romero Jucá, eu queria endossar
essa solicitação de V. Exª sobre o salário adicional para
fronteira. No Rio Grande do Sul, estive visitando Uruguaiana, que tem um enorme e gigantesco porto seco.
É o porto de entrada de 70% de todas as mercadorias
que chegam da Argentina e vão para a Argentina.
Ali os integrantes da Polícia Rodoviária Federal,
os fiscais da Receita Federal, do Ministério da Fazenda, os fiscais federais agropecuários, do Ministério da
Agricultura, a Anvisa, todos eles, quando estive fazendo
essa visita, reclamaram esse benefício, porque quem
está ali sai destacado, sozinho, sem a família, para
aquelas regiões longínquas. Então é argumentado
exatamente isso.
Gostei que V. Exª tenha deixado claro. São 150km.
Se vale para a questão da defesa, tem de valer também para o salário.
Também queria cumprimentá-lo pela referência
ao Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher
Em dez anos, foram 50 mil assassinatos de mulheres no Brasil. Esses dados são, realmente, alarmantes. O meu Estado, lamentavelmente, tem índices
muito graves de violência à mulher. Então temos de,
permanentemente...
Fico feliz que V. Exª, um homem, um Parlamentar,
trate desse assunto. Porque mulher tratar do seu próprio gênero é importante, mas fica mais forte quando
um homem fala sobre isso. E V. Exª, que foi o autor da
proposta da regulamentação do trabalho doméstico
também tem um papel relevante nisso. Há uma expectativa também muito grande também em relação
a essa matéria, Senador Romero Jucá.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – O Senado Federal recebeu da Senhora Presidente da República as seguintes Mensagens:
– N° 106, de 2013 (n° 514/2013, na origem),
submetendo à apreciação do Senado Federal
a indicação do Doutor VICTOR SANTOS RUFINO para exercer o cargo de Procurador-Chefe
da Procuradoria Federal Especializada junto ao
Conselho Administrativo de Defesa Econômica
– CADE do Ministério da Justiça;
– N° 107, de 2013 (n° 515/2013, na origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação do
Doutor GILVANDRO VASCONCELOS COELHO
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DE ARAÚJO para exercer o cargo de Conselheiro
do Tribunal Administrativo de Defesa Econômica
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE do Ministério da Justiça; e
– N° 108, de 2013 (n° 516/2013, na origem),
submetendo à apreciação do Senado a indicação do Doutor MÁRCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR
para exercer o cargo de Conselheiro do Tribunal
Administrativo de Defesa Econômica do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica – CADE do
Ministério da Justiça.
São as seguintes as Mensagens:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – As Mensagens n°s 106 a 108, de 2013,
vão à Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O Senado Federal recebeu da Presidência da República a Mensagem n° 109, de 2013 (nº
526/2013, na origem), através da qual solicita a contratação de operação de crédito externo, com garantia da
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República Federativa do Brasil, entre o Estado do Rio
de Janeiro e o Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento – BIRD, no valor de até quinhentos
milhões de dólares dos Estados Unidos da América,
de principal, em apoio ao Programa de Melhoramento
da Qualidade e Integração dos Transportes de Massa
Urbanos – PROMIT.
É a seguinte a Mensagem:
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Terça-feira 26

819

85235

820

85236 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

821

85237

822

85238 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

823

85239

824

85240 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

825

85241

826

85242 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

827

85243

828

85244 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

829

85245

830

85246 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

831

85247

832

85248 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

833

85249

834

85250 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

835

85251

836

85252 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

837

85253

838

85254 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

839

85255

840

85256 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

841

85257

842

85258 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

843

85259

844

85260 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

845

85261

846

85262 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

847

85263

848

85264 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

849

85265

850

85266 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

851

85267

852

85268 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

853

85269

854

85270 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

855

85271

856

85272 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

857

85273

858

85274 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

859

85275

860

85276 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

861

85277

862

85278 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

863

85279

864

85280 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

865

85281

866

85282 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

867

85283

868

85284 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

869

85285

870

85286 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

871

85287

872

85288 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

873

85289

874

85290 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

875

85291

876

85292 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

877

85293

878

85294 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

879

85295

880

85296 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

881

85297

882

85298 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

883

85299

884

85300 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

885

85301

886

85302 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

887

85303

888

85304 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

889

85305

890

85306 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

891

85307

892

85308 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

893

85309

894

85310 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

895

85311

896

85312 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

897

85313

898

85314 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

899

85315

900

85316 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

901

85317

902

85318 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

903

85319

904

85320 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

905

85321

906

85322 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

907

85323

908

85324 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

909

85325

910

85326 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

911

85327

912

85328 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

913

85329

914

85330 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

915

85331

916

85332 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

917

85333

918

85334 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

919

85335

920

85336 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

921

85337

922

85338 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

923

85339

924

85340 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

925

85341

926

85342 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

927

85343

928

85344 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

929

85345

930

85346 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

931

85347

932

85348 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

933

85349

934

85350 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

935

85351

936

85352 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

937

85353

938

85354 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

939

85355

940

85356 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

941

85357

942

85358 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

943

85359

944

85360 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

945

85361

946

85362 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

947

85363

948

85364 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

949

85365

950

85366 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

951

85367

952

85368 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

953

85369

954

85370 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

955

85371

956

85372 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

957

85373

958

85374 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 26

959

85375

960

85376 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Mensagem 109, de 2013, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Em permuta, com a gentileza do Senador
Ruben Figueiró, fará uso da palavra o Senador João
Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/
PSB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Srª Presidenta, Srs. Senadores, Senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da
TV Senado, na verdade, hoje eu gostaria de fazer uma
prestação de contas de nossa participação na COP19, realizada em Varsóvia, sobre mudanças climáticas.
No entanto, alguns fatos terminam se sobrepondo à
agenda e eu gostaria aqui de abordar uma situação
que ocorreu no meu Estado, sexta-feira passada.
A verdade é que nós exercemos uma das atividades que não admitem exceção. Quando um político
comete um desvio de comportamento, aí são todos
os políticos. No senso comum, a atividade política é a
mais degradante que existe. Quando um médico comete um erro médico, é citado o nome desse médico,
ou, quando um prédio cai, é um engenheiro fulano de
tal que cometeu esse descuido, mas, na política, não.
Na política, todos são iguais, todos vão para a vala
comum da desonestidade e da corrupção. Isso cria
um clima de descrédito, de desalento na sociedade.
No momento em que nós acompanhamos a prisão
de políticos, empresários – empresários importantes,
banqueiras –, envolvidos no mensalão, haveria de se
pensar, de se imaginar que haveria uma redução, haveria, digamos, um receio de desviar recurso público,
mas parece que não, parece que não há como paralisar
essa sangria dos cofres públicos, mesmo que hoje tenhamos muito mais transparência no uso dos recursos
públicos, tenhamos dado saltos importantes. Do meu
ponto de vista, melhoramos a aplicação dos recursos,
mas ainda há uma certa impunidade, essa é a palavra.
E as mazelas do Judiciário, um Poder que trabalha com leis anacrônicas, criadas para favorecer e
proteger as elites deste País, terminam fazendo com
que os processos não terminem nunca. Mas esse, do
mensalão, foi um processo – digamos – ágil, porque
existem alguns que estão lá há 20 anos, e a grande
maioria termina não tendo resultado prático nenhum.
Em nosso País, como falei no começo, há uma
enorme dificuldade de separar o joio do trigo, o político
limpo do político sujo, e aí se estabelece e se generaliza que todos são iguais. Mas trago hoje, aqui, um
exemplo de políticos sujos, que, infelizmente, mais uma
vez, vem do meu Estado, vem do Amapá.
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Eu peguei aqui uma matéria publicada, criteriosa, de um jornalista chamado Paulo Silva, matéria
que saiu, no sábado, no Portal Brasil 247, que passo
a ler. Abre aspas:
Após saquear o Executivo estadual do Amapá
no período 2003/2010 – estima-se um rombo
de mais de R$1,5 bilhão – o grupo da chamada “HARMONIA”, que provocou sete operações da Polícia Federal dentro do governo
do Estado [sete operações!], passou a atacar
os cofres dos órgãos federais, com especial
destaque para a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), alvo de duas operações da PF
entre 2011/2013.
A Funasa no Amapá é indicação do PMDB – o
PMDB, que tem, nesta Casa, como representante o
ilustre Senador José Sarney e, também, no Amapá, o
ex-Senador Gilvam Borges. O PMDB indica os gestores da Funasa desde os anos 1990.
[...] e todos os superintendentes nomeados se
meteram em encrencas e foram condenados
pelo Tribunal de Contas da União, entre eles
o ex-deputado federal Gervásio Oliveira e o
servidor Abelardo Oliveira (demitido do serviço público), além de funcionários de diversos
setores da instituição.
A Operação Citrus, desencadeada nesta sexta-feira, 22, pela Polícia Federal, é resultado de
cinco meses de investigação que apuraram
desvio de mais de R$45 milhões em convênios assinados pela Funasa com as prefeituras do Oiapoque e Laranjal do Jari, no sul do
Estado. O Superintendente da Funasa, José
Roberto Galvão, a ex-Prefeita de Laranjal do
Jari, Euricélia Cardoso, e Agnaldo Rocha, ex-Prefeito do Oiapoque, foram presos. Meses
antes da operação, a Polícia Federal esteve por
diversas vezes na sede da Funasa buscando
documentos. Galvão, Euricélia e Agnaldo são
ligados ao ex-Senador Gilvam Borges e ao
Senador José Sarney.
Mas a primeira operação da Polícia Federal
a atingir os esquemas de corrupção da Funasa no Amapá foi a [Operação] “Carniça”,
deflagrada em 2011, quando a Polícia Federal descobriu que o dinheiro público destinado
ao atendimento médico indígena foi desviado
para a campanha da família de Gilvam Borges,
então no mandato de Senador.
À época, um relatório de 389 páginas da Controladoria-Geral da União comprovou o que
se suspeitava na Funasa do Amapá: fraudes
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em licitações, compras de remédios e outros
produtos com preços acima dos praticados no
mercado, além de pagamentos indevidos por
serviços não prestados. A CGU calculou só o
prejuízo financeiro em R$6,2 milhões. Entre
2005 e 2009, a Funasa gastou R$34 milhões
com saúde indígena.
Os relatórios da CGU expuseram a influência
do então Senador Gilvam nas atividades da
Funasa no Amapá. O caso mais significativo
envolveu um convênio firmado em 2006 entre
a Funasa e uma Organização Não Governamental, a Associação dos Povos Indígenas do
Tumucumaque (Apitu). Em três anos, a Apitu
recebeu R$6 milhões da Funasa. Segundo a
CGU, o prejuízo para os cofres públicos nesse
convênio chegou a R$2,8 milhões.
O assombro não estava na dimensão dos desvios, mas no destino final deles [para onde foi
o dinheiro]. Depois de receber os recursos do
Governo, a Apitu repassou R$667 mil à AFG
Consultores Ltda. Os serviços, diz o relatório, nunca foram prestados. A Polícia Federal
quebrou o sigilo bancário da AFG e mostrou o
caminho percorrido pelo dinheiro. Das contas
da AFG, os recursos saíram para as contas
do comitê eleitoral do PMDB no Amapá, a fim
de financiar as campanhas a prefeito de dois
irmãos de Gilvam. Um deles, Geovani Borges,
compartilhou mandato de Senador com o irmão: volta e meia um tirava licença para que
o outro exercesse o mandato em Brasília. Em
julho de 2008, Geovani exercia o mandato de
Senador quando a AFG passou R$150 mil ao
comitê de sua campanha à prefeitura de Santana, no Amapá. Esse dinheiro era quase um
terço de tudo o que Geovani declarou à Justiça
Eleitoral. Ele perdeu a eleição para prefeito.
De acordo com sua prestação de contas da
campanha a prefeito de Mazagão, também
no Amapá, Giodilson Borges, o outro irmão
de Gilvam, informou que recebeu R$40 mil da
AFG. Em entrevistas a revista Época, Gilvam
e Geovani só reconheceram o financiamento
depois de serem informados de que a doação
está registrada na Justiça Eleitoral. Giodilson
estava no centro das investigações. Foi ele
quem aproximou o clã Borges de Henry Williams Rizzardi e Andréia Fernandes Gonçalves,
donos da AFG. Andréia e Henry formam um
casal que, segundo a Polícia Federal, aplicou
golpes em Brasília e em dezenas de Municípios. Os dois foram presos na Bahia e man-
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dados para o Amapá, onde passaram cinco
dias na cadeia. Giodilson é o atual Prefeito de
Mazagão, eleito em 2012.
O maior desfalque no convênio da Funasa com
a ONG Apitu foi na contratação de empresas
de táxi aéreo. Em depoimento à Polícia Federal, a servidora Maria do Socorro Tavares Miranda, então responsável pelos pregões eletrônicos da Funasa, contou que foi procurada
pelo empresário Geodalton Pinheiro Borges,
caçula dos 13 irmãos Borges. Segundo Maria
Tavares, Geodalton pediu a ela que manipulasse o Pregão nº 15, de 2009, e contratasse
a empresa Norte Táxi Aéreo para atender os
índios do Amapá e do norte do Pará.
E a matéria segue. Eu não vou ler até o final, mas
vou pedir que sejam inscritas nos Anais do Senado as
duas matérias, tanto a da revista Época, como também
a do jornalista Paulo Silva, que faz uma radiografia do
comportamento político na condução da Funasa, no
nosso Estado.
É verdade, Senadora Ana Amélia, que há uma
enorme desconfiança entre a sociedade e aqueles
que a sociedade escolhe para representá-la, seja no
Parlamento, seja no Executivo. Essa desconfiança é
gerada por esse tipo de comportamento.
Há, de fato, da minha parte, uma contribuição
para que reduzamos essa desconfiança. Trata-se da
Lei da Transparência, que tornou obrigatória a exposição, em tempo real, de todas as despesas públicas de
forma detalhada na internet. No entanto, persiste um
distanciamento da sociedade, uma falta de interesse.
Inclusive, eu posso incluir aí os meios de comunicação, que, só muito recentemente, estão preparando
seus jornalistas para a investigação e a utilização das
informações dadas nos portais de transparência de
alguns órgãos, porque há alguns órgãos públicos que
resistem a expor as suas despesas com clareza para
que todos possam seguir.
Efetivamente, nós carecemos de um controle social maior dos gastos públicos. As informações estão
disponíveis. Aqui mesmo no Senado, as informações
de todos os Senadores, detalhadas, estão na internet
à disposição de todos. E é necessário que a sociedade
se anime, que as organizações da sociedade trabalhem
no sentido de controlar os gastos e até de preveni-los,
porque, muitas das vezes, uma compra superfaturada
pode ser paralisada antes de que seja consumada.
Infelizmente, no Amapá, nós tivemos, em oito
anos, sete operações da Polícia Federal e, agora,
são os órgãos do Governo Federal que estão sendo
saqueados no Estado. Precisamos dar uma parada.
Inclusive, é nosso interesse, interesse daqueles que

1054

85470 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

exercem a atividade política, que exercem a representação política, que possamos fazer o controle e dar um
basta a essa situação.
Senador Mozarildo, por favor.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/
PTB – RR) – Senador Capiberibe, fico feliz por V. Exª
falar principalmente com relação à Funasa. Lá em Roraima, dois dirigentes da Funasa e funcionários já foram
presos pela Polícia Federal em operações justamente
baseadas em denúncias que eles constataram. Vou dar
um exemplo. V. Exª falou sobre a questão de uma ONG
indígena. Lá existem umas três que recebem também
para cuidar dos atendimentos médicos nas comunidades. Não fazem nada e recebem o dinheiro. Pior ainda:
a Funasa contrata aviões para irem às comunidades
indígenas mais distantes. No fundo, no fundo, o voo é
feito só de Boa Vista para uma fazendinha próxima, os
pilotos esperam para passar o tempo necessário que
fosse para ir à comunidade e voltar e cobra integralmente o voo não realizado. E esse dinheiro dividido,
logicamente, com os dirigentes da Funasa e, talvez,
outros políticos. Mas o importante é que, como disse
V. Exª, como isso acontece e o povo não vê punição,
então, realmente, a coisa fica, digamos assim, contaminando e fazendo aquilo que V. Exª disse, que todo
político não presta. Alguns não prestam, contaminam
genericamente todo mundo. Eu quero me somar ao
protesto de V. Exª. Não é só na Funasa, que, aliás, no
meio médico e também na população, já estão tratando
a Funasa como funerária nacional da saúde, porque
não presta os serviços que deveria prestar e, pior, é
uma roubalheira atrás da outra. A CGU, no ano passado, fez um levantamento dos últimos quatro anos,
e foram desviados da Funasa no Brasil todo, R$500
milhões, dinheiro que deveria estar no atendimento à
saúde dos Municípios e, principalmente às comunidades indígenas. Obrigado.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Obrigado, Senador Mozarildo. Só
para complementar as informações de V. Exª, eu fui
governador do Amapá, prefeito da minha cidade de
Macapá, e sou aliado dos povos indígenas. Aliás, o
meu mandato está a serviço aqui dos segmentos mais
vulneráveis da sociedade: quilombolas, povos indígenas, ribeirinhos, mulheres. Eu acompanho o desempenho da Fundação Nacional de Saúde do meu Estado,
e o volume de recursos gastos para colocar água nas
comunidades indígenas desde a metade dos anos 90
desapareceu todo.
No norte do Amapá, na reserva indígena do Uaçá,
onde vivem em torno de 6 mil indígenas em suas reservas, em suas áreas, trabalhando, mergulhados na
sua cultura, só tem uma comunidade indígena com
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água tratada, quando eu coloquei na época em que
eu era governador. Depois, o recurso era transferido
para a Funasa e desviado. Em todas as comunidades
indígenas você vai encontrar canos, vai encontrar uma
caixa d’água, mas não realizaram o serviço. Isso é uma
coisa vergonhosa.
E tem um dado: a Justiça não julga. Ora, justiça
que tarda não é Justiça. Esse exemplo do mensalão,
da Ação nº 470, que foi ágil, tem que se estender;
daqui para frente, tem que servir de exemplo. Parar
com essa lentidão insuportável nos julgamentos. Nos
tribunais de justiça do meu Estado, são dezenas de
operações da Polícia Federal e estão todos lá livres,
leves e soltos. E isso termina gerando a impunidade,
a repetição, e a gente vem à tribuna falar, repetir; de
tempos em tempos, contar uma operação de desvio de
bilhões. São R$45 bilhões. Agora, não é verdade que
todos os políticos são iguais, Senador. Não é verdade.
Eu estou na vida pública há mais de 30 anos e
nunca respondi a um inquérito administrativo, nunca
fui nada. Sempre usaram as instituições do Judiciário
de forma política contra mim: ações populares e tal,
mas nunca fui objeto nem mesmo de investigação. Meu
filho é Governador, nenhuma operação em três anos.
Está lá. Dá trabalho fiscalizar? Dá. Dá trabalho porque
você tem que afastar, você tem que se desgastar da
política. O que não dá é para passar a mão na cabeça
de ninguém que desvia dinheiro do contribuinte.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR JOÃO CAPIBERIBE EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
CONTROLADA PELO PMDB FUNASA/AP TEM
HISTÓRICO DE CORRUPÇÃO
A Funasa no Amapá é controlada pelo PMDB de
José Sarney e Gilvam Borges desde a década de 90,
e todos os superintendentes nomeados se meteram
em encrencas e foram condenados pelo Tribunal de
Contas da União, entre eles o ex-deputado federal Gervásio Oliveira e o servidor Abelardo Oliveira (demitido
do serviço público), além de funcionários de diversos
setores da instituição
23 de Novembro de 2013 às 10:20
Paulo Silva / Amapá 247 – Após saquear o Executivo estadual do Amapá no período 2003/2010 – estima-se um rombo de mais de R$ 1,5 bilhão – o grupo da
chamada “HARMONIA”, que provocou sete operações
da Polícia Federal dentro do governo do Estado, passou
a atacar os cofres dos órgãos federais, com especial
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destaque para a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), alvo de duas operações da PF entre 2011/2013.
A Funasa no Amapá é controlada pelo PMDB de
José Sarney e Gilvam Borges desde a década de 90,
e todos os superintendentes nomeados se meteram
em encrencas e foram condenados pelo Tribunal de
Contas da União, entre eles o ex-deputado federal Gervásio Oliveira e o servidor Abelardo Oliveira (demitido
do serviço público), além de funcionários de diversos
setores da instituição.
A Operação Citrus, desencadeada nesta sexta-feira 22, pela Polícia Federal, é resultado de cinco
meses de investigações que apuraram desvio de mais
de R$ 45,5 milhões em convênios assinados pela
Funasa com as prefeituras de Oiapoque, na fronteira
com a Guiana Francesa, e Laranjal do Jari, no sul do
Estado. O superintendente da Funasa, José Roberto
Galvão, a ex-prefeita de Laranjal do Jari, Euricélia Cardoso (PP) e Agnaldo Rocha, ex-prefeito de Oiapoque,
foram presos. Meses antes da operação, a PF esteve
por diversas vezes na sede da Funasa buscando documentos. Galvão, Euricélia e Agnaldo são ligados a
Gilvam Borges e ao senador Sarney.
Mas a primeira operação da polícia federal a atingir os esquemas de corrupção da Funasa no Amapá foi
a “Carniça”, deflagrada em 2011, quando a PF descobriu que o dinheiro público destinado ao atendimento
médico indígena foi desviado para a campanha da família de Gilvam Borges, então no mandato de senador.
À época, um relatório de 389 páginas da Controladoria-Geral da União comprovou o que se suspeitava
na Funasa do Amapá: fraudes em licitações; compras
de remédios e outros produtos com preços acima dos
praticados no mercado, além de pagamentos indevidos
por serviços não prestados. A CGU calculou só o prejuízo financeiro em R$ 6,2 milhões. Entre 2005 e 2009,
a Funasa gastou R$ 34 milhões com saúde indígena.
Os relatórios da CGU expuseram a influência do
então senador Gilvam nas atividades da Funasa no
Amapá. O caso mais significativo envolveu um convênio firmado em 2006 entre a Funasa e uma ONG,
a Associação dos Povos Indígenas do Tumucumaque
(Apitu). Em três anos, a Apitu recebeu R$ 6 milhões
da Funasa. Segundo a CGU, o prejuízo para os cofres
públicos nesse convênio chegou a R$ 2,8 milhões.
O assombro não estava na dimensão dos desvios, mas no destino final deles. Depois de receber
os recursos do governo, a Apitu repassou R$ 667 mil
à AFG Consultores Ltda. Os serviços, diz o relatório,
nunca foram prestados. A PF quebrou o sigilo bancário
da AFG e mostrou o caminho percorrido pelo dinheiro.
Das contas da AFG, os recursos saíram para contas
dos comitês eleitorais do PMDB no Amapá, a fim de
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financiar as campanhas a prefeito de dois irmãos de
Gilvam. Um deles, Geovani Borges, compartilhou o
mandato de senador com o irmão: volta e meia um
tirava licença para que o outro exercesse o mandato
em Brasília. Em julho de 2008, Geovani exercia o mandato de senador quando a AFG passou R$ 150 mil ao
comitê de sua campanha à prefeitura de Santana, no
Amapá. Esse dinheiro era quase um terço de tudo o
que Geovani declarou à Justiça Eleitoral. Ele perdeu
a elei ção para prefeito.
De acordo com sua prestação de contas da campanha a prefeito de Mazagão, também no Amapá,
Geodilson Borges, o outro irmão de Gilvam, informou
que recebeu R$ 40 mil da AFG. Em entrevistas a revista Época, Gilvam e Geovani só reconheceram o financiamento depois de ser informados que a doação
está registrada na Justiça Eleitoral. Geodilson estava
no centro das investigações. Foi ele quem aproximou
o clã Borges de Henry Williams Rizzardi e Andréia Fernandes Gonçalves, donos da AFG. Andréia e Henry
formam um casal que, segundo a PF, aplicou golpes
em Brasília e em uma dezena de municípios. Os dois
foram presos na Bahia e mandados para o Amapá,
onde passaram cinco dias na cadeia. Giodilson é o
atual prefeito de Mazagão, eleito em 2012.
O maior desfalque no convênio da Funasa com
a ONG Apitu foi na contratação de empresas de táxi
aéreo. Em depoimento à PF, a servidora Maria do Socorro Tavares Miranda, então responsável pelos pregões eletrônicos da Funasa, contou que foi procurada
pelo empresário Geodalton Pinheiro Borges, caçula
dos 13 irmãos Borges. Segundo Maria Tavares, Geodalton pediu a ela que manipulasse o pregão 15/2009
e contratasse a empresa Rio Norte Táxi Aéreo para
atender os índios do Amapá e norte do Pará.
OS DONOS DA FUNASA – A Fundação Nacional
de Saúde, como quase todo órgão público, tem dono.
Nos últimos anos, ela foi dividida entre PT e PMDB.
No Amapá, onde aconteceram os crimes, a Funasa
pertence à esfera de influência do ex-senador Gilvam
Borges, aliado da família do também senador José
Sarney. Ambos são do PMDB. Gilvam é um político
apenas folclórico, e ficou conhecido no Congresso
mais por andar de sandálias que por suas ideias. Em
2009, descobriram que nove parentes de seu principal
assessor foram nomeados para cargos no Senado.
Duas características fazem com que a Funasa
seja um dos órgãos mais ambicionados por políticos:
verbas polpudas, muitos cargos e uma enorme capilaridade. Além dos índios, a fundação responde por
obras de saneamento e ações de saúde no interior.
Nos Estados mais pobres, ela tem um papel essencial.
O PMDB de José Sarney e Gilvam Borges assumiu o
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seu controle em 2005. No governo Lula, o então ministro da Saúde, José Temporão, chegou a dizer que a
gestão da Funasa era “de baixa qualidade e corrupta”
Se os episódios da Funasa guardam uma lição é
a de mostrar por que os políticos, com destaque para
os do PMDB, se digladiam por postos no governo. Em
alguns (raros) casos, a ocupação se dá para atender a
exigências técnicas ou programáticas. Mas na maioria
das vezes é apenas para empregar aliados e, assim,
alocar verbas a seus redutos eleitorais. Ou, pior, para
financiar campanhas eleitorais. Ou, ainda muito pior,
para pura e simplesmente surrupiar dinheiro público.
(Com informações da revista Época e da CGU)
Comentários
2 comentários em “Controlada pelo PMDB Funasa/Ap
tem histórico de corrupção”
Os comentários aqui postados expressam a opinião dos
seus autores, responsáveis por seu teor, e não do 247.
Caso perceba algum comentário agressivo ou publicado por algum troll,
ajude-nos a limpar esta área, escrevendo para contato@brasil247.com.br
Marcelo Campos 23.11.2013 às 17:00
Pessoas como essasg deveriam ser presas e a tal
‘justica’ deveria tomar os bems e o dinheiro ser devolvido aos cofres para a realizacao dos servicos q
foram destinados
INDICADO DE SARNEY PARA FUNASA
É PRESO PELA PF
O superintendente da Fundação Nacional da Saúde no Amapá (Funasa /Ap), José Roberto Galvão, foi
preso na manhã desta sexta-feira (22) durante a operação Citrus, realizada pela Polícia Federal; Roberto
Galvão foi indicado ao cargo pelo senador José Sarney (PMDB/AP) e pelo grupo político do ex-senador
Gilvan Borges
22 de Novembro de 2013 às 11:38
Domiciano Gomes / Amapá 247 – O superintendente da Fundação Nacional da Saúde no Amapá
(Funasa /Ap), José Roberto Galvão, foi preso na manhã desta sexta-feira (22) durante a operação Citrus,
realizada pela Polícia Federal que investiga o desvio
de mais de R$ 45 milhões do referido órgão público.
Roberto Galvão foi indicado ao cargo pelo senador José Sarney (PMDB/AP) e pelo grupo político do
ex-senador Gilvan Borges. Além do superintendente
da Funasa, estão presos a presidente da Associação
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dos Municípios do Amapá (Ameap) e ex-prefeita de
Laranjal do Jarí, Euricélia Cardoso, o ex-prefeito de
Oiapoque, Aguinaldo Balieiro.
Em 2 anos é o segundo escândalo de desvio de
recursos públicos envolvendo a Fundação Nacional de
Saúde no Amapá e os dirigentes do PMDB. Em 2011à
Controladoria-Geral da União (CGU) realizou uma auditoria sobre o uso de verbas federais na saúde indígena. Num relatório de 389 páginas, a CGU comprovou
o que se suspeitava: fraudes em licitações, compras
de remédios e outros produtos com preços acima dos
praticados no mercado, além de pagamentos indevidos
por serviços não prestados. A CGU calculou só o prejuízo financeiro em R$ 6,2 milhões. Entre 2005 e 2009,
a Funasa gastou R$ 34 milhões com saúde indígena.
Os relatórios da CGU mostravam a influência do
senador Gilvam nas atividades da Funasa no Amapá.
O caso mais significativo envolve um convênio firmado
em 2006 entre a Funasa e uma ONG, a Associação
dos Povos Indígenas do Tumucumaque (Apitu). Em
três anos, a Apitu recebeu R$ 6 milhões da Funasa.
Segundo a CGU, o prejuízo para os cofres públicos
nesse convênio chegou a R$ 2,8 milhões. O assombro
não está na dimensão dos desvios, mas no destino final deles. Depois de receber os recursos do governo,
a Apitu repassou R$ 667 mil à AFG Consultores Ltda.
Os serviços, diz o relatório, nunca foram prestados. A
PF quebrou o sigilo bancário da AFG e mostrou o caminho percorrido pelo dinheiro. Das contas da AFG, os
recursos saíram para contas dos comitês eleitorais do
PMDB no Amapá, a fim de financiar as campanhas a
prefeito de dois irmãos de Gilvam. Um deles, Geovani
Borges, compartilhava o mandato de senador com o
irmão: volta e meia, um sai de licença para que o outro
ocupasse o mandato em Brasília. Em julho de 2008 a
AFG passou R$ 150 mil ao comitê de campanha de
Geovani à prefeitura de Santana.
Segundo matéria publicada na revista Época
em maio de 2011 sobre o escândalo, esse dinheiro
era quase um terço de tudo o que Geovani declarou
à Justiça Eleitoral
Nesta sexta-feira logo após o inicio da operação
Citrus o senador João Capiberibe disse através do
Twitter que “em 2011, ao assumir o mandato, com aval
da bancada, fez indicação para a FUNASA, mas obtive
como resposta que o cargo era de Sarney do PMDB”.
Comentários
3 comentários em “Indicado de Sarney para Funasa
é preso pela PF”
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Os comentários aqui postados expressam a opinião
dos seus autores, responsáveis por seu teor, e não
do 247.
Caso perceba algum comentário agressivo ou publicado por algum troll,
ajude-nos a limpar esta área, escrevendo para contato@brasil247.com.br
Rivanda Lina 24.11.2013 às 12:36
O que mais deixa-me indiganda é em saber que tem
muitas pessoas vivendo sem nenhuma dignidadade
por conta de atitude de gestores irresponsável como
estes. Espero que não acabe em pizza. A OPERAÇÃO
MÃOS LIMPAS quase limpou. No entanto contínua sujo
os ladrões continuam rindo de nós. Na verdade não
era necessário prender. Seria necessário da devolução
do roubo e bloqueio dos adquiridos de maneira ilicita.
PRENDER PARA QUE SE TUDO TERMINA EM PIZZA QUEM MANDA TER UM JUSTIÇA CEGA..CEGA
antonio david 22.11.2013 às 21:25
a corrupção esta em todas as superintendências onde
são indicados cargos do PMDB.
ESCÂNDALOS NO CONGRESSO
41. PF indica relação de Gilvam Borges (PMDB-AP)
na morte de índios
Data de Divulgação
13.mai.2011
O escândalo
Investigação da Polícia Federal (PF), Ministério
Público Federal (MPF) e Fundação Nacional do Índio
(Funai) indicou existência de desvio de verbas da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) para integrantes
da família do Senador Gilvam Borges (PMDB-AP) e
para campanhas eleitorais do PMDB. A informação foi
divulgada pela revista “Época” em 13.mai.2011 (aqui,
link alternativo para reprodução do texto em um blogue).
A Funasa existiu até 2010 e era responsável pela
saúde indígena. Por conta de frequentes escândalos
em sua administração foi substituída pela Secretaria
Especial da Saúde Indígena, contextualizou a revista.
As consequências do suposto esquema relacionado a Gilvam Borges, segundo “Época”, não se
limitam à falta de atendimento médico aos indígenas
do Amapá e Pará.
A reportagem relatou que recém nascidos morrem
por falta de assistência e que remédios são armazenados inadequadamente, quando não estão em falta. “Em
matas onde picadas de cobra são frequentes, faltava
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soro antiofídico. Por falta do remédio, uma índia teve
de amputar o braço”, publicou a revista.
A Controladoria-Geral da União (CGU) fez auditoria sobre o uso de verbas federais na saúde indígena
a pedido da PF. Concluiu, de acordo com “Época”, que
houve prejuízo de R$ 6,2 milhões por conta de “fraudes
em licitações, compras de remédios e outros produtos
com preços acima dos praticados no mercado, além
de pagamentos indevidos por serviços não prestados”,
disse a reportagem.
“Os relatórios da CGU expõem a influência do
senador Gilvam nas atividades da Funasa no Amapá.
O caso mais significativo envolve um convênio firmado
em 2006 entre a Funasa e uma ONG, a Associação
dos Povos Indígenas do Tumucumaque (Apitu). Em
três anos, a Apitu recebeu R$ 6 milhões da Funasa”,
relatou “Época”.
Do dinheiro recebido da Funasa, a Apitu repassou R$ 667 mil à AFG Consultores por serviços nunca
prestados, segundo constou a CGU, informou a revista.
“Das contas da AFG, os recursos saíram para contas
dos comitês eleitorais do PMDB no Amapá, a fim de
financiar as campanhas a prefeito de dois irmãos de
Gilvam”, afirmou a reportagem.
Os irmãos de Gilvam citados são: Geovani Borges, seu suplente no Senado, que declarou ter recebido R$ 150 mil da AFG em sua campanha para prefeito de Santana; e Geodilson Borges, que declarou ter
recebido R$ 40 mil da AFG para disputar a prefeitura
de Mazagão.
A Apitu repassou o dinheiro à AFG através de
Elim Soares Mendes, contratado como procurador da
ONG por influência de Gilvam, afirmou “Época”. Elim
também é marido de uma funcionária do gabinete do
senador em Brasília, contextualizou a reportagem.
Já a AFG pertence ao casal Henry Williams Rizzardi e Andréia Fernandes Gonçalves, aproximado da
família Borges por Geodilson Borges, afirmou “Época”.
Henry e Andréia fecharam o escritório que tinham em
Brasília e se mudaram para Salvador por causa da investigação da PF, diz a reportagem. Na capital baiana,
foram presos em abril “por causa do desvio do dinheiro
dos índios”, informou o texto.
Outro irmão do senador Gilvam Borges também
aparece relacionado ao caso. Segundo “Época”, o
empresário Geodalton Pinheiro Borges, caçula dos
13 irmãos de Gilvam, foi apontado pela servidora da
Funasa responsável pelos pregões eletrônicos como
quem pediu a ela para manipular o resultado de um
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pregão. Dessa forma, a empresa Rio Norte Táxi Aéreo
foi contratada para transportar índios do Amapá e do
norte do Pará.
A revista relatou: “De acordo com a CGU, a Rio
Norte é a empresa que mais se beneficiou de fraudes
que desviaram R$ 1,4 milhão da Funasa para a Apitu.
Segundo levantamento da Aeronáutica, grande parte
dos voos pagos pela Funasa simplesmente não foi feita. Outra constatação: em 2006, a Rio Norte recebeu
R$ 379 mil da Funasa sem ter participado de concorrência, sem ter assinado qualquer contrato e sem ter
sequer comprovado as supostas horas voadas. Até a
própria Funasa resolveu investigar”.
Até o Ibama apareceu envolvido no caso. As investigações da PF chegaram a Abelardo da Silva Oliveira Júnior, apadrinhado da família Borges e que era
coordenador da Funasa no Amapá. “Em depoimento
à Comissão de Sindicância, Abelardo afirmou que fez
um “contrato verbal” de R$ 723 mil, com a Rio Norte,
algo que não existe na administração pública. Em seguida, deixou a Funasa”, publicou a revista. Em abril
de 2010, Abelardo foi nomeado presidente do Ibama
pela ministra Izabella Teixeira (Meio Ambiente). Mas,
em 4 de janeiro, Isabela demitiu Abelardo Oliveira “por
valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de
outrem, em detrimento da dignidade da função pública”, afirmou o texto.
Outro lado
A reportagem de “Época” apresentou declarações
do senador Gilvam Borges (PMDB-AP) e de seu irmão
Geovani, que também é seu suplente no Senado.
“Gilvam afirma que seus irmãos e seus funcionários nada têm a ver com desvios na Funasa. “Assumo
toda a responsabilidade”, disse Gilvam. “Fui eu que
liberei o dinheiro na Funasa, acreditei que a AFG era
uma empresa séria e aceitei o financiamento para a
campanha eleitoral”. Gilvam disse não saber que o dinheiro público destinado à saúde dos índios pode ter
financiado as campanhas de seus irmãos. “Eu achava
que a AFG era uma empresa idônea. Também fui vítima do golpe”, afirmou. Geovani Borges disse que mal
conhece o casal de consultores, nem sabe por que
eles financiaram sua campanha. “Nem sei se houve
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esse desvio de dinheiro da Funasa que você está falando”, afirmou, segundo publicado por “Época”. “Sei
que, desde 2008, a PF investiga o Gilvam de maneira
ilegal””, disse o irmão e suplente do senador.
O que aconteceu?
Nada.
DOS ÍNDIOS PARA O CACIQUE
A PF descobre que o dinheiro público destinado ao
atendimento médico indígena foi desviado para campanhas da família do senador Gilvam Borges
ANDREI MEIRELES
Há três anos, surgiram notícias de que a numerosa população indígena do Amapá e do norte do
Pará sofria com a falta de atendimento médico. Pela
lei, cabe ao governo federal, por meio da Fundação
Nacional de Saúde (Funasa), zelar pela boa saúde
dos índios brasileiros. Como a Funasa recebe verbas
abundantes para cumprir essa tarefa, as notícias causaram perplexidade. Para esclarecer o caso, foi formada
uma equipe de investigadores, composta de agentes
da Polícia Federal (PF), procuradores do Ministério
Público Federal e funcionários da Fundação Nacional
do Índio (Funai). Eles percorreram aldeias no Amapá
e no norte do Pará, inspecionando a situação dos 14
mil índios da região. Não encontraram apenas “falta
de atendimento médico”. Encontraram uma tragédia.
No cemitério da aldeia Manilha, no município
de Pedra Branca do Amapari, sete recém-nascidos
uaiapis haviam sido enterrados antes da chegada dos
investigadores. Os bebês morreram sem receber qualquer assistência médica. Ali, como em outras aldeias
visitadas, havia apenas um absoluto abandono: prateleiras vazias nas farmácias, remédios com validade
vencida, ausência de agentes de saúde, doentes entregues ao destino. Em matas onde picadas de cobra
são frequentes, faltava soro antiofídico. Por falta do
remédio, uma índia teve de amputar o braço. “Nunca
vi algo parecido. Senti um vazio enorme ao ver tanta
tragédia”, diz o indigenista Edmar Mata, funcionário
da Funai que trabalha há 23 anos no Amapá e acompanhou as investigações.
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Os índios daquela região são frágeis diante de
doenças simples no resto do Brasil. Gripes tornam-se sentenças de morte, casos isolados de sarampo
provocam epidemias devastadoras. É por tais razões
que a saúde da população indígena requer variados
cuidados, a cargo do Estado – tudo o que não se encontrou nas aldeias do Amapá e do norte do Pará. Ao
fim da vistoria, a força-tarefa constatou que ao menos
20 índios haviam morrido por negligência no atendimento médico. Impôs-se, então, uma pergunta: se o
governo federal remete milhões de reais para que os
índios sejam atendidos, como tantos morreram nas
mais degradantes condições imagináveis? Onde foi
parar o dinheiro?
Para responder às perguntas, a PF abriu inquérito. E pediu à Controladoria-Geral da União (CGU) uma
auditoria sobre o uso de verbas federais na saúde indígena. Num relatório de 389 páginas, a CGU comprovou
o que se suspeitava: fraudes em licitações, compras
de remédios e outros produtos com preços acima dos
praticados no mercado, além de pagamentos indevidos
por serviços não prestados. A CGU calculou só o pre-
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juízo financeiro em R$ 6,2 milhões. Entre 2005 e 2009,
a Funasa gastou R$ 34 milhões com saúde indígena.
A Funasa, como quase todo órgão público, tem
dono. Nos últimos anos, ela foi dividida entre PT e
PMDB. No Amapá, onde aconteceram os crimes, a
Funasa pertence à esfera de influência do senador
Gilvam Borges, aliado da família do também senador
José Sarney. Ambos são do PMDB. Gilvam é um político
folclórico, conhecido no Congresso mais por andar de
sandálias que por suas ideias. Em 2009, descobriram
que nove parentes de seu principal assessor foram nomeados para cargos no Senado. Gilvam deve o mandato à Justiça Eleitoral, que cassara o ex-governador
João Capiberibe, seu adversário. Seus tempos no Senado, porém, estão chegando ao fim. Com a decisão
do Supremo Tribunal Federal (STF) de não aplicar a
Lei da Ficha Limpa nas eleições de 2010, Capiberibe
deverá assumir o mandato.
Os relatórios da CGU expõem a influência do senador Gilvam nas atividades da Funasa no Amapá. O
caso mais significativo envolve um convênio firmado
em 2006 entre a Funasa e uma ONG, a Associação
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dos Povos Indígenas do Tumucumaque (Apitu). Em
três anos, a Apitu recebeu R$ 6 milhões da Funasa.
Segundo a CGU, o prejuízo para os cofres públicos
nesse convênio chegou a R$ 2,8 milhões. O assombro
não está na dimensão dos desvios, mas no destino final deles. Depois de receber os recursos do governo,
a Apitu repassou R$ 667 mil à AFG Consultores Ltda.
Os serviços, diz o relatório, nunca foram prestados. A
PF quebrou o sigilo bancário da AFG e mostrou o caminho percorrido pelo dinheiro. Das contas da AFG,
os recursos saíram para contas dos comitês eleitorais

do PMDB no Amapá, a fim de financiar as campanhas
a prefeito de dois irmãos de Gilvam. Um deles, Geovani Borges, compartilha o mandato de senador com
o irmão: volta e meia, um sai de licença para que o
outro exerça o mandato em Brasília. Hoje quem está
no Senado é Geovani. Em julho de 2008, ele exercia o
mandato de senador quando a AFG passou R$ 150 mil
ao comitê de sua campanha à prefeitura de Santana,
no Amapá. Esse dinheiro é quase um terço de tudo o
que Geovani declarou à Justiça Eleitoral.

De acordo com sua prestação de contas da campanha a prefeito de Mazagão, também no Amapá, Geodilson Borges, o outro irmão de Gilvam, informa que
recebeu R$ 40 mil da AFG. Em entrevistas a Época,
Gilvam e Geovani só reconheceram o financiamento
depois de ser informados que a doação está registrada na Justiça Eleitoral. Geodilson está no centro das
investigações. Foi ele quem aproximou o clã Borges
de Henry Williams Rizzardi e Andréia Fernandes Gonçalves, donos da AFG. Andréia e Henry formam um

casal que, segundo a PF, aplicou golpes em Brasília
e em uma dezena de municípios.
Em depoimento, Andréia, uma das sócias da empresa onde foi parar o dinheiro da Funasa, disse que
um de seus projetos no Amapá “consistia em orientar
os índios para o uso adequado do meio ambiente”.
Investigados pela PF, Andréia e o marido fecharam o
escritório em Brasília e se mudaram para Salvador,
onde foram presos no mês passado por causa do desvio do dinheiro dos índios. Mas como a Apitu repassou
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o dinheiro aos golpistas? Por influência de Gilvam, a
ONG contratou como procurador Elim Soares Mendes,
cuja mulher trabalha no gabinete de Gilvam no Senado. Foi Elim quem transferiu o dinheiro ao casal. Em
depoimento, ele confessou saber que os pagamentos
eram ilegais.
Depois de descoberto seu envolvimento no escândalo, Elim tentou uma trapaça para fugir da Justiça.
Em março de 2010, pediu à Funai que o reconhecesse
como índio, descendente da etnia apalai. Pela lei, índios são inimputáveis e não podem ser processados.
Não colou. A Funai rejeitou o pedido depois de ouvir
os verdadeiros índios apalais. Além de negar o parentesco com Elim, eles o proibiram de entrar em suas
aldeias. Preso com o casal da AFG, Elim passou dez
dias na cadeia, em abril. Com base em interceptações
telefônicas, os investigadores descobriram que os
principais assessores de Gilvam no Senado orientavam Elim a mentir à polícia sobre suas relações com
a família Borges.
Um aliado dos Borges tentou ser declarado como
índio para escapar da prisão por fraude na Funasa
Gilvam afirma que seus irmãos e seus funcionários nada têm a ver com desvios na Funasa. “Assumo toda a responsabilidade”, diz Gilvam. “Fui eu que
liberei o dinheiro na Funasa, acreditei que a AFG era
uma empresa séria e aceitei o financiamento para a
campanha eleitoral.” Gilvam diz que não sabia que o
dinheiro público destinado à saúde dos índios pode ter
financiado as campanhas de seus irmãos. “Eu achava
que a AFG era uma empresa idônea. Também fui vítima
do golpe”, afirma. O senador Geovani diz que mal conhece o casal de consultores, nem sabe por que eles
financiaram sua campanha. “Nem sei se houve esse
desvio de dinheiro da Funasa que você está falando”,
diz Geovani. “Sei que, desde 2008, a PF investiga o
Gilvam de maneira ilegal.”
Se, nos postos médicos das tribos, a situação era
caótica, a auditoria da CGU constatou que a situação
em Macapá também era ruim. Isso ficou claro numa
inspeção na farmácia da Coordenadoria Regional da
Funasa, em junho de 2009. Ali ficam armazenados
medicamentos e materiais de saúde para abastecer
tribos do Amapá e do norte do Pará. Os auditores
encontraram um estoque de remédios abandonados
no chão, em corredores, banheiros desativados e depositados em salas com infiltração e goteiras. Como
se fosse lixo. Havia também desperdício. Em 2009, a
Funasa mandou para o Amapá 30 mil frascos de 500
mililitros de álcool, com data de validade que expira
até meados de 2012. O estoque daria para 25 anos.
Quase tudo irá para o lixo.
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O maior desfalque no convênio da Funasa com
a ONG Apitu foi na contratação de empresas de táxi
aéreo. Em depoimento à PF, a servidora Maria do Socorro Tavares Miranda, responsável pelos pregões
eletrônicos da Funasa, contou que foi procurada pelo
empresário Geodalton Pinheiro Borges, o caçula dos
13 irmãos Borges. Segundo Maria Tavares, Geodalton
pediu a ela que manipulasse o pregão 15/2009 e contratasse a empresa Rio Norte Táxi Aéreo para atender
os índios do Amapá e norte do Pará.
De acordo com a CGU, a Rio Norte é a empresa
que mais se beneficiou de fraudes que desviaram R$
1,4 milhão da Funasa para a Apitu. Segundo levantamento da Aeronáutica, grande parte dos voos pagos
pela Funasa simplesmente não foi feita. Outra constatação: em 2006, a Rio Norte recebeu R$ 379 mil da
Funasa sem ter participado de concorrência, sem ter
assinado qualquer contrato e sem ter sequer comprovado as supostas horas voadas. Até a própria Funasa
resolveu investigar. As investigações chegaram a Abelardo da Silva Oliveira Júnior, então coordenador da
Funasa no Amapá e – claro – apadrinhado da família
Borges. Em depoimento à Comissão de Sindicância,
Abelardo afirmou que fez um “contrato verbal” de R$
723 mil, com a Rio Norte, algo que não existe na administração pública. Em seguida, deixou a Funasa. Em
abril de 2010, foi nomeado por engano presidente do
Ibama pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Em 4 de janeiro, Isabela demitiu Abelardo Oliveira
do Ibama “por valer-se do cargo para lograr proveito
pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da
função pública”.
Depois de sucessivos escândalos, no ano passado o governo criou a Secretaria Especial de Saúde
Indígena para substituir a Funasa. Os procuradores da
República no Amapá afirmam que nada mudou. “Tem
sido uma luta inglória”, diz Edmar Mata, que acompanhou pela Funai as investigações da PF sobre a morte
de índios. Por enquanto, as sandálias de Gilvam continuam deixando seus rastros no Amapá.
OPERAÇÃO CARNIÇA PRENDE FRAUDADORES
DA FUNASA NO AMAPÁ
Recursos da Funasa, resultado de convênio com
a União, eram destinados à compra de medicamentos
e atendimento médico.
Após dois anos de investigação a Polícia Federal no Amapá, com auxílio da Controladoria-Geral da
União (CGU), desmantelou uma quadrilha que fraudava a aplicação de recursos da Fundação Nacional
de Saúde (Funasa), destinados a organizações não-governamentais (ONG’s). A fraude pode ter passado
dos R$ 6 milhões.
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Desde a madrugada de domingo (10), estão presos na penitenciária do Amapá Andréia Fernandes Gonçalves (39 anos), Henry Williams Rizzardi (38 anos),
sócios da AFG Consultores, empresa de consultoria
ambiental, e Elim Soares Mendes (38 anos). Andréia
e Henry foram presos em Salvador (Bahia). Eles são
sócios da AFG, e Elim é funcionário da Fundação dos
Povos Indígenas do Tumucumaque (Apitu), entidade
que recebia verbas da Funasa.
Os recursos da Funasa, resultado de convênio
com a União, eram destinados à compra de medicamentos, atendimento médico, pagamento dos salários
dos agentes indígenas de saúde, serviço de transporte
dos doentes e para obras de saneamento e tratamento
de água nas aldeias.
De acordo com pericia da Polícia Federal e da
CGU, em dois anos, entre 2006 e 2008, foram desviados mais de R$ 6 milhões. Neste período, mais de
20 índios morreram pela falta de medicamentos vitais,
como soro antiofídico. O serviço de assistência à saúde
indígena foi abandonado e os agentes de saúde, sem
receber os salários, paralisaram as atividades.
As investigações da PF e da CGU apontam simulação na utilização da verba. Elim Soares Mendes, que
recebia o dinheiro para ser aplicado nas aldeias, atestava que os serviços estavam sendo executados, mas
nenhuma obra ou serviço foram realizados nos dois anos.
No dia 4 deste mês, o Ministério Público Federal
no Amapá denunciou Henry Rizzardi Andréia Gonçalves, Elim Soares Mendes e Tadeu Waiana Apalay
(não foi preso). Os dois últimos eram, respectivamente,
coordenador e presidente da Associação dos Povos
Indígenas do Tumucumaque.
A denúncia foi pelo desvio de mais de R$ 650 mil
destinados à saúde da população indígena no Amapá. O fato aconteceu em 2008 quando a Apitu realizou
pagamentos à AFG Consultores Ltda, sem a empresa
ter prestado qualquer serviço à associação. Um rastreamento apontou que parte das verbas paga à AFG
foi destinada a um partido político no Estado. A Polícia
Federal estaria investigando se o dinheiro foi usado por
candidatos nas eleições municipais de 2008.
Um ano depois (2009), atendendo recomendação
do MPF, a Funasa suspendeu repasse de recursos
relacionados ao convênio com a Apitu. No mesmo ano
foi ajuizada uma ação de improbidade administrativa
pedindo o ressarcimento integral das verbas desviadas aos cofres públicos. Caso sejam condenados, os
envolvidos podem cumprir pena de até 12 anos de
prisão pelos crimes de peculato e estelionato, além
de pagamento de multa. (Com informações da Polícia Federal)
fonte A Gazeta
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SUPERINTENDENTE DA FUNASA
CUMPRE PRISÃO DOMICILIAR NO AMAPÁ
José Roberto Galvão só pode sair de casa para ir ao
hospital.
PF prendeu gestor da Funasa no Amapá e ex-prefeitos do estado.
O superintendente da Fundação Nacional de Saúde
(Funasa) no Amapá José Roberto Galvão cumpre prisão
domiciliar desde a noite de sábado (23), segundo confirmou o advogado dele, Auriney Brito. Galvão foi preso pela
Polícia Federal na sexta-feira (22), durante a operação
Citrus, que apura o desvio de recursos de convênios do
órgão com prefeituras do Amapá. Ele estava detido no
Instituto de Administração Penitenciária do estado (Iapen).
No sábado, o advogado de Galvão falou em entrevista que o cliente seria solto pela Justiça, por já ter
prestado depoimento, não havendo a necessidade de
manutenção da prisão. “Conseguimos fazer o pedido a
tempo na sexta-feira, e o juiz deu o prazo de 24 horas
para o delegado da Polícia Federal justificar a prisão
temporária de 5 dias. Com isso foi concedida a soltura”,
reforçou Brito, enfatizando que a soltura caracterizava
a “inocência de José Roberto Galvão, já que houve a
revogação de uma prisão, e ele foi o primeiro a ser solto. Houve uma revisão da Justiça a respeito da culpa
do superintendente”, destacou.
saiba mais
• Cinco presos pela Polícia Federal em Macapá
já estão na penitenciária
• Superintendente da Funasa e mais 2 ex-prefeitos
são conduzidos à PF
• Convênios investigados pela PF totalizam mais
de R$ 45 milhões
Em nota emitida neste domingo (24), a Polícia
Federal esclareceu que “na verdade, em razão de sua
condição de saúde desfavorável, sua prisão temporária foi convertida em prisão domiciliar”, disse a nota,
acrescentando que noite de sábado, o mandado de
prisão domiciliar desfavorável a Galvão foi cumprido
pela própria Polícia Federal.
Nesta segunda-feira (25), Auriney Brito confirmou
que seu cliente cumpre prisão em casa, de onde só
poderá sair para ir ao hospital.
Ao todo, foram 7 pessoas foram presas na operação Citrus, entre eles dois ex-prefeitos, Euricélia Cardoso (Laranjal do Jari) e Agnaldo Rocha (Oiapoque).
A defesa dos 2 entrou com pedido de soltura, porém,
não foi concedido pela Justiça Federal.
Operação
A operação Citrus da Polícia Federal deflagrada
na manhã de sexta-feira (22) cumpriu mandados de
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prisão, busca e apreensão nos estados do Amapá,
Pará, Tocantins, Minas Gerais e no Distrito Federal. O
alvo da operação são os contratos e convênios firmados pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) com
os municípios. Cerca de 60 policiais entre agentes e
delegados estão no Amapá.
Os policiais cumpriram mandados de busca e
apreensão em vários escritórios da capital e também
na Associação dos Municípios do Estado do Amapá
(Ameap).
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem, o Senador Aloysio Nunes
Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.
Fora do microfone.) – Srª Presidente, peço minha inscrição para falar como Líder.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – V. Exª é o próximo orador porque, como
o Senador Capiberibe, em uma permuta gentil com o
Senador Ruben Figueiró, falou como inscrito, então,
será V. Exª...
Antes quero fazer uma leitura.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – A Presidência designa, como membro
titular, o Deputado Arthur Lira, em substituição ao Deputado Eduardo da Fonte, e, como membro suplente,
o Deputado João Leão, em substituição ao Deputado
Waldir Maranhão, para integrarem a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
627, de 2013, conforme Ofício nº 672, de 2013, da
Liderança do PP e PROS na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Ofício/LID. PP/PROS/nº 72/2013
Brasília, 21 de novembro de 2013
Assunto: Substituição de membros da Comissão Especial da MPV nº 627/2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados abaixo
relacionados para compor a Comissão Especial destinada a proferir parecer à Medida Provisória que altera
a legislação tributária federal relativa ao Imposto sobre
a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ, à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, à Contribuição
para o PIS/PASEP e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social _ COFINS; revoga o
Regime Tributário de Transição – RTT, instituído pela
Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009; dispõe sobre
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a tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil,
com relação ao acréscimo patrimonial decorrente de
participação em lucros auferidos no exterior por controladas e coligadas e de lucros auferidos por pessoa
física residente no Brasil por intermédio de pessoa jurídica controlada no exterior; e dá outras providências:
Titular: Deputado Arthur Lira (PP/AL) em substituição ao Deputado Eduardo da Fonte (PP/PE);
Suplente: Deputado João Leão (PP/BA) em
substituição ao Deputado Waldir Maranhão (PP/MA).
Atenciosamente, – Deputado Eduardo da Fonte,
Líder do Bloco PP/PROS.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Com a palavra, o Senador Aloysio Nunes
Ferreira, pela Liderança do PSDB.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Como Líder. Com revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srs. Senadores, os telejornais de
ontem e a imprensa de hoje noticiaram uma tragédia
que tocou profundamente a minha cidade natal, São
José do Rio Preto, e a mim pessoalmente. Um trem,
operado pela empresa ALL (América Latina Logística),
descarrilou em São José do Rio Preto. Um trem carregado de milho. A carga e os vagões caíram sobre casas
próximas da ferrovia e até agora são contabilizados –
triste contabilidade – oito mortos, inclusive crianças.
Há feridos graves que inspiram cuidados, e que
estão sendo atendidos pela rede de atendimento à saúde de minha cidade, que é uma rede exemplar, por sua
qualidade. É uma tragédia, mas é uma tragédia anunciada há um bom tempo, meu caro Senador Figueiró.
A ferrovia corta a cidade de Rio Preto. E não podia
deixar de ser assim. A cidade é tributária da ferrovia.
O progresso de São José do Rio Preto se desgarra de
um contingente de cidades médias e se projeta para
ser uma das grandes cidades do nosso Estado com a
chegada da ferrovia. Antes, chegaram os cafezais e,
logo em seguida, a ferrovia, logo no início do século
passado. Como em todas as outras cidades, a ferrovia
que era o coração da cidade, seu coração econômico,
antes de o modal rodoviário tomar conta do transporte
de passageiros e do transporte de cargas.
A velha estação ferroviária era o centro da cidade,
aonde as pessoas acorriam para se despedir daqueles
que viajavam, receber aqueles que chegavam, receber
os jornais, ouvir as novidades. Era o centro nervoso da
cidade a estação da antiga linha de estrada de ferro, da
Companhia da Estrada de Ferro Araraquarense. Aliás,
a ferrovia foi fator tão determinante do progresso do
interior de São Paulo que as nossas regiões ainda são
conhecidas pelos nomes tradicionais das ferrovias que
as serviam. Rio Preto era servida pela Araraquarense.
A nossa região até hoje é conhecida como região da
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Araraquarense. A cidade cresceu, se industrializou. Os
primeiros estabelecimentos industriais importantes se
localizaram próximos à ferrovia. Próximos à ferrovia
também surgiram os armazéns, a estrutura logística
que foi se criando e, com as atividades econômicas, as
moradias. O trânsito se adensou. Rio Preto hoje é uma
cidade que tem 450 mil, indo para 500 mil, habitantes.
A estrada de ferro que corta a cidade foi concedida, anos atrás, à ALL, uma concessão federal, depois
que a antiga estrada de ferro Araraquarense foi incorporada à Fepasa, que foi federalizada. Essa concessão
hoje é fiscalizada pela Agência Nacional de Transportes
Terrestres, vinculada ao Ministério dos Transportes.
Há muito tempo, Srª Presidente, os moradores
de Rio Preto, que viram, na ferrovia, a chave do seu
progresso, um fator importante no seu dinamismo, passaram a enxergar, na ferrovia, um estorvo, passaram
a encarar a ferrovia como uma ameaça, não porque
a ferrovia em si seja uma ameaça, mas porque ela é
malcuidada, porque não são feitas obras de segurança, não são feitas obras que segreguem o tráfego dos
trens do resto, das moradias, do trânsito de pessoas
e de automóveis. É um inconveniente, uma ameaça,
porque o trânsito de vagões, o trânsito de composições, que hoje já é muito intenso, por ali passam cerca
de 15, 16 composições por dia, quando for concluída
a Ferrovia Norte-Sul – e um dia ela será concluída –,
vai aumentar exponencialmente. Esperam-se 50, 60
composições, segundo me informa o Prefeito de São
José do Rio Preto, Dr. Valdomiro Lopes.
Esta ameaça vinha pairando sobre a cidade, um
acidente grave poderia ocorrer. As pessoas estavam
temerosas. Além do transtorno representado pela interrupção do tráfego de automóveis e de ônibus, cada vez
que passa uma composição ferroviária, o receio de um
acidente crescia, anunciado por episódios anteriores,
que já haviam motivado ações do Ministério Público
em relação à empresa concessionária e pressão da
ANTT para que ela tomasse medidas que assegurassem maior segurança ao tráfego. Uma multa pesada
foi aplicada à empresa. Um Termo de Ajustamento de
Conduta também foi firmado e, no entanto, a cidade
não viu grandes melhorias. Pelo contrário, as ameaças
cresceram e, infelizmente, se concretizaram nessa noite.
É preciso, Srª Presidente, providências mais que
urgentes por parte do Governo Federal, por parte da
ANTT, por parte da concessionária. Estamos às vésperas de um novo modelo de concessão ferroviária.
Um dia também esse modelo virá à luz uma vez que
há um ano vem sendo anunciado e seus projetos vêm
sendo modificados, mas até agora não se tem modelo
definitivo que permita um edital de licitação. Mas algum dia acontecerá... E é, seguramente, o momento
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em que essas obras de segurança devem ser exigidas
pelo novo concessionário ou pelo concessionário atual.
Já há um bom tempo, projetos foram formulados.
O último de que tenho notícias foi levado a efeito pelo
atual Prefeito de São José do Rio Preto, Valdomiro
Lopes, em 2009, tão logo assumiu a Prefeitura. A cidade e os técnicos de Rio Preto fizeram anteprojeto
que foi levado ao Ministério dos Transportes, dirigido,
à época, por nosso colega Alfredo Nascimento. Alfredo Nascimento, imediatamente – aliás, como sempre
fez –, atendeu, com a maior presteza, a solicitação de
audiência do prefeito e determinou que o DNIT executasse um projeto executivo, inclusive, para a remoção
dos trilhos e a realização de obras de segurança.
Ora, se o Ministro dos Transportes encarregou
o DNIT de fazer esse projeto, foi porque o Governo
Federal considerou, à época, como deveria tê-lo considerado, algo relevante.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – No entanto, até agora nada aconteceu, nem se sabe se esse projeto que foi encomendado pelo Ministro Nascimento foi, de fato, elaborado
ou concluído.
Por isso, Srª Presidente, é que eu anuncio a V.
Exª e à Casa que estou protocolando requerimento
de audiência pública a ser realizada no âmbito da Comissão de Fiscalização e Controle. Estou convidando,
meu caro Senador Figueiró, meu caro Líder Wellington Dias, o Ministro dos Transportes, o Presidente
da ANTT, o Presidente da Concessionária ALL e o
Prefeito de São José do Rio Preto, para que aqui, no
Senado Federal, possamos nos debruçar sobre esse
problema, verificar o andamento das providências que
foram tomadas e, se não foram tomadas, por que não
o foram, e, sobretudo...
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – ... olhar para frente: o que é preciso fazer, o que é necessário fazer para que a ferrovia
volte a ser amada, estimada e querida e deixe de ser
uma ameaça para os rio-pretenses. Que seja o que
sempre foi: um fator de progresso para a minha cidade.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – A Mesa se solidariza, Senador Aloysio
Nunes Ferreira, com as vítimas desse que foi mais um
acidente envolvendo descarrilamento de trens, com oito
vítimas fatais, mais os feridos, que podem vir a óbito
em função da gravidade dos ferimentos. As imagens
são chocantes, mesmo. Hoje, pela manhã, o noticiário
todo mostrou as cenas, e até era um fim de semana,
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quando as pessoas estavam celebrando em um churrasco, em festas. Tudo isso torna a tragédia ainda maior.
De fato, há muitas ferrovias no nosso Brasil, como
em Jaraguá do Sul, por exemplo. As cidades começaram a se aglomerar e criaram esses problemas gravíssimos em matéria de mobilidade urbana.
Então, é preciso segurança e essa iniciativa de V.
Exª tem o apoio, creio, de todos os Senadores, porque
ela também acontece em outras cidades.
Então, cumprimento V. Exª, Senador.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Srª Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Creio, Srª Presidente, que a homenagem que nós poderíamos prestar à memória das
vítimas é tomar esta providência: nós nos reunirmos,
dialogarmos com o Governo Federal e tomarmos providências eficazes para que isso não se repita.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Obrigada.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Ruben Figueiró, em atenção ao Senador Paim, que,
segundo o Senador Figueiró, estava aguardando, porque trocou com o Senador Capiberibe.
O Senador Paim, como é sempre generoso, tem
sido, aqui, um aliado dos Senadores todos e o Senador Figueiró lhe agradece pela cedência do tempo,
Senador Paim.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI. Sem revisão do orador.) – Com a aquiescência do meu querido Figueiró, os Líderes atrapalham.
Srª Presidenta, acabo de chegar do meu Estado e
queria, primeiro, em nome do Partido dos Trabalhadores, em nome do povo do meu Piauí, também, prestar
minha solidariedade às vítimas.
Com certeza, digo ao Senador Aloysio Nunes
que nos colocamos à disposição para encontrarmos
medidas para evitar que isso se repita.
Eu apenas quero transmitir duas informações.
A gente falou durante tanto tempo, neste período, em seca, em seca. Choveu em quase todos os
Municípios do meu Estado desde a última sexta-feira,
inclusive granizo. Eu presenciei, em Morro do Chapéu,
um Município próximo à Esperantina, chuva de granizo,
pedras, inclusive, destruindo casas. É uma situação que
não é típica para o Nordeste, é muito rara.
A outra notícia positiva, além das chuvas, que garantem as condições de pastagem
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e começam a encher os reservatórios, Sr. Presidente, agora é a divulgação do Produto Interno Bruto dos Estados. O Piauí cresceu o dobro do
que cresceu o Brasil em 2011 –, infelizmente, vamos
recebendo aos poucos, ainda é dado de 2011 –, cresceu duas vezes e meia mais que a taxa de crescimento
registrada no Brasil. O PIB do Brasil cresceu, em 2011,
2,7%, e o do Piauí, 6,1%.
Quero aqui saudar o Governador Wilson, a sua
equipe e todos aqueles que contribuíram, principalmente o setor privado – comércio atacadista, varejista, agricultura, indústria –, enfim, todos os setores que
contribuíram para esse crescimento.
Então, me alegra esse crescimento, o que aponta
uma meta que estabelecemos lá atrás. O PIB do Piauí
em 2002 era de 7 bi. As projeções apontam uma meta,
que era alcançar, já agora em 2013, a casa de 30 bilhões. E isso, certamente, temos a comemorar porque
significa geração de emprego e de renda.
Agradeço aqui e comemoro com o povo do Piauí
esse importante resultado.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A notícia é alvissareira, até porque muitos
gaúchos, meus conterrâneos e também do Senador
Paim, estão lá, no seu Estado, produzindo muito. E
chuva, para agricultor, é sempre uma grande notícia,
Senador.
Cumprimentos pelo desempenho do PIB. Isso é
geração de renda e riqueza para toda a comunidade.
Com a palavra, o Senador Ruben Figueiró.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Srs. Senadores, Srs. ouvintes da Rádio Senado, Srs. telespectadores da TV Senado, e todos que nos honram com a sua presença
neste plenário.
Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, me permita
que, antes que adentre aos termos do meu pronunciamento, destaque aqui três fatos importantes que ouvi
nesta sessão. O primeiro foi do pronunciamento de V.
Exª, Senadora Ana Amélia, quando, dentre outros assuntos, abordou a questão do voto aberto e a corrupção, que está ganhando foros de absoluta realidade
em nosso País.
Quero dizer a V. Exª – comungando, inclusive,
com o seu pensamento integralmente – que sou, também integralmente, a favor do voto aberto para todos
os casos que forem submetidos ao Parlamento brasileiro, inclusive com relação às autoridades, Senador
Mozarildo Cavalcanti.
Entendo que, se as autoridades, por exemplo, os
juízes dos tribunais superiores, têm o voto aberto para
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julgar questões de cidadãos brasileiros – e nós poderemos, infelizmente, estar nesse rol –, se eles têm o
direito do voto aberto, por que nós não temos direito
também de julgá-los? Os direitos são idênticos. Não
vejo, sinceramente, prejuízo algum. Eles haverão de
entender, se, porventura, nós tivermos algum pecado,
que eles também poderão ter alguns senões.
É apenas uma observação que faço a V. Exª,
muito embora respeitando o seu ponto de vista. Mas
quero dizer que não haverá, pelo menos da minha parte, nenhum constrangimento para votar em aberto o
nome qualquer autoridade que for submetido à nossa
apreciação aqui. Eles também terão de ter o senso democrático que nós temos para apreciar o nome deles.
Dentro desse mesmo critério de pensamento,
acredito que o voto aberto é o antídoto contra a corrupção. Quanto mais nós o exercermos, mais fortaleceremos aquele nosso desejo de que as eleições representem, realmente, a expressão maior do civismo
brasileiro.
Outro aspecto que gostaria de destacar refere-se
ao pronunciamento do Senador José Sarney, nosso ex-Presidente da Casa, nosso ex-Presidente da República.
Ele fez um discurso magistral, traçando a personalidade
marcante e imemorial do grande presidente John Fitzgerald Kennedy. E o que retirei do seu pronunciamento?
A validade do sistema democrático. Nenhum país do
mundo tem exercido os ditames da democracia mais
do que os Estados Unidos. E o exemplo evidente disso
foram os seus ex-presidentes, dentre os quais, Kennedy.
Então, sinceramente apreciei o longo pronunciamento
do Senador José Sarney e tenho a convicção de que
ele será, sem dúvida nenhuma, um marco importante
da história deste Senado da República.
E o terceiro destaque que gostaria de fazer nesse
preâmbulo é com relação ao pronunciamento do meu
eminente Líder, o Senador Aloysio Nunes. Sinceramente, não sabia, Srª. Presidenta, dos acontecimentos que ocorreram neste final de semana na região de
São José do Rio Preto, com perda de vidas preciosas
e que nós lamentaremos sempre.
Mas, quando V. Exª fazia um histórico da presença da Araraquarense na região de Rio Preto, voltei-me
também para o meu Estado. Quando, lá no início do
século passado, se estenderam as linhas da então estrada de ferro Noroeste do Brasil, que vitalizou aquela
região, deu oportunidade de crescimento econômico
no eixo de Três Lagoas até Corumbá, passando por
Campo Grande, e de Campo Grande a Ponta Porã.
Foi uma explosão demográfica, econômica, social e
política também, até porque a Noroeste do Brasil definia as eleições do meu Estado, no Estado de Mato
Grosso Uno, desde Bauru.
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O superintendente da Noroeste do Brasil chegou
a ser Governador do Estado de Mato Grosso, o engenheiro Pedro Pedrossian, e só no eixo da ferrovia
existiam 15 mil eleitores. O eleitorado do meu Estado
era tão pequeno, Senadora Ana Amélia, que a Noroeste do Brasil definia uma eleição para governador.
Infelizmente, por um erro crasso da política ferroviária brasileira, tudo se desmanchou, passando para
a famosa Rede Ferroviária Federal, e daí veio essa
distonia entre o sistema ferroviário de então e o que
existe hoje, aliás, o que não existe hoje.
V. Exª, Senador Aloysio, falou sobre a empresa
que, hoje, tem a concessão ou a subconcessão da
ferrovia que passa por São José do Rio Preto, a ALL.
Essa maldita também está lá no meu Estado. Hoje,
praticamente, não existe ferrovia em Mato Grosso do
Sul. Essa empresa tem o vírus da incompetência, da
deslealdade, do descaso, e todos os qualificativos que
o senhor possa imaginar. Espero, inclusive, que, na
audiência que V. Exª tão oportunamente está requerendo deste Senado, esse assunto desta empresa
ALL seja absolutamente verificado pelas autoridades
da República.
Mas, Srª Presidente, com esses – não sei se foram rápidos – prolegômenos, vamos dizer assim, eu
gostaria de, rapidamente, proceder à leitura do meu
discurso, que é sobre um assunto que também reputo
da maior importância.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador Figueiró.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Perdoe-me, Senador Mozarildo Cavalcanti. Eu
vi que V. Exª levantou o microfone, mas pensei que V.
Exª havia aceitado a minha argumentação, que não
contraria a sua, a qual respeito. Com a palavra.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/
PTB – RR) – Eu queria justamente esclarecer, Senador Figueiró, porque V. Exª citou o exemplo dos ministros dos tribunais superiores. Quanto a esses, eu não
tenho realmente nenhum problema. O problema são
os diretores de agências reguladoras, os diretores do
Banco Central e os de órgãos que tenham a ver, por
exemplo, com o interesse dos Estados. Com relação
aos tribunais superiores, eu não tenho dúvida, porque
eles teriam que tomar uma posição parcial para prejudicar os nossos Estados, mas essas pessoas dessas
agências reguladoras, do Banco Central e de outros,
realmente, poderão, sim, fazer, no mínimo, um descaso em relação às reivindicações dos nossos Estados.
Por isso, defendo, como não pode separar – a não ser
que realmente possa –, o voto secreto só para essas
autoridades.
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O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Eu registro, com prazer, o pronunciamento
de V. Exª.
Mas, Srª Presidente, um dos principais indicadores
de civilidade e de desenvolvimento social de um País é
a forma como ele trata a sua população mais idosa, ou
especificamente os seus aposentados e pensionistas.
Após trabalharem por décadas a fio, depositando toda a sua energia laboral e produtiva em prol da
construção social e do crescimento nacional, os trabalhadores aposentados merecem toda a nossa reverência e gratidão.
Seja na iniciativa privada ou no serviço público,
contribuíram mensalmente para que, após toda uma
vida de dedicação ao seu ofício, pudessem descansar
e atravessar a idade mais avançada com a tranquilidade que merecem, sem precisar recorrer a novos
artifícios laborais ou a quaisquer outros meios para
recompor a sua renda.
Pois bem, Srª Presidente, infelizmente o nosso
País não vem cumprindo esse papel com o denodo
necessário, e do qual os nossos aposentados são
merecedores.
Além dos benefícios indignos pagos aos aposentados e pensionistas do Regime Geral do INSS, cujos
rendimentos vêm sendo achatados ao longo dos anos,
os servidores públicos inativos também vêm sofrendo
com cortes injustificados em seus contracheques, especificamente a cobrança absolutamente anacrônica
da contribuição previdenciária em outros vencimentos.
Ora, Srª Presidente, trata-se de um absurdo ao
qual não podemos mais assistir passivamente, enquanto milhões de aposentados e pensionistas da União,
dos Estados e Municípios veem seus direitos usurpados e seus rendimentos confiscados.
As sucessivas reformas previdenciárias, sob o
pretexto de recompor as contas públicas e um suposto déficit previdenciário, acabaram por infringir aos
aposentados e pensionistas do serviço público esse
pesado gravame, colocando-os na posição de vilões
e responsáveis pelo que foi classificado, de maneira
equivocada, como – entre aspas – “rombo da Previdência Pública”.
Entretanto, Srª Presidente, dados consolidados
que nos foram enviados pela Associação Nacional dos
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil indicam
que, a despeito do que se convencionou afirmar, há um
superávit fiscal na Seguridade Social de nosso País.
Esses números, obtidos e tabulados pelo próprio
pessoal da Receita Federal, corrigem as distorções normalmente apresentadas pela inclusão das renúncias
fiscais e do mecanismo de Desvinculação de Receita
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da União, que acabam por camuflar a real situação
das contas públicas.
Somente no ano passado, Sr. Senador Valdir Raupp, para se ter uma ideia do montante que estamos
computando, foram mais de R$24 bilhões em renúncias fiscais, e por volta de R$58 bilhões redirecionados
por meio da DRU.
Em termos comparativos, desde que a contribuição previdenciária sobre os inativos foi implantada, em
2005, seu valor arrecadado representa somente 10%
das renúncias fiscais realizadas no mesmo período!
Vejam, Srªs e Srs. Senadores, o disparate desses números!
O fato é que a contribuição previdenciária incidente sobre a sua própria aposentadoria representa,
além de uma contradição lógica, uma anomalia previdenciária que deve ser extirpada de nosso ordenamento constitucional, sob pena de continuar a causar
significativas perdas aos servidores públicos inativos
e seus pensionistas.
Se o dispositivo constitucional, inserido por indução da Presidência da República em 2003, tivesse
alcançado os objetivos preconizados, poderia haver
alguma razão para tal. Mesmo com suas características injustas, elusivas ao direito impostergável dos
aposentados e pensionistas, poderíamos “forçar um
pouco a barra” e dizer que o sacrifício desses seria
uma contribuição a mais em favor da Pátria.
No entanto, todos os dados estatísticos levantados provam à sociedade que tudo ficou “como dantes
no quartel de Abrantes”. Ou seja, o déficit da previdência continua. E agora, com sensível dano à economia
daqueles que, sacrificados em seu bolso, continuam
tendo deduzido de seus proventos a esdrúxula contribuição – entre aspas – “seguridade social”, nome
pomposo, porém tirânico.
O governo – não estou falando do da Presidente
Dilma tão somente, mas de todos, sobretudo dos governantes estaduais que se valem do atual e esdrúxulo
texto da Emenda Constitucional nº 41 –, parece-me,
não possui a sensibilidade de encarar, nem de longe,
a hipótese de revogar o status quo, tido como legal.
Porém, é preciso entender que aposentados e
pensionistas de todo o Brasil estão se organizando
politicamente e poderão ser, nas eleições de 2014,
uma alavanca propulsora para mostrar ao País quais
são os seus algozes e julgá-los com o furor das urnas.
Que pensem nisso os senhores governantes!
Conclamo, portanto, os Parlamentares da Câmara dos Deputados a dar celeridade à tramitação da
Proposta de Emenda Constitucional n° 555, de 2006,
que revoga o artigo 4º da Emenda Constitucional n°
41, de 2003, proposta que poderá acabar com uma
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das maiores anomalias normativas que temos em
nossa legislação.
Sinceramente, Srs. Senadores, é difícil entender
que uma proposta de emenda à Constituição, como a
PEC nº 555/2006, levada à consideração da Câmara
dos Deputados há sete anos, cumprindo toda a tramitação regimental por meio de minuciosa análise das
comissões temáticas e encontrando-se pronta para
apreciação no plenário daquela Casa há mais de 12
meses, ainda não tenha sido colocada na pauta de
votação, apesar de – ressalto – merecer a simpatia do
próprio Presidente. Veja, Senador Mozarildo Cavalcanti, a PEC nº 555, de 2006, tem a simpatia do próprio
Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Henrique Alves, e ela não sai da sua gaveta.
Pergunto: será que é por ação do Palácio do Planalto? Na verdade, é conhecida a sub-reptícia ação do
Executivo na procrastinação de decisões do Congresso, muito embora, de forma cerimonial, manifeste o
contrário. Creio ser isso uma hipocrisia, aliás, um vício
protocolar que vem de outros governos e é repetido
com certa constância por este. O Congresso precisa
reagir, Srs. Senadores.
Ao fazê-lo, não somente corrigirá um equívoco
cometido no passado – e que acabou por violar o direito
adquirido do trabalhador que contribuiu regularmente
para a sua aposentadoria –, mas, sobretudo, dará uma
demonstração cabal a toda a sociedade brasileira de
nosso compromisso com os direitos e as garantias dos
trabalhadores e aposentados de nosso País.
Já são dez anos com essa situação esdrúxula,
Sr. Presidente.
É hora de darmos um basta a esse absurdo.
Faço votos sinceramente – e temos aqui a presença
do eminente Líder do PMDB, que tem uma função tão
importante nas decisões do Governo, o Senador Valdir
Raupp – que essa manifestação chegue ao Governo
da República e libere o Presidente da Câmara para
que permita a votação da PEC nº 555.
É o que eu espero, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Ruben Figueiró, a
Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB –
RO) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Com a palavra, V. Exª,
Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB
– RO. Sem revisão do orador.) – Pela Liderança do
PMDB, peço inscrição, Sr. Presidente.
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O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
peço que me inscreva para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra ao
Senador Valdir Raupp, como Líder, e, em seguida, ao
Senador Paulo Paim.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR. Fora do microfone.) – E a minha inscrição?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – V. Exª está inscrito, Senador Requião.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB
– RO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo, Srªs e Srs. Senadores,
quando estudamos História do Brasil na escola, aprendemos que a economia do período colonial brasileiro se
equilibrava sobre o tripé formado pelo latifúndio, pela
monocultura e pela mão de obra escrava.
Havia, é claro, pequenos proprietários rurais,
mas sua importância era periférica e sua produção era
voltada basicamente para a subsistência e o consumo
dentro da própria colônia.
Um verdadeiro abismo, felizmente, separa aquele
Brasil do nosso Brasil atual. A agricultura de larga escala ainda tem um papel importante no PIB agrícola,
não há dúvida, mas os pequenos produtores, hoje englobados no conceito de agricultura familiar têm para
o campo uma importância similar à importância que a
pequena e a micro empresas têm para o comércio e
a indústria do País.
Nos últimos anos, o campo passou por uma verdadeira revolução, segundo o mais recente Censo
Agropecuário, realizado pelo IBGE com base em dados de 2006. A renda da agricultura familiar cresceu
52% em dez anos, com a consequente ascensão de
3,7 milhões de brasileiros para a classe média, fruto
do progresso da agricultura.
A agricultura familiar responde por 4,3 milhões
de unidades produtivas, o que corresponde a mais
de 84% dos estabelecimentos rurais do País. É um
segmento, Sr. Presidente, que gera 33% do PIB da
nossa agropecuária e emprega 74% da mão de obra
do nosso campo.
Porém, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ainda são muitas as demandas dos pequenos produtores
brasileiros no que diz respeito ao acesso à tecnologia
e à inovação. A boa produtividade dos pequenos produtores poderia ser ainda melhor. Apesar do trabalho
exemplar da Embrapa e de outras entidades, dentro e
fora do Governo, na disseminação de inovações tecnológicas, o acesso aos mais avançados métodos e
técnicas é heterogêneo.
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Ao mesmo tempo em que temos bolsões de desenvolvimentos nos Estados mais ricos, os pequenos
produtores dos Estados mais pobres carecem do apoio
de recursos e de um acompanhamento mais cuidadoso.
Ao aprovar o Projeto de Lei da Câmara nº 81, de
2013, no último dia 19, o Senado Federal contribuiu
para superar essa distorção. Com a aprovação desse
projeto, de iniciativa da Presidência da República, autorizamos a criação da Agência Nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural, a Anater.
A Anater, Sr. Presidente – é sempre bom esclarecer –, não é uma agência reguladora. Trata-se de
um serviço social autônomo nos moldes do Senai, do
Sesc, do Sebrae e de outras instituições que compõem
o Sistema S, e, sendo assim, é uma pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo
e de finalidade pública.
Fundamentalmente, a atribuição da Anater será
prestar assistência técnica ao produtor rural em todas
as etapas da produção com o objetivo de favorecer o
acesso dos agricultores à ciência e à tecnologia, gerando assim um significativo aumento de produtividade
e de rentabilidade para o campo brasileiro.
Desta forma, a Anater, na feliz analogia feita pela
Senadora Kátia Abreu, que passo a citar, “irá criar e
restituir ao pequeno produtor um padrão tecnológico
para que ele alcance a classe média rural brasileira,
num processo semelhante ao que ocorreu nos últimos
anos com os brasileiros que vivem nas cidades”.
É evidente que para alcançar seus objetivos prioritários, como a assistência à cadeia produtiva do leite
e aos agricultores, a Anater contará com o apoio fundamental da Embrapa, nossa principal referência em
inovação tecnológica no campo e responsável por uma
parcela significativa do aumento de produtividade da
agropecuária brasileira nos últimos 40 anos.
Posso afirmar isso com tranquilidade, pois a Embrapa, no Estado de Rondônia, tem desempenhado
papel fundamental junto aos produtores rurais, seja
no desenvolvimento tecnológico, seja no aumento da
produtividade e da rentabilidade, sem perder de vista a
sustentabilidade da agricultura na Região Amazônica.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB– RR) – Senador Valdir, permita-me
fazer o registro da presença, aqui nas nossas galerias,
dos membros do Mulheres Mil, estudantes do Instituto
Federal de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa sessão!
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB –
RO) Do Instituto Federal de Educação?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB– RR) – Do Instituto Federal de
Brasília; é de educação, com certeza.
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O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB –
RO) – Esse órgão, Sr. Presidente, tem ajudado muito
os Estados brasileiros. O meu Estado tem recebido
inúmeros institutos federais de educação. Eram escolas
técnicas federais e, agora, institutos federais, que são
verdadeiras faculdades, com caráter de nível superior,
e têm se disseminado por todo o Brasil. No governo
do Presidente Lula, se não me falha a memória, foram
mais de 200 escolas dessas, podendo chegar a 300,
400 até o final deste mandato da Presidente Dilma.
Eu agradeço essa iniciativa do Presidente Lula,
que implantou, em várias regiões do País, os institutos
federais de educação.
Comemoremos, Sr. Presidente, portanto, a criação da Anater, que nos distancia ainda mais do nosso
passado colonial e nos aproxima de um futuro com
mais progresso, tecnologia e justiça social no campo.
Eu tenho certeza de que a Anater, juntamente
com a Embrapa, com as EMATERs de todos os Estados brasileiros, com a Ceplac e com outros órgãos
voltados para o incentivo à agricultura e à pecuária,
vai ser mais um órgão de apoio aos nossos pequenos,
médios e grandes produtores, principalmente aos pequenos produtores da agricultura familiar.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra neste
instante ao Senador Paulo Paim, como orador inscrito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti,
vou fazer dois registros rápidos.
Hoje, pela manhã, a Comissão de Direitos Humanos fez uma reunião de homenagem aos 25 anos
da Fundação Palmares e aos 10 anos da Secretaria
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.
É bom lembrar que a Fundação Palmares teve o
seu surgimento por obra e iniciativa do ex-Presidente José Sarney. Foi ele que, na época – nós éramos
ainda Constituintes –, encaminhou essa proposta ao
Parlamento, nós a aprovamos, e ele indicou o Carlos
Moura para ser o Presidente da Fundação Palmares.
Reafirmo que foi importante a audiência pública
realizada hoje pela manhã, em que comemoramos os
25 anos da Fundação Palmares e 10 anos da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.
Entre os convidados, tivemos o prazer de receber
a Exma Ministra Luiza Bairros, que tem conduzido com
muita competência os trabalhos à frente da Seppir.
Presidi a sessão, como autor do requerimento, e também recebi lá, onde fez um brilhante pronunciamento,
como fez a Ministra Luiza Bairros, a Ministra da Cultu-
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ra, a nossa sempre Senadora Marta Suplicy, que tem
apoiado tanto a Fundação Palmares, como a Seppir.
Tivemos também a presença do Sr. José Hilton,
Presidente da Fundação Palmares; do Sérgio Pedro
da Silva, Secretário-Executivo do Conselho Nacional
de Políticas da Igualdade Racial; do Carlos Moura, ex-Presidente da Fundação Palmares.
Sr. Presidente, ao requerer a realização da audiência pública nesse sentido, o fiz com muita tranquilidade
porque ajudei a criar a Fundação Cultural Palmares, a
partir do ato do Presidente José Sarney. Lembro-me
na época de que éramos eu, o Edmilson, o Caó e a
Benedita. Também fui relator aqui do ato do Presidente
Lula que transformou a secretaria em ministério. Tive
a alegria de ser o autor do Estatuto da Igualdade Racial, tão destacado hoje naquele evento. Fui relator da
política de cotas em duas comissões. Também tive o
prazer de aprovar a lei que considera injúria, quando o
assunto se refere a raça, cor, etnia e origem, também
como crime inafiançável. Tive a satisfação também, Sr.
Presidente, de participar ativamente da ida de uma comitiva – já falei outro dia – à África do Sul, exigindo a
libertação do Mandela e recebendo-o depois no Brasil
com honras de Chefe de Estado.
Eu quero, Sr. Presidente, ao fazer este registro,
enfatizar que a iniciativa de leis é nosso papel, mas,
sem sombra de dúvida, tanto a Seppir, quanto a Fundação Palmares, no seu dia a dia, estão fazendo um
trabalho muito importante no combate a todo tipo de
preconceito e na integração de brancos, negros e índios.
Quero, por fim, deixar aqui o meu carinho, tanto
à Fundação Palmares, como também à Seppir, instituições marcadas pela luta eficiente e eficaz contra o
racismo instituído de qualquer forma.
Sr. Presidente, também – como quero fazer registros rápidos – quero fazer outro registro. Um registro
de que recebi carta que me foi entregue pelo Sr. Felipe Leão Mianes sobre a audiodescrição na televisão
brasileira.
No último dia 11 de outubro, o Ministério Público Federal obteve êxito no Tribunal Regional Federal
de Brasília, em uma ação movida no sentido de que
houvesse a retomada do cronograma de implantação
da audiodescrição na televisão brasileira, estabelecida
na Portaria nº 310, no ano de 2006.
Nela foi determinado que cada emissora deveria
exibir 2 horas diárias de audiodescrição, aumentando
2 horas por ano. Tal Portaria foi cancelada.
Assim, Sr. Presidente, entendo eu que a decisão
judicial, com um dos argumentos usados pelo relator,
é de que não pode haver retrocesso em direitos fundamentais. O Ministério das Comunicações tem 60 dias
para contestar, discutir essa questão.
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Quero, mais uma vez, dizer que a importância desse sistema para atender as pessoas com deficiência é
fundamental. Tais direitos estão vinculados aos direitos
humanos, o de acesso à informação, e, portanto, não
podem ser retirados simplesmente.
Com tal decisão, infelizmente, conforme o Sr. Felipe Leão Mianes, manteremos a discriminação com as
pessoas com deficiência. Eles estão muito indignados.
Sou favorável, Sr. Presidente, à retomada do cronograma original da implantação da audiodescrição na
televisão brasileira. Já solicitei à minha Assessoria que
faça os contatos necessários para que a gente traga
esse benefício às pessoas com deficiência.
Os benefícios da audiodescrição são inúmeros
e é parte do processo de inclusão cultural de todas as
pessoas com deficiência. Defender o direito à acessibilidade é agir em favor dos direitos humanos e da
inserção social de todos.
A audiodescrição é um recurso fundamental para
a aquisição de informação, conhecimento e entretenimento por parte daqueles que a utilizam. Quanto
maior a oferta, maiores serão as possibilidades para
que essas pessoas estejam cada vez mais inseridas
socialmente.
Segundo o censo do IBGE, o Brasil tem mais de
45 milhões de pessoas com deficiência. Isso significa
que 23,9% da população brasileira se beneficia com
a audiodescrição. Portanto, todas essas pessoas têm
direito ao acesso pleno a todas as formas de comunicação.
Sr. Presidente, era o registro que gostaria de fazer. Terminarei usando só mais 3 minutos, pois quero
ficar em torno dos 10 minutos.
Amanhã será um dia histórico aqui na Casa. Enfim, vamos votar a PEC do inesquecível Ademir Andrade que combate o trabalho escravo. Teremos aqui
a votação da PEC de Combate ao Trabalho Escravo.
Espero que o tal projeto de lei que vai regulamentar
os encaminhamentos não seja um projeto que venha a
garantir o trabalho escravo. Estou convicto de que nós
haveremos de chegar a um entendimento, apoiando a
aprovação da PEC do Trabalho Escravo. Todo aquele
cidadão que, na sua propriedade, no campo ou na cidade, comprovadamente, mantiver homens e mulheres, homem ou mulher, sob o regime de escravidão,
vai perder a propriedade.
Na regulamentação, que é o procedimento para
a desapropriação, não podem vir embutidas normas
que, na verdade, garantam o trabalho escravo. Seria
o fim do mundo apoiarmos uma PEC de combate ao
trabalho escravo, e, na hora de encaminhar o processo
para a execução, criarmos um instrumento que vai, na
verdade, regulamentar o direito de termos trabalhado-
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res sob o regime de escravidão, o que seria o absurdo
do absurdo. Por isso, estou convicto de que isso não
vai acontecer.
Amanhã, também deveremos votar aqui, Senador
Mozarildo, a PEC que acaba com o voto secreto. Já a
votamos em primeiro turno.
Senador Rollemberg, Senador Requião, que
acompanham com profundidade a questão e defenderam aqui, com muita competência, o fim do voto secreto, proposta pela qual venho brigando há 30 anos,
não entendo como é que o Parlamento pode, ainda,
votar secretamente. Cada um tem de votar de forma
transparente. A população tem o direito de saber qual
é o voto de cada Deputado, de cada Senador, em todas as situações.
Mas diria que me preocupa muito, Senador Mozarildo, o tal veto. O veto é o absurdo do absurdo, é
não querer ver. Sempre dou dados e números porque
já acompanhei aqui a votação de mais de 5 mil vetos.
Praticamente todos foram mantidos. Não preciso nem
voltar lá, vamos pegar só os deste ano, que estão
mais recentes na cabeça de cada um. Até na semana
passada, houve aí uma dúzia de vetos, e nenhum foi
derrubado. Então, quando o voto é aberto, se vota de
uma forma; no voto secreto, de forma escondida, se
vota de outra forma. Não dá, não dá. O próprio Executivo admite que a posição do Executivo é acabar com
o voto secreto também. O próprio Executivo admite
que é uma política de faz de conta: “faz de conta que
eu voto, mas eu não voto, porque, no voto aberto, eu
voto de uma forma, e, no voto secreto, eu nego tudo o
que votei”. Aí não dá, não dá, não dá mesmo.
Eu chego a dizer que quem defende o voto fechado, o voto na escuridão, o voto na sombra, o voto escondido, é porque não quer assumir as suas posições.
Tem que assumir, pelo amor de Deus! Se nós somos
chamados homens e mulheres públicos – públicos! –,
nós temos que expressar no voto a nossa opinião sobre qualquer tema ou vir à tribuna como estou vindo
neste momento. O Senador Requião já veio, o Senador Mozarildo já veio, o Senador Rollemberg já veio.
Um aparte a V. Exª. V. Exª fez, na última sessão,
um discurso histórico sobre este tema.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Senador, acho que, de uma forma bem clara, o
voto secreto esconde o mau hálito do Parlamento. O
voto secreto é uma espécie de bafômetro: quem não
quer o voto aberto é porque está em infração, quer
esconder o seu alcoolismo político, a sua submissão
a interesses de patrocinadores. E eu acho muito difícil a gente aprovar o voto aberto amanhã. O PSDB
fechou questão a favor do voto secreto, e nós vamos
ter dificuldade de manter, principalmente as emendas.
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Mas é uma característica do Congresso Nacional.
É uma realidade, e, para mudar uma realidade, nós
precisamos reconhecê-la. E essa mudança, que provavelmente não acontecerá amanhã, pode acontecer
nas próximas eleições. O voto secreto esconde o mau
hálito dos parlamentos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Muito bem, Senador Requião. V. Exª, nos seus
discursos, tem muita criatividade. E V. Exª descreveu
aí exatamente o que é esse maldito voto secreto, e,
consequentemente, com o seu aparte, eu dou por encerrado o meu discurso.
E vou rezar, vou torcer, vou fazer oração esta noite
para que a luz lá do Universo jogue uma energia positiva sobre esta Casa, e amanhã a gente acabe com
o voto secreto –, dependendo de mim, naturalmente,
em todas as situações.
Era isso. Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador Paim, quero
cumprimentar V. Exª, principalmente por esta última
parte, que fala sobre o voto aberto.
Eu já declarei a minha posição. Sou a favor do
voto aberto no que tange a coisas morais e éticas,
como a cassação de parlamentares, e também na
questão do veto, porque é uma matéria legislativa que
interessa à população. Com relação às autoridades,
eu até excluiria os Ministros dos Tribunais Superiores,
porque não acredito que eles sejam capazes de fazer
retaliações, mas, com relação às outras autoridades
do Poder Executivo, eu acho que deveria ser secreto
em benefício dos nossos Estados, porque é muito fácil para essas pessoas que são votadas aqui, que são
escolhidas, depois retaliarem não o Senador, mas o
Estado do Senador. Só por isso eu tenho a minha posição em relação a essas autoridades.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Só ouvir V. Exª, com muita firmeza, dizer que
é contra os vetos de forma secreta já é, sem sombra
de dúvida, um avanço. (Fora do microfone.) E aí podemos, Senador Requião, até ganhar amanhã no voto,
pois a sua posição vai ajudar para que outros venham
na mesma linha e a gente acabe com o voto secreto.
Parabéns a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra
agora, para uma comunicação inadiável, ao Senador
Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR. Para uma comunicação inadiável. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero aqui colocar a minha perplexidade em relação ao canto de bom
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sucesso que o Governo e a Base do Governo vêm fazendo em relação aos leilões dos aeroportos.
“Dezenove bilhões de reais entrarão nos cofres
da República”. Eu fui dar uma olhada no leilão. Não
é bem isso! A Infraero terá 49% de todos os leilões.
Então, dos R$21 bilhões e pouco, a Infraero vai entrar
com R$10,7 bilhões. Dinheiro público, dinheiro da Infraero. Não é dinheiro do grupo empresarial privado.
O grupo empresarial privado tem um financiamento de 75% do BNDES. Se não me engano, a juros
baixíssimos e prazos maravilhosos, isso significa R$5,7
bilhões. E esse dinheiro todo, R$19 bilhões do Galeão
e mais outro tanto, bem menor, de Confins, entra no
caixa da União em 25 a 30 anos.
Mas serão eles integrais, Senador Mozarildo?
Hoje, a Infraero, que administra os aeroportos,
já recebe as taxas de embarque e os alugueres dos
espaços. Eu, pessoalmente, não acredito que seja função da União explorar aluguel de lanchonete, de banca
de jornal e de restaurante, esses aspectos de shopping center de um aeroporto. Realmente, não é essa
a função do Estado. Eu poderia admitir a privatização
do aeroporto, mas não a privatização do sistema de
gerenciamento de táxi aéreo.
Mas o que, afinal, fez a nossa Presidenta? Uma
privatização? Não. Ela diz que não. Uma concessão?
Eu acho que não. Isso tudo me parece mais uma ação
entre amigos, Senador Mozarildo. Por quê? Porque o
empresário privado passa a ser dono do shopping e
vai se ressarcir de tudo o que tiver que pagar e mais
o seu lucro por meio de taxas de embarque e de alugueres. Então, quem vai pagar, na verdade, somos
nós. E ele vai superfaturar a construção, que será feita
pela sua própria empresa. Então, ele ainda vai ganhar
algum dinheiro com esse financiamento do BNDES e
o dinheiro da Infraero.
Foi uma gentileza com o grupo empresarial. “Mas
houve concorrência. Todos os grupos participaram”.
Não, houve uma mandraquice no fim desse leilão.
Proibiu-se que empresas participassem desse leilão
com mais de 15% se estivessem participando de outros
leilões. Então, isso deu à Odebrecht a condição de participar sozinha, uma ação entre amigos que será paga
pela taxa de embarque e pelos juros baixos do BNDES.
E, nessa propaganda dos R$19 bilhões que entrarão na caixa, se esquecem de dizer ao público, em
todos os jornais, em toda a mídia, que isso se dará
entre 25 e 30 anos de prazo e com o dinheiro da arrecadação. E o dinheiro da arrecadação que já existe
hoje teria que ser deduzido disso. Quanto a Infraero já
recebe de taxa de embarque e de aluguel de espaços
do aeroporto?
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Então, nós não tivemos nada de significativo em
benefício da União.
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Nós não tivemos uma concessão. Foi
uma doação para uma empresa, que foi defendida pela
exigência de que outras não pudessem participar do
leilão, a não ser com o máximo de 15%. E quem vai
pagar isso é o usuário e o recebimento dos alugueres, como eu disse, das taxas internas do aeroporto.
Não tem nenhum cabimento. É um sucesso, mas é um
mau sucesso. Mas, acima de tudo, é uma mistificação.
A União não vai receber nada com isso. A União vai
doar os aeroportos do Brasil, assim como já fez com o
petróleo de Libra, como pretende fazer com os próximos leilões de petróleo, como fez com os portos, como
está fazendo com o pedágio das estradas.
O que difere, afinal, o comportamento econômico
da nossa Presidenta do comportamento do Fernando
Henrique Cardoso? Há pouco, um assessor do meu
gabinete me dizia: “Requião, a única diferença é que
ela não fala um inglês tão ruim quanto o Fernando
Henrique Cardoso.”
Era a comunicação que eu queria fazer. É a pergunta que eu deixo para a base do Governo me responder. E talvez fosse até interessante chamar os Ministros
da área para explicar como é que eles anunciam os
R$19 bilhões sem subtrair o dinheiro do BNDES, o dinheiro da Infraero, as taxas e os alugueres. Tapeação
pura. Mistificação na mídia.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Convido, neste instante, a
fazer uso da palavra o 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.) – Prezado Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, caras Senadoras, caros Senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores
da TV Senado, hoje venho chamar atenção para uma
crise que estamos vivendo dentro do Senado. Uma
crise quase invisível para a opinião pública, mas que
tem, para nós, Senadoras e Senadores, enorme importância e impacto: uma crise da gestão dos recursos
do Senado como órgão público, na sua materialidade.
As questões materiais, Srªs e Srs. Senadores,
parecem sempre menores frente às questões políticas
e conceituais com que diariamente nos debruçamos.
Mas na dimensão material repousam as bases para
que possamos exercer nosso papel de representantes.
E hoje o Senado Federal vive uma crise que se avoluma e que dificulta o exercício parlamentar. Estendida,
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impedirá mesmo o exercício pleno de nossas funções
e privará a sociedade de serviços e bens fundamentais.
Temos ouvido, frequentemente, números sobre
as economias da Casa. Todos somos a favor da economia e da eficiência na gestão. Mas, para além dos
números, é preciso olhar para a realidade, e ela nos
mostra a fragilização do Senado, Senado que pretendemos legar, forte e independente a nossos sucessores.
Eu gostaria de citar duas áreas emblemáticas do
que ora ocorre nesta Casa, Srªs e Srs. Senadores. A
primeira diz respeito à força de trabalho permanente
do Senado Federal. Os servidores de carreira constituem, hoje, apenas um terço dos profissionais que aqui
atuam. Em 5 anos, devido às aposentadorias, os servidores efetivos do Senado serão apenas 25% do total
da força de trabalho, dentro de uma estimativa otimista.
Há, hoje, 1.122 cargos vagos e novas 657 aposentadorias ocorrerão até dezembro de 2014. Servidores
comissionados e terceirizados têm feito um trabalho
importante, essencial, na Casa. Todos conhecemos a
lealdade, a dedicação e a competência daqueles que
nos assessoram. Porém, o valioso papel dos comissionados está definido pela própria Constituição como de
direção, chefia e assessoramento. Por mais importantes
que sejam essas atribuições, elas jamais poderão representar a maioria dos quadros de uma organização
pública, muito menos de uma Casa Legislativa.
O argumento da economicidade – de que um
quadro permanente é mais “caro” do que um provisório
e de caráter político – não pode ser usado para cortar
os quadros técnicos de carreira, recrutados sobre as
bases da impessoalidade e da competência técnica,
e que têm um compromisso de vida com o Senado.
O servidor do Senado não pode ser tratado como inimigo pela Casa. Não foi à toa que a Constituição de
1988 estabeleceu o concurso público como forma de
seleção: ele impede o favoritismo pessoal ou político
na gestão pública e, assim, cria as condições para a
efetividade e a lisura da Administração. Racionalizar
recursos é fundamental; mas, a pretexto disso, estrangular quadros profissionais permanentes é uma maneira
poderosa de erodir o Senado por dentro.
Todas as áreas sofrem o gargalo de pessoal,
como o Prodasen, a Secretaria-Geral da Mesa, as
Comissões, a Consultoria Legislativa, a Biblioteca,
o Arquivo, que atendem não só aos Parlamentares:
atendem ao público externo, à sociedade, estudantes,
pesquisadores, cidadãos e cidadãs de todo o País.
Não se pode, Senador Paulo Paim, sobreviver como
poder independente sem um corpo técnico capacitado, apartidário, profissional, com um compromisso de
longo prazo com a instituição. A racionalização e a
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modernização da Administração Pública passam por
essa burocracia neutra e qualificada.
Existem candidatos aprovados em concurso público de 2012, cuja validade expira em julho de 2014.
A lei orçamentária de 2012, por nós aprovada, já prevê a nomeação de cerca de 25% dos cargos vagos,
ou seja, de 294 novos servidores. Repõe apenas uma
pequena parcela, mas até o momento, em novembro,
essa medida, que considero emergencial, não ocorreu. Se não forem contratados até dezembro de 2013,
a autorização que demos no Orçamento caducará e
perderemos uma janela de oportunidade, com graves
prejuízos para a Administração Pública.
Eu gostaria de fazer um apelo à Comissão Diretora: que tenha a sensibilidade para atender aos setores
mais defasados e que promova a contratação desses
servidores. O impacto financeiro da medida, se realizada em dezembro, dar-se-á somente a partir de 2014.
E, assim, embora ainda haja um grande gargalo a ser
superado, tais setores poderão “respirar” um pouco
melhor. Abrir um novo certame para repor as vagas
em um ou dois anos será ainda mais oneroso para a
Administração Pública. Não é razoável!
O segundo caso emblemático relaciona-se aos
investimentos baixos em áreas estratégicas ao longo
do tempo. O Prodasen é um exemplo disso. Há 20 anos,
era referência mundial em tecnologia da informação
na Administração Pública e hoje sua situação é crítica. Não só quanto ao quadro técnico, que precisa ser
recomposto com vistas ao desenvolvimento de novos
sistemas e manutenção dos atuais. Sua infraestrutura
sofre há anos com a falta de investimentos adequados.
Como sabemos, a área tecnológica avança muito
rapidamente. O que vimos nos últimos 20 anos foi um
avanço fenomenal, que só aumentará exponencialmente nas próximas décadas. É preciso recuperar o
passivo e manter um acelerado ritmo de investimentos
para que volte a ser a referência que foi, uma referência que coloque o Legislativo cada vez mais próximo
da sociedade, do que ela deseja, que interaja mais,
que promova mais e mais a transparência e seja ferramenta auxiliar no aprofundamento da democracia.
Para terem uma ideia, Senador Paulo Paim e
Senador Mozarildo Cavalcanti, em 1990, o Prodasen
tinha um único mainframe que armazenava todas as
informações legislativas, orçamentárias e administrativas. Hoje, conta com 5.900 estações de trabalho e
534 servidores de rede. Entretanto, há obsolescência
de equipamentos, esgotamento da capacidade de
armazenamento e de processamento, esgotamento
do ambiente de virtualização. Novos e fundamentais
projetos, como a modernização do processo legislativo, o Siga Estados e o Portal da Transparência estão
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comprometidos. Vislumbra-se também a paralisação
de sistemas de gestão e do correio eletrônico.
Sei que há avanços recentes no que tange a licenças de produtos básicos, bem como um aumento
de investimentos na área. Mas são ainda insuficientes.
Somos todos favoráveis a uma gestão por resultados,
eficiente, moderna. Mas é preciso realocar recursos
de maneira racional, sem comprometer setores– chave. A tecnologia é amiga da boa política pública e da
democracia.
Ouço, com prazer, V. Exª, Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS)
– Senador Rollemberg, primeiro, quero cumprimentá-lo por vir à tribuna tratar de um tema que interessa
a todos nós: interessa aos Senadores, interessa aos
servidores e interessa, eu diria, principalmente ao conjunto da população brasileira. O Senado da República,
com certeza absoluta, bem equipado, com profissionais bem preparados, o que sempre tivemos aqui, na
Casa, com consultores, com analistas, enfim, em todas as áreas da Casa, só pode nos ajudar a construir
leis que venham a atender o interesse da população.
É inegável! E o Presidente Renan Calheiros vem fazendo uma administração que vai na linha de economizar gastos. A última notícia que recebi da conta de
que já estaríamos chegando à faixa de mais de R$200
milhões em matéria de economia. A economia tem
que ser feita. É claro que tem que ser feita! Queremos
bons gestores, mas queremos também a boa política
pública. E é nessa linha que vai o seu pronunciamento: que tenhamos o cuidado de fazer os investimentos
necessários. As novas tecnologias estão aí, e o Congresso não pode afastar-se delas para bem atender
ao público. Por isso, eu só posso cumprimentar V. Exª.
Entendo seu pronunciamento, entendo que ele vai na
linha de dar um alerta à Casa: temos de enxugar, vamos enxugar, mas é preciso que os setores estratégicos da Casa continuem operando para bem atender
não só aos Senadores, mas para bem atender à população a partir do trabalho que aqui podemos realizar.
V. Exª, como sempre, traz esse alerta, mas um alerta,
eu diria, como uma contribuição ao debate, para que
todos se envolvam nessa boa caminhada, para que o
Senado e a Câmara continuem atendendo à população dentro de um limite que eu chamaria do campo
da razoabilidade. A palavra razoabilidade me é muito
simpática, porque é o razoável para que possamos
fazer com que os servidores deem o melhor de si à
Casa e ao País e, consequentemente, nós também,
que somos eleitos pelo povo para bem servir à população. Parabéns a V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB-DF) – Muito obrigado, Senador Paulo
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Paim. Mais uma vez agradeço a V. Exª as palavras
sempre coerentes e de bom senso, registrando que
iniciei o meu pronunciamento defendendo o corte de
gastos, mas há que haver razoabilidade, como V. Exª
se referiu, e racionalidade.
O que estamos fazendo aqui é a defesa do fortalecimento de uma instituição. O Senado Federal é
uma instituição. Todos nós aqui somos passageiros; o
Senado Federal é permanente. E é importante registrar o papel desta instituição como a Casa do Poder
Legislativo que equilibra os interesses da Federação,
do conjunto de Estados brasileiros. Portanto, esta
instituição tem de estar bem dotada de recursos para
cumprir a sua missão constitucional.
Inúmeros setores, Senador Paulo Paim, Senador
Mozarildo Cavalcanti, pedem também a nossa atenção.
Os prédios do Senado correm hoje sérios riscos de
segurança dada a precariedade de suas instalações
elétricas e hidráulicas.
A TV Senado carrega cada vez menos vídeos
de atividade legislativa na sua página da internet, por
falta de espaço, e avança a passos lentos na modernização, em forte contraste com a TV Câmara, que investe, rápida e fortemente, em recursos tecnológicos
e planos estratégicos.
O Siga Brasil, sistema de busca e disseminação
de informações orçamentárias, recebedor de prêmios
nacionais e internacionais, não mais faz atualizações
diárias – vejam a gravidade –, mas semanais. Estamos
falando de um sistema de acompanhamento de execução orçamentária. Ele não faz mais atualizações diárias,
mas semanais; e logo terá de fazê-las em intervalos de
tempo ainda maiores, diminuindo a transparência dos
gastos públicos e a possibilidade de controle social.
A área de informação merece um carinho especial, notadamente a Biblioteca e o Arquivo. Nossa Biblioteca, uma das melhores e mais antigas do País, é
um patrimônio inestimável de toda a Nação. Além do
problema de armazenamento de informações, a falta
de pessoal prejudica o atendimento, a organização e
a manutenção do acervo e reduz o número de documentos processados, indexados e incluídos em sua
base de dados virtual.
Eu quero dizer, Senador Paulo Paim, que eu
trabalhei muito na Biblioteca do Senado, colaborando
com o escritor Roberto Amaral e o Professor Paulo
Bonavides, na elaboração do livro Textos Políticos da
História do Brasil. Eu sei o que significa a Biblioteca
do Senado Federal.
Hoje, a alimentação da Biblioteca Virtual, que,
em 2012, obteve mais de dois milhões de acessos,
está parada. Repito: hoje, a alimentação da Biblioteca

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Virtual, que em 2012, obteve mais de dois milhões de
acessos, está parada!
No Arquivo do Senado, estão depositados documentos fundacionais do nosso País. São 14 mil metros lineares de nossa história legislativa, desde 1823.
Ali estão todos os originais de todas as Constituições
brasileiras, desde o Império; a Lei Áurea – um legado
cultural inestimável– também está lá. Há, hoje, somente
oito arquivistas para dar conta de 200 anos de história e
de todo o material que, diariamente, enviamos para lá.
Também foram suspensas as visitas escolares,
o que é uma perda para o Senado. Quando Secretário
de Turismo do Distrito Federal, lancei as sementes do
turismo cívico, por entender seu potencial transformador da sociedade.
O adulto, mas sobretudo a criança que vê, ouve,
testemunha o que fazemos, muda seu entendimento
sobre a política; passa a vê-la com “P” maiúsculo. No
ano passado, foram dois mil alunos de escolas públicas que visitaram o Senado e o Arquivo e puderam
vivenciar a importância da memória.
É importante retomar ações como essas, que
fortalecem o vínculo com a sociedade e inculcam o
sentimento cidadão de nossas crianças, por meio da
vivência educativa e democrática.
São apenas alguns exemplos, Srªs e Srs. Senadores, de que precisamos nos voltar para o Senado também com olhar orgânico. Temos de manter os
meios que nos garantam a capacidade informacional,
bem como a capacidade de formular, de maneira independente, decisões e de fiscalizar e controlar o Poder
Executivo. Não podemos ficar vulneráveis diante das
enormes estruturas técnicas do Executivo e dos interesses organizados, com sua capacidade de coletar,
analisar e processar informações estratégicas.
Termino, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
apontando que somos, os Senadores e as Senadoras, os primeiros interessados em contribuir para as
melhores decisões de gestão estratégica. Podemos
todos contribuir para uma discussão de mérito sobre
a instituição e a organização que queremos. A nós interessa um Senado independente, transparente, conectado com a sociedade.
Tenho certeza de que boas decisões podem ser
tomadas nesse sentido, dentro de uma política de gestão eficiente e moderna, até porque a desestruturação
de elementos críticos para o presente e o futuro do Senado seria um alto preço a ser pago pela democracia.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, creio na
vontade do Presidente de fazer uma boa gestão e por
ela receber o merecido reconhecimento. Apelamos,
portanto, para que olhe para essas questões.
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Nossa instituição sairá fortalecida se a Mesa do
Senado tiver o reconhecimento dos Pares e da sociedade, e certamente o terá, se agir no sentido do fortalecimento da instituição Senado Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Quero cumprimentá-lo,
Senador Rollemberg, pelo importante pronunciamento
em defesa da instituição Senado Federal.
Realmente, nós temos que nos preocupar quando,
digamos assim, a alma do Senado, que são os servidores dos diversos setores, começam a pagar o pato.
E, principalmente, como médico, eu lamentei muito a
desativação do Serviço Médico, uma vez que não só
os Senadores o utilizavam, mas também os funcionários e seus familiares.
De qualquer forma, quero cumprimentá-lo e dizer
que, realmente, este tema merece a análise de todos
os Senadores.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB-DF) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB-RR) – Nada mais havendo a tratar,
a Presidência vai encerrar os trabalhos lembrando às
Srªs e aos Srs. Senadores que será realizada sessão
deliberativa ordinária amanhã, às 14 horas, com Ordem do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 81, DE 2013
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.351, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 81, de 2013 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 1.264, de 2013, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Francisco Dornelles), que altera o art.
2º da Resolução nº 21, de 2013, que autoriza
a República Federativa do Brasil a contratar
operação de crédito externo, no valor total de
até dezoito milhões de dólares dos Estados
Unidos da América, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 43, DE 2013
Votação, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 43, de 2013 (nº
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349/2001, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Luiz
Antonio Fleury), que acrescenta os §§ 1º e
2º ao art. 47; e dá nova redação aos incisos
III, IV e XI do art. 52; ao § 2º do art. 55; e ao
§ 4º do art. 66 da Constituição Federal, abolindo a votação secreta no âmbito do Poder
Legislativo.
Parecer sob nº 1.279, de 2013, da Comissão
Diretora, Relatora: Senadora Ângela Portela,
oferecendo a redação para o segundo turno.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Votação, 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.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 35, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 35, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Luiz Henrique, que revoga o inciso I do art. 49, acrescenta inciso ao art. 52 e altera a redação do
inciso VIII do art. 84 da Constituição Federal,
a fim de tornar privativa do Senado Federal a
competência para decidir sobre tratados, acordos ou atos internacionais.
Parecer sob nº 269, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto em separado do Senador Roberto Requião.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
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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.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador José 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.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial
– Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em 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.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
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8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial
– Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em 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.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 57A, DE 1999
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 57A, de 1999 (nº 438/2001, na Câmara dos
Deputados), tendo como primeiro signatário o
Senador Ademir Andrade, que dá nova redação ao art. 243 da Constituição Federal (trabalho escravo).
Parecer favorável, sob nº 594, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Aloysio Nunes Ferreira.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 34, DE 2013
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
34, de 2013, tendo como primeiro signatário o
Senador José Agripino, que altera os incisos
XIX e XX do art. 37 e o art. 88 da Constituição Federal, para determinar que a criação e
extinção de órgãos, Ministérios ou entidades
da Administração Pública seja feita mediante
lei complementar.
Parecer nº 1.266, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Francisco Dornelles, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

Terça-feira 26

1077

85493

11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2006
(Desarquivado nos termos do
Requerimento nº 239, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara no 5, de 2006 (no 2.472/2000, na
Casa de origem, da Deputada Luiza Erundina),
que dispõe sobre a obrigatoriedade de mensagem estimuladora do exercício da cidadania
na publicidade dos serviços e obras realizados
pelos órgãos públicos federais.
Pareceres favoráveis, sob nos 403 e 404, de
2009; e 743, de 2011, das Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte, Relator:
Senador César Borges;
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior; e
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (em audiência, nos termos
do Requerimento nº 642, de 2009), Relator:
Senador Rodrigo Rollemberg.
12
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ,
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em
audiência, nos termos do Requerimento nº
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emenda nº 3-CDR.
13
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 3, de 2013-Complementar, da
Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao
art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de
setembro de 1996, para vedar a exigência de
recolhimento antecipado de imposto relativa-
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mente ao estoque de mercadorias recebidas
antes do início do regime de retenção antecipada por substituição tributária.
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
ad hoc: Senador Armando Monteiro.
14
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 432, 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 432,
de 2013 (apresentado como conclusão do
Relatório Parcial nº 4, de 2013, da Comissão
Mista de Consolidação da Legislação Federal
e Regulamentação de Dispositivos da Constituição Federal, Relator: Senador Romero
Jucá), que dispõe sobre a expropriação das
propriedades rurais e urbanas onde se localizem a exploração de trabalho escravo e dá
outras providências.
15
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 787, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 787, de 2009, do Senador
Magno Malta, que obriga as concessionárias
de energia elétrica a instalarem, sem ônus
adicional, relógios de dupla tarifação para produtores rurais.
Parecer sob nº 1.213, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Kátia Abreu, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece.
16
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011,
dos Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385,
de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208,
463, 581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466
e 539, de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35,
69, 157, 214, 328, 334, 364, 373, 524, 580,
618 e 663, de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim
de que tenha tramitação autônoma (utiliza-
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ção do FGTS para pagamento de serviços
educacionais).
17
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, 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).
18
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).
19
REQUERIMENTO Nº 1141, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.141, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 23, de 2012, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 107 e 478, de
2003; 118, de 2007; 469, de 2008; 71, 246 e
333, de 2010; 357, 389, 445 e 568, de 2011;
26, 85 e 190, de 2012; e 145, de 2013, a fim
de que tenha tramitação autônoma (prevê
nova modalidade de medida socioeducativa
para menor).
20
REQUERIMENTO Nº 1155, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.155, de 2013, da Senadora Ana Rita, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
da Câmara nº 130, de 2011, do Projeto de
Lei do Senado nº 350, de 2012, a fim de que
tenham tramitação autônoma (promoção da
igualdade e combate à discriminação no ambiente de trabalho).
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21
REQUERIMENTO Nº 1223, DE 2013

25
REQUERIMENTO Nº 1276, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.223, de 2013, da Senadora Ana Amélia, solicitando o desapensamento dos Projetos de Lei
do Senado nºs 392, de 2007; e 335, de 2011,
a fim de que tenham tramitação autônoma
(abatimento de dívidas relativas a programas
de investimentos).

Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.276, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 242, de 2013, além da Comissão constante
do despacho, seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos Econômicos (desonera participação do trabalhador no vale-transporte).

22
REQUERIMENTO Nº 1237, DE 2013

26
REQUERIMENTO Nº 1277, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.237, de 2013, do Senador Francisco Dornelles, solicitando o desapensamento do Projeto
de Lei do Senado nº 229, de 2009 – Complementar, dos Projetos de Lei do Senado nºs 150,
de 2005; 90, 180, 298, 414 e 540, de 2007; 66,
72, 265 e 482, de 2008; 12, 128, 175, 230, 243,
248, 302, 315, 350, 450 e 507, de 2009; 21,
75, 538 e 719, de 2011; 113, 135, 376 e 382,
de 2012, todos Complementares, a fim de que
tenha tramitação autônoma (limites de gastos
com pessoal na Lei de Responsabilidade Fiscal).

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1277, de 2013, do Senador Cícero Lucena, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 242, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também, a
Comissão de Assuntos Econômicos (desonera
participação do trabalhador no vale-transporte).

23
REQUERIMENTO Nº 1273, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.273, de 2013, dos Senadores Eduardo Braga
e Luiz Henrique, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 418, de 2012, além
das Comissões constantes do despacho, seja
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e
Cidadania (direito dos quilombolas à propriedade das terras).
24
REQUERIMENTO Nº 1275, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.275, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei da Câmara nº 36, de 2013, com o Projeto
de Lei do Senado nº 237, de 2008 (que já se
encontra apensado ao Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2009), por regularem matéria
correlata (Adicional ao Frete para a Renovação
da Marinha Mercante).

27
REQUERIMENTO Nº 1315, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.315, de 2013, do Senador Humberto Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 385, de 2009, além das Comissões
constantes do despacho, seja ouvida, também,
a de Constituição, Justiça e Cidadania (remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde
e dos Agentes de Combate a Endemias).
28
REQUERIMENTO Nº 1332, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.332, de 2013, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 242, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos Econômicos
(desonera participação do trabalhador no
vale-transporte).
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB-RR) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 24 minutos.)
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2013

Quarta-feira 27

Ata da 213ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 26 de novembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros e Casildo Maldaner,
da Srª Ana Amélia e dos Srs. Benedito de Lira e Inácio Arruda.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 21 horas e 7 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Há número regimental. Declaro aberta
a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.

NOVEMBRO DE85657
2013

Quarta-feira 27

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – O requerimento que acaba de ser lido
será votado oportunamente.

Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – O parecer que acaba de ser lido vai à
publicação.

NOVEMBRO DE85667
2013

Quarta-feira 27

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado
e projeto de resolução que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
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2013

Quarta-feira 27

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Sobre a mesa, propostas de emenda
à Constituição que serão lidas.
São lidas as seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – As propostas de emenda à Constituição que
acabam de ser lidas estão sujeitas às disposições constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
As matérias vão à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O Senado Federal recebeu os seguintes
Ofícios de Ministros de Estado:
– Nº 69, de 20 de novembro de 2013, do Ministro de Estado da Previdência Social, em
resposta ao Requerimento nº 989, de 2013,
de informações, de autoria do Senador Aécio
Neves.
– Nº 336, de 21 de novembro de 2013, do
Ministro de Estado da Defesa, em resposta
ao Requerimento nº 1.003, de 2013, de informações, de autoria do Senador Aécio Neves.
– Nº 1.896, de 21 de novembro de 2013, do
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Portos da Presidência da República, em resposta
ao Requerimento nº 986, de 2013, de informações, de autoria do Senador Aécio Neves.
– Nº 14.200, de 20 de novembro de 2013, do
Ministro de Estado da Defesa, em resposta ao
Requerimento nº 943, de 2013, de informações, de autoria do Senador Ricardo Ferraço.
– Nº 14.203, de 20 de novembro de 2013, do
Ministro de Estado da Defesa, em resposta ao
Requerimento nº 1.006, de 2013, de informações, de autoria do Senador Aécio Neves.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O Senado Federal recebeu os seguintes
Avisos de Ministros de Estado:
– Nº 169, de 21 de novembro de 2013, do
Ministro de Estado dos Transportes, que encaminha parte das informações solicitadas no
Requerimento nº 987, de 2013, de autoria do
Senador Aécio Neves.
– Nº 414, de 20 de novembro de 2013, do Ministro de Estado Fazenda, em resposta ao Requerimento nº 760, de 2013, de informações,
de autoria do Senador João Alberto Souza.
– Nº 416, de 22 de novembro de 2013, do
Ministro de Estado Fazenda, em resposta ao
Requerimento nº 995, de 2013, de informações, de autoria do Senador Aécio Neves.
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As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos requerentes.
Os Projetos de Lei do Senado nºs 316, de
2007, e 317, de 2008, instruídos com cópia das informações prestadas ao Requerimento nº 760, de
2013, retomam sua tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos.
Os Requerimentos nºs 760 e 995, de 2013, vão
ao Arquivo.
O Requerimento nº 987, de 2013, ficará na
Secretaria-Geral da Mesa aguardando a complementação das informações.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência comunica ao Plenário que,
uma vez findo o prazo fixado no parágrafo único do
art. 254 do Regimento Interno, sem interposição do
recurso ali previsto, determinou o arquivamento definitivo do Projeto de Lei do Senado nº 236, de 2013,
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que altera a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro
de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial e institui o Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT), para dispor sobre a concessão
de bolsa de qualificação profissional ao beneficiário
do Programa Bolsa Família.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência do Senado Federal recebeu
o Ofício nº 2.191/2013, da Senadora Ana Amélia, referente ao Requerimento nº 1.298, de 2013, no qual
relata participação na Audiência Parlamentar da União
Interparlamentar nas Nações Unidas, que ocorreu nos
dias 14 e 15 de novembro de 2013, em Nova Iorque,
nos Estados Unidos.
O ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
Ofício nº 2.191/2013 – GSAAME
Brasília, 20 de novembro de 2013
Caro Presidente Senador Renan Calheiros,
Cumprimentando-o cordialmente, encaminho
o registro de minha participação, por designação de
Vossa Excelência, na Audiência Parlamentar da União
Interparlamentar nas Nações Unidas, que ocorreu nos
dias 14 e 15 de novembro de 2013, em Nova York, nos
Estados Unidos.
Cordialmente, – Senadora Ana Amélia, PP/RS.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência do Senado Federal recebeu
o Ofício nº 2.203/2013, da Senadora Ana Amélia, referente ao Requerimento nº 1.225, de 2013, no qual
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relata participação na Reunião de Mulheres Parlamentares, que ocorreu nos dias 18 e 19 de novembro de
2013, em Washington, nos Estados Unidos.
O ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
Ofício nº 2.203/2013 – GSAAME
Brasília, 20 de novembro de 2013
Caro Presidente Senador Renan Calheiros,
Cumprimentando-o cordialmente, encaminho o
registro de minha participação, na Reunião de Mulheres
Parlamentares, que ocorreu nos dias 18 e 19 de novembro de 2013, em Washington, nos Estados Unidos.
Cordialmente, Senadora Ana Amélia (PP/RS).
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência designa o Senador Eunício Oliveira para integrar, como titular, a Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, nos termos do Ofício
nº 314, de 2013, da Liderança do Bloco da Maioria.
É o seguinte o Ofício:
OF. GLPMDB nº 314/2013
Brasília, 25 de novembro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência,
comunico, nos termos regimentais, a indicação do meu
nome, Senador Eunício Oliveira, para compor, como
titular, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte –
CE em vaga existente.
Na oportunidade, renovo votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira. Líder do PMDB
e do Bloco da Maioria.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ) – Pela ordem, Srª Presidente.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) – Pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Senador Dornelles, pela ordem.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É
para me inscrever como Líder do PP.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O senhor é o primeiro inscrito, na condição
de Líder do Partido Progressista.
Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) – Peço a inscrição para uma comunicação inadiável.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O senhor é o primeiro inscrito para uma
comunicação inadiável.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Da mesma forma, pela ordem, eu peço,
se for possível, a inscrição como segundo, então, para
uma comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O senhor é inscrito para falar...
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Em nono lugar.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O senhor está...
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Em nono lugar.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Em nono lugar. Possivelmente, seja o
senhor que fale antes disso mesmo, por conta do quórum aqui na sala, Senador.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Está o.k.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Mas, de qualquer maneira, é o segundo
inscrito, para falar, o Senador Casildo Maldaner.
Convido o Senador Francisco Dornelles, pela Liderança do Partido Progressista, a fazer uso da palavra.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, é uma honra
muito grande falar no plenário do Senado em sessão
presidida por V. Exª, a quem eu reitero a minha mais
profunda admiração e amizade.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A recíproca é verdadeira, Senador.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/
PP – RJ) – Eu desejo parabenizar a Presidenta Dilma
Rousseff e o Ministro da Aviação Civil, Moreira Franco,
pelo sucesso da licitação que selecionou concessionários para a gestão dos aeroportos do Galeão, no Rio
de Janeiro, e de Confins, em Belo Horizonte.
A operação do Galeão foi concedida à brasileira
Odebrecht, em associação com a administradora do
aeroporto de Singapura, com lance de R$19 bilhões,
valor que excedeu em quase três vezes o mínimo exigido no edital. Já a operação de Confins ficará a cargo
da também brasileira CCR, em parceria com empresas administradoras dos aeroportos de Zurique e de
Munique, ganhadoras com lance da ordem de R$1,8
bilhão e ágio de 66% sobre o mínimo exigido.
Trata-se de uma iniciativa de grande relevância,
não somente porque revela o interesse de corporações,
domésticas e estrangeiras, pelo setor da infraestrutura do País em um momento de crise de confiança em
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relação à sua situação fiscal, como também porque
confirma, mais uma vez, a adequação dos usos dos
instrumentos de desestatização, como concessões e
parcerias público-privadas, para alavancar o nível de
investimento da economia brasileira.
Os governos municipais, estaduais, distrital e federal podem e devem recorrer de maneira sistemática
à privatização, às concessões, a esses instrumentos
que eu mencionei para proverem mais e melhores serviços ao cidadão, inclusive em associação, nos casos
em que isso seja mais eficiente.
A racionalidade que sustenta essa proposta decorre do fato de que o financiamento do Estado de
bem-estar social preconizado pela Constituição, com
grande número de serviços cujo acesso é universal,
associado a tantos outros de natureza focalizada, demanda um volume de recursos relativamente alto para
a capacidade contributiva dos brasileiros. Parte da
carga tributária a que estão sujeitos as pessoas e as
empresas se deve a essa escolha legítima da sociedade brasileira. Os recursos que sobram depois de se
garantirem o custeio e os investimentos no provimento
dos serviços públicos são insuficientes para manter a
infraestrutura existente.
A proposta de lei orçamentária anual ora em apreciação no Congresso fornece informações importantes
sobre a realidade fiscal brasileira. As despesas com a
Previdência, da ordem de R$388 bilhões, representam
cerca de 16% de todo o orçamento fiscal e da seguridade social. Serão necessários, ainda, outros R$100
bilhões somente para a área de saúde, além de quase
R$30 bilhões para custear o Benefício de Prestação
Continuada, mais R$24 bilhões para o Bolsa Família
e R$43 bilhões para o abono e o seguro-desemprego.
É evidente a correção das decisões de universalização de serviços básicos, como de saúde, e outros
dessa natureza que constam da rede de proteção social
estabelecida pela Constituição. Mas o desenvolvimento
econômico do País, até para garantir a sustentação dessa
rede de proteção social no futuro, demanda investimentos
vultosos, especialmente na área de infraestrutura. E os
R$173 bilhões, aí incluídos os recursos do PAC, consignados na lei orçamentária para 2014, são reduzidos para
fazer frente às urgentes necessidades do País.
(Soa a campainha.)
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ) – A solução para ampliar os investimentos
em infraestrutura é a associação entre capitais estatais e privados, como parcerias público-privadas e as
concessões, como essas que estão sendo implementadas pelo Governo Federal nos aeroportos do Galeão
e de Confins.
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Bem planejadas, com objetivos e metas claras,
taxa de retorno compatível com o risco e, principalmente, estabilidade de regras, o Brasil conseguirá atrair
os capitais de que necessita, estimados em cerca de
R$1,7 trilhão até 2017, para superar os gargalos de
infraestrutura que limitam a realização do potencial de
desenvolvimento econômico do País.
Ficam, pois, registrados meus cumprimentos
ao Governo Federal; à Presidenta Dilma Rousseff; ao
Ministro da Aviação Civil, Moreira Franco; e aos vencedores dos leilões de concessão dos aeroportos do
Galeão e de Confins.
Muito obrigado, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Cumprimento o Senador Francisco Dornelles. Casualmente, o tema foi, também, abordado na
audiência pública, quando debatemos a questão relacionada ao aumento excessivo do valor das passagens
aéreas em determinadas épocas do ano.
Nessa audiência, o Líder do Governo, Eduardo
Braga, ponderou, exatamente, as razões de ser um bom
negócio pelos investimentos nesse leilão em que foi
superior o ágio em relação ao próprio pré-sal, a algumas áreas do pré-sal. Então, ratificando, exatamente,
ponderando essa argumentação de V. Exª a respeito
do benefício que o País terá em uma área estratégica,
que é a infraestrutura aeroportuária.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/
PP – RJ) – Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Obrigada.
Convido para fazer uso da palavra, para uma comunicação inadiável, o Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE. Para uma comunicação inadiável. Com
revisão do orador.) – Srª Senadora Ana Amélia, que
preside a sessão, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, a
cena cultural do Brasil teve uma perda irreparável, ontem, com a morte do artista plástico Gilvan Samico, um
dos maiores gravuristas brasileiros de todos os tempos.
Quero aqui pedir um voto de pesar do Senado
Federal para essa figura tão marcante, mas de uma humildade, de uma simplicidade que só faziam agigantar
o seu trabalho de gênio, de mestre, que, com certeza,
influenciará novas gerações pelos próximos séculos.
Não é por outra razão, Senadora Ana Amélia,
que Samico tem duas obras expostas no Museu de
Arte Moderna de Nova Iorque, o mundialmente famoso
MoMA. Ele também participou duas vezes da Bienal de
Veneza, tendo sido premiado em uma delas.
Nascido no Recife, em 15 de junho de 1928, Gilvan José de Meira Lins Samico era o penúltimo dos seis
filhos de um casal de classe média do bairro popular
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de Afogados, na cidade do Recife, capital do Estado.
Ainda jovem, após dois empregos com os quais não
se identificou, Samico teve seu dom artístico percebido pelo pai, que o levou para estudar com o professor,
pintor e arquiteto Hélio Feijó.
Nascia ali uma trajetória de muita inspiração e
inovação, de um pioneirismo invulgar. Inspirado pelo
expressionismo dos mestres da gravura Oswaldo Goeldi e Lívio Abramo, Gilvan Samico desenvolveu suas
inovadoras e meticulosas xilogravuras, inspiradas nos
temas e no estilo da gravura dos artistas populares do
Nordeste brasileiro.
Em 1948, passou a frequentar a Sociedade de
Arte Moderna do Recife. Quatro anos depois, fundou,
com outros artistas, como Reynaldo Fonseca, lonaldo, Ivan Carneiro, José Cláudio, Wellington Virgolino
e Wilton de Souza, o Ateliê Coletivo da Sociedade,
idealizado pelo mestre Abelardo da Hora.
Vinculado à Sociedade de Arte Moderna, fundada na capital pernambucana em 1948, pelo próprio
Abelardo da Hora e por Hélio Feijó, o Ateliê cumpriu
importante papel na renovação das artes plásticas
em Pernambuco, ao promover cursos livres de pintura, escultura e gravura que rompiam com os padrões
acadêmicos vigentes.
Nos anos seguintes, Srª Presidente, Samico se
torna aluno de Lívio Abramo e Oswaldo Goeldi, em São
Paulo e no Rio de Janeiro, respectivamente. No final
da década de 1960, ele passou dois anos na Europa,
aperfeiçoando sua técnica e seus conhecimentos. Em
1971, convidado por outro mestre, Ariano Suassuna, se integrou ao Movimento Armorial, iniciativa que
criou uma arte erudita a partir da cultura popular do
Nordeste do Brasil.
Por toda sua contribuição às artes brasileiras,
Gilvan Samico recebeu, em 2009, a medalha da Ordem do Mérito Cultural, concedida pela Presidência da
República. Samico criou um estilo próprio, inconfundível, marcante, único, que pode ser reconhecido em
qualquer lugar que esteja. Basta você olhar e saberá
que é uma obra de Gilvan Samico.
São por essas razões, Srª Presidente, que solicito ao Senado Federal um voto de pesar pela morte
desse mestre pernambucano, desse mestre brasileiro
da gravura. Solicito que esta decisão seja comunicada
à D. Célida, companheira de Gilvan Samico por toda
a sua vida.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Senador Jarbas Vasconcelos, a Mesa
se solidariza com a manifestação sobre a perda deste
grande gravurista, Gilvan Samico, pernambucano, seu
conterrâneo, e o senhor, como admirador das artes
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plásticas de todos os gêneros em nosso País e fora
dele, terá a sua solicitação atendida, com a renovação
também de endossar a proposta de V. Exª em relação
às homenagens póstumas a Gilvan Samico.
Com a palavra, o Senador Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sra
Presidente, eu solicito a V. Exa a votação de requerimento de urgência para o PLC no 101, de 2013, que
dispõe sobre os efetivos do Exército em tempos de paz.
A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O atendimento a V. Exa será feito, Senador
Francisco Dornelles. A matéria está na Ordem do Dia
desde a semana passada. Também fiz igual solicitação pela relevância que este projeto tem para as Forças Armadas, em particular para o Exército Brasileiro.
Então, as providências serão tomadas para atender a
solicitação de V. Exa.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/
PP – RJ. Fora do microfone.) – Muito obrigado.
A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Com a palavra, o Senador Casildo Maldaner, sem prejuízo do prosseguimento da lista, na
condição de orador inscrito.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Cara Presidente, Senadora Ana
Amélia, e caros colegas, antes de mais nada, eu não
poderia deixar de fazer o registro, neste instante, dos
vereadores de um Município do oeste catarinense, de
Barra Bonita. Estão aqui três vereadores, nos honrando, na tribuna de honra da Casa, do Senado Federal.
Eles participam de um congresso de vereadores
aqui em Brasília, e nós não poderíamos deixar de fazer
esse registro dos vereadores de Barra Bonita. São três
colegas. Vou pedir para o Cláudio acessar os nomes –
para que constem nos Anais do Senado Federal – dos
vereadores que visitam, neste momento, a tribuna de
honra da nossa Casa.
Caros colegas, no dia de amanhã, se nada atrapalhar, a Presidente da República vai visitar Santa
Catarina. Em seu roteiro, algumas atividades de inauguração e lançamento de obras, além da assinatura
do contrato com o Governo catarinense.
Além dos objetivos, naturalmente, que constam
da pauta de amanhã, nossa expectativa é que a Presidente conheça ainda mais a realidade catarinense
e suas carências, para que o Governo Federal dê ao
Estado a atenção e o investimento a que faz jus, levando em conta a sua relevante contribuição no cenário econômico nacional e na arrecadação de tributos.
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Como primeira atividade da programação, está
prevista uma cerimônia de conclusão das obras de
ampliação do berço do porto de São Francisco do Sul.
Trata-se de um dos mais importantes do Estado.
Nós temos cinco portos em Santa Catarina e este é
o mais antigo, é o principal, é considerado, eu diria, a
entrada do mundo para Santa Catarina. Já a enseada
de São Francisco é uma espécie de ilha praticamente,
ligada pela Baía da Babitonga, para sairmos da ilha de
São Francisco, é uma espécie de istmo, só uma ligação.
Já se festejaram os 500 anos. Temos mais de 500
anos da constituição de São Francisco do Sul, que,
desde o início, tem sido a porta de entrada e também
uma das principais portas de saída para o mundo dos
produtos que saem pelo porto, através de navios, através de São Francisco do Sul. Além dele, temos Itapoá,
Itajaí, Navegantes, Laguna e Imbituba. Esses são os
outros portos que compõem os quinhentos e poucos
quilômetros do litoral catarinense.
Então, a primeira análise, a primeira inauguração
é mais um berço no Porto de São Francisco. Trata-se
de um dos mais importantes do Estado, que atende
boa parte da região, principalmente do Planalto Norte
Catarinense, com forte atuação industrial e no campo
da agropecuária.
Mais tarde irá a Florianópolis e está prevista a
assinatura de um contrato para dragagem do Porto de
Imbituba, no sul catarinense. O Porto de Imbituba fica
no sul do Estado e vai ser também um dos maiores
calados que nós teremos na costa brasileira.
Os dois atos denotam a importância dada, sem
dúvida alguma, pelo Governo Federal à infraestrutura,
inegavelmente um dos grandes gargalos de crescimento para Santa Catarina. Houve avanços nos últimos anos, talvez o maior deles esteja na rodovia que
liga o sul e o norte, que é a BR-101. E lá nós temos a
grande Ponte da Laguna, que está sendo construída,
e temos também um gargalo no Morro dos Cavalos,
na 101, que oferece grandes filas, muito tumulto, congestionamento e falta destrinchar isso para melhorar
essa região da 101.
A duplicação da rodovia, que se arrasta há muitos
anos, há décadas, por que não dizer, parece que está
chegando a sua finalização. Contudo, outras rodovias
aguardam outros investimentos, que já foram fruto de
muitas lutas no passado. E apenas para citar três delas: a 470, no Vale do Itajaí, na região de Blumenau;
a 280, que sai de São Francisco, passa pelo Vale de
Jaraguá do Sul e vai para o norte catarinense, e a 282,
que vem do oeste catarinense e vai para o litoral, para
os nossos portos. Essa 282 faz o escoamento principalmente da transformação de carnes, de aves, bovinocultura, suinocultura, um trajeto que vem da fronteira
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com a Argentina até nossos portos no Atlântico. Isso
é uma velha reivindicação, um grande movimento que
há em Santa Catarina.
Sem menosprezar, outra grande luta, que está
na pauta também, é a questão das ferrovias, causa de
uma das grandes caminhadas e movimentos que se
desenvolvem. Seria uma logística com custo menor e
que é fundamental inclusive para o transporte de grãos
do Centro-Oeste brasileiro, para a transformação de
carnes nas grandes agroindústrias, nos frigoríficos que
se localizam no meio-oeste e no oeste catarinense.
No início da tarde, está programada a assinatura
da ordem de serviço da ampliação das Barragens de
Taió e Ituporanga. Trata-se de uma das ações incluídas em um amplo programa de intervenções voltadas
à prevenção de catástrofe – atitude de planejamento
e prevenção que merece nosso louvor.
O Governador catarinense tem pleiteado isso há
muito tempo. Desde o governo Luiz Henrique e de outros
governos, como o do Governador Colombo, agora. A
Jica desenvolveu um projeto técnico extraordinário, que
envolverá um investimento de mais de R$600 milhões,
desde o Alto Vale. O lançamento das duas Barragens
de Taió e Ituporanga será feito amanhã, o que, sem
dúvida alguma, ajudará aquela região do Vale de Blumenau e todos os Municípios próximos, para desembocar em Itajaí, o que evitará as grandes enchentes
que soem acontecer sempre. É um grande problema.
Após a implantação desse projeto, executado com
minibarragens e desassoreamento, com prevenção, nós
teremos para os próximos cem, duzentos anos uma
certa tranquilidade, não só para os que ali trabalham
ou residem, mas para as empresas e para os investimentos na costa do Itajaí-Açu, que abrange uma região
industrial muito forte. Hoje, até os seguros tornam-se
caros. Por que se tornam caros? Porque, para se estabelecer ali, como há o risco de haver enchentes e
não haver controle, prejudica-se toda aquela região.
Então, com esse projeto implantado, sem dúvida
alguma, nós teremos uma solução perene em médio
ou longo prazo. Ela oferecerá segurança a investidores, à população, à região e, sem dúvida, essas são
garantias importantíssimas.
Historicamente, eu tenho dito que o Estado tem
sofrido com essas questões.
Esse ato – a assinatura das duas barragens –
será realizado no auditório do campus central da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e, sem dúvida,
será uma oportunidade em que a Presidente conhecerá melhor o bem-sucedido modelo das universidades
comunitárias.
Nós temos, em Santa Catarina, Senadora Ana
Amélia, um modelo de universidades comunitárias
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muito extraordinário – e eu sei que o Rio Grande do
Sul também detém algumas dessas –, que é muito
importante, sem dúvida, para o Brasil. Sua Excelência
vai conhecer de perto isso, que tem contribuído muito
para o desenvolvimento socioeconômico em todas as
regiões do Estado.
Nós temos cerca de 12 universidades comunitárias, que procuram não visar aos lucros e investem nos
resultados. Muitos colegas até pensam em conhecê-las.
Eu vejo que a Senadora Ana Amélia, a Presidente, diz que meu tempo está esgotando, mas estou ultimando esse anúncio, esses assuntos que considero
importantes.
Quando pautadas pela agenda administrativa,
pela proximidade com a realidade local e conhecimento
de suas carências e demandas, as visitas presidenciais
são extremamente frutíferas. Que a passagem da Presidente permita essa aproximação com os catarinenses – eu diria que é uma convicção –, para, com isso,
trazer os conhecimentos, ver, trocar ideias, interagir.
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Sem dúvida alguma, o Estado – embora não estejamos em primeiro ou em segundo, nós
estamos em quarto ou quinto na contribuição nacional
– tem muito, ainda, a oferecer ao Brasil, não só aos
catarinenses, mas ao Brasil.
Eu trago essas considerações, Srª Presidente
Ana Amélia e meus caros colegas, porque considero
importante todos nós nos engajarmos e procurarmos
encontrar os caminhos – os Governos municipais, o
Governo do Estado, o Governo Federal –, debatendo
com franqueza, com uma boa autocrítica, buscando
trazer o que é melhor. Essa é a finalidade, a grande
fundamentação.
Nos nossos portos, que são em número de cinco, nós devemos melhorar essa logística; na logística
das ferrovias, ter sempre em pauta as BRs que se lá
encontram em andamento; e também, na questão da
defesa civil, contornar, ter projetos que deem segurança
contra as catástrofes, as enchentes. Tendo o controle...
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – ... disso, sem dúvida alguma, vamos encontrar caminhos mais seguros para todos os setores.
Essas são algumas considerações que trago
neste momento, agradecendo inclusive, Presidente, a
tolerância por passar do tempo que me coube ou que
me cabe aqui pelo Regimento Interno.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Senador Casildo Maldaner, quero cumpri-
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mentar V. Exª pela manifestação e dizer que também
o Rio Grande do Sul, como o seu Estado de Santa
Catarina, tem as instituições de ensino superior comunitárias, que são muito importantes na participação da
educação dos nossos jovens. Então, também no Rio
Grande do Sul.
E, da mesma forma, na questão da logística e,
sobretudo, portuária, Santa Catarina tem um porto
que compete muito com o Rio Grande do Sul inclusive, e nós temos o nosso também, o Porto de Rio
Grande, porto marítimo. V. Exª tem Itajaí e também
São Francisco do Sul, que são dois portos muito relevantes e que competem, em função da proximidade
e da logística.
Quero, então, cumprimentar V. Exª, porque os
nossos problemas são muito semelhantes. Obrigada,
Senador.
Como eu era a primeira oradora inscrita, o Senador Casildo, se puder presidir...
A Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Casildo Maldaner,
Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Com muita honra, concedo então à Senadora Ana Amélia, que estava a presidir a
sessão, a palavra como oradora normalmente inscrita.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão da oradora.) – Caro Presidente desta sessão, Senador Casildo
Maldaner, peguei o seu discurso, quase que venho à
tribuna com o discurso de V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – V. Exª permitiria...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Isso apenas para fazer, digamos, a confirmação de
que os nossos temas são muito semelhantes.
O Senador Eduardo Suplicy pede um aparte.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Se me permite, Presidente Casildo Maldaner, Senadora Ana Amélia, gostaríamos, Senador
Wellington Dias, como Líder do PT, de assinalarmos
aqui a honrosa presença do querido Prefeito Jorge
Lapas, de Osasco, acompanhado de seu Secretário de Comunicação, Roberto Trapp, e de membros
da equipe municipal. Ele está fazendo uma visita a
Brasília, inclusive ao nosso Ministro das Comunicações, nosso querido Paulo Bernardo, para que se
dialogue a respeito do chamado Canal da Cidadania,
Senador Jarbas Vasconcelos, sobre a possibilidade,
por exemplo, de uma prefeitura como a de Osasco,
que tem a necessidade de uma comunicação com os
seus cidadãos, poder ter um canal de comunicação
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aberto – é esse o propósito –, o que obviamente seria
importante para Recife, para Teresina, algo assim.
Então, ele veio dialogar sobre isso com o nosso
Ministro das Comunicações, mas é algo de interesse
de todos os Municípios, inclusive os do Rio Grande do
Sul. Obrigado pela sua presença.
Muito obrigado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Nós endossamos as boas-vindas às ilustres autoridades de São Paulo, Senador Suplicy, Senador
Wellington Dias.
Aproveito, Senador Casildo Maldaner, porque ali
estão vereadores de Barra Bonita, lá do seu Estado
de Santa Catarina, para também saudá-los e dar-lhes
as boas-vindas.
Caro Senador Casildo Maldaner, eu queria aproveitar, inclusive, a presença do Líder Wellington Dias,
aproveitar a presença dos Senadores, das Senadoras,
os nossos telespectadores da TV Senado, para fazer
um apelo, fazer uma exortação, fazer um pedido de
socorro ao Ministro do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), Ministro
Fernando Pimentel, de Minas Gerais, para que dê
uma mão – não a fruta; a mão – aos exportadores de
calçado do meu Estado.
Há 750 mil pares de calçados, Senador Casildo, que não conseguem vencer a barreira da fronteira
para entrar na Argentina; sapatos que foram comprados pelos lojistas da Argentina, mas não conseguem
atravessar a fronteira pela política de restrição que o
governo argentino, da Presidente Cristina Kirchner, está
impondo nessa relação. Só uma atitude do Governo
Federal pode romper essa barreira.
Penso que o Estado do Rio Grande do Sul é uma
vítima, porque trabalha, produz para abastecer o mercado interno e para exportar, mas, como está do lado
da Argentina, o superávit comercial brasileiro com a
Argentina é expressivo. Só que o Rio Grande do Sul
tem déficit comercial com a Argentina.
E é exatamente esse apelo que faço, esse pedido
de socorro ao Ministro Fernando Pimentel, do MDIC,
titular do Ministério que cuida do comércio exterior, ao
Ministério das Relações Exteriores, Chanceler Figueiredo, para que alguma coisa seja feita. Estamos entrando
praticamente no mês de dezembro e essas compras
foram encomendadas há alguns meses, Senador Paim.
São empregados do setor calçadista, que sofreu muito
com a concorrência chinesa e, agora, com essas barreiras comerciais impostas pelo governo da Argentina.
Ora, para termos um bloco no Mercosul – que
está em frangalhos –, precisamos de um mínimo de
harmonia, e o Rio Grande do Sul está sofrendo e pagando uma conta que não deve. Então, precisamos.
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Faço esse apelo, faço em nome do Senador Paim,
do Senador Pedro Simon, ao Ministro Fernando Pimentel, ao Chanceler Figueiredo, que, por favor, peçam ao
governo argentino que liberem a entrada dos calçados
que estão lá na fronteira, entrando. Foram comprados,
foram encomendas feitas. É emprego, muita mão de
obra, mão de obra intensiva. É a indústria coureiro-calçadista do meu Estado, do Estado do Senador Paim,
do Senador Simon, de uma Bancada combativa, que
faz esse apelo. Faço em nome dos trabalhadores, em
nome da indústria que está lá, da Abicalçados, que
tem, insistentemente, mostrado a gravidade dessa situação, que eu diria, é insustentável.
Tenho certeza de que a sensibilidade do Ministro
Fernando Pimentel se fará presente. Tenho conversado
com ele, que tem sido combativo nisso, mas é preciso
uma última tentativa de romper essa barreira.
Com muita alegria, concedo o aparte ao Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Senadora Ana Amélia, primeiro cumprimento-a
pelo pronunciamento de um tema, como falamos, recorrente. Quantas e quantas vezes, tanto V. Exª como
eu, quanto o Senador Simon, estamos vindo, nos últimos anos – porque não é só neste momento –, falando
desse tema, e continua sempre acontecendo. V. Exª
lembra – e eu também falava outro dia – que vamos
perder cerca de um milhão de pares de calçados praticamente, porque não entram lá, e até voltar para cá,
estamos com problema da maior seriedade. Eu recebi
também correspondência dos empresários e dos trabalhadores, como lembrou muito bem V. Exª, dos sindicatos de empregados e de empregadores. E, num
gesto de desespero, pela forma como eles estão nos
ligando, eu também me preocupei em pedir audiência
na Casa Civil. Há poucos minutos, recebi um retorno, e
até pediram que eu aproveitasse o seu pronunciamento
e falasse que a Casa Civil vai receber o setor calçadista nesta quarta-feira. Então, eu aproveito o momento
para dizer que eles recebam e que a gente consiga,
como disse muito bem V. Exª, pelos contatos que já
vêm fazendo nos ministérios, que seja um somatório e
que eles saiam de lá não só com uma viagem a mais
a Brasília, mas que eles possam levar uma solução
concreta sobre essa situação que preocupa todos,
empregados, empregadores e, consequentemente,
os familiares. Parabéns a V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Agradeço muito, Senador Paulo Paim, essa informação preciosa de que a Ministra Gleisi Hoffmann, ou o
gabinete da Casa Civil da Presidência vai recebê-los
nesta quarta-feira, portanto, amanhã. Mas penso que
a audiência seria dispensável se a Ministra ligasse
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para o seu colega da Argentina e dissesse: “Olha,
por favor, liberem isso. Há condição, sim.”
A Presidente Dilma tem um relacionamento pessoal muito relevante, de muita maturidade e de muito
respeito mútuo com a Presidente da Argentina. Então,
eu penso que um telefonema poderia até resolver essa
questão, porque a moda é perecível. Esses calçados,
se não forem vendidos agora, já entra a coleção de
inverno, e aí já vai ser perdido tudo isso. Então, eu
queria fazer esse apelo.
Hoje, além da Bancada do meu Partido, recebi também do Líder do PSDB na Assembleia do Rio
Grande do Sul, Deputado Lucas Redecker, também
a mesma solicitação em nome da Abicalçados. Aliás,
eu tenho que lembrar que, no ano passado, a exportação brasileira para a Argentina caiu 20%, enquanto
a importação teve uma queda de 2%. Em 2012, as
exportações brasileiras para o conjunto do Mercosul
caíram 15%.
Há quem diga que uma Zona de Livre Comércio,
como a concebida em 1960, de menor alcance, seria o
caminho para minimizar as perdas que o atual modelo
do Mercosul tem gerado em nosso País.
O Brasil está acumulando o pior resultado semestral dos últimos 18 anos. O nosso déficit já alcança
US$3 bilhões no primeiro semestre deste ano, exatamente em função da questão internacional.
As vendas externas somaram US$114 bilhões,
enquanto as importações superaram US$117 bilhões.
Nessa área, estão incluídos não apenas a questão dos
calçados, mas também autopeças, que continuam perdendo receita, principalmente os empregos.
Aí, de novo, o Rio Grande do Sul, Senador Paim,
é afetado, o setor de autopeças. V. Exª foi Sindicato dos
Metalúrgicos em Canoas, sabe bem do que eu estou
falando. O setor de autopeças é um problema antigo.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Em dezembro do ano passado, quando as taxas de
juros ainda estavam mais baixas, realizamos, a meu
pedido, uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, para tratar dos
elevados preços dos automóveis no Brasil.
Hoje, tratamos de uma importante questão, a
elevação dos preços das passagens aéreas, com a
presença do Senador Eduardo Braga, do Senador
Cyro Miranda, do Senador José Pimentel, e a exposição feita pelo Presidente da Embratur e outras entidades, como o Ministério da Aviação. O objetivo foi
mostrar, exatamente, distorções que são negativas para
o consumidor, no caso de passagem aérea e no caso,
aqui, de quem compra um automóvel no Brasil, que
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tem preços muito mais caros do que qualquer país da
América Latina, e muito mais, se comparar, Senador
Casildo, com os preços praticados nos Estados Unidos e na Europa. Alguma coisa está errada e não é o
consumidor brasileiro, certamente.
Naquela oportunidade, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o MDIC, de
novo, se comprometeu a implantar, ...
(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – ...
no início deste ano, a rastreabilidade dos componentes
produzidos pela indústria de autopeças, permitindo, assim, mais transparência e informação sobre o conteúdo
nacional verdadeiro. Estamos importando autopeças
para a indústria automobilística, a mesma indústria
que teve benefício de isenção do IPI até recentemente, Senador. Então, não é justo. Estamos importando
autopeças, porque, claro, é mais barato de lá, mas em
detrimento da perda do emprego aqui dentro no nosso
mercado brasileiro. Os nossos empregos estão sendo
excluídos do mercado de trabalho.
Sabemos que os veículos tiveram uma redução
de até 30% em função do seu conteúdo local, possibilitando, assim, menor custo aos automóveis. Por isso, a
importância de políticas que estimulem a economia, e
não o contrário. Até hoje, infelizmente, o Executivo não
cumpriu a promessa da rastreabilidade. Até o momento,
não temos a regulamentação da rastreabilidade dos
componentes que integram os veículos montados no
Brasil. A rastreabilidade é fundamental para o controle
real da produção brasileira, que foi deixado de lado.
O representante do Sindicato da Indústria de Componentes para Veículos Automotores, o conselheiro do
Sindipeças, Luiz Carlos Mandelli, diz que é urgente
a rastreabilidade. Isso garantiria, pelo menos, maior
segurança jurídica para os produtores de autopeças
brasileiros e, claro, a manutenção dos empregos.
Estou terminando, caro Senador Casildo Maldaner, porque como eu estava falando dos preços em
relação aos automóveis, também hoje tivemos uma
produtiva audiência pública, liderada pelo Senador
Lindbergh Farias, Presidente da CAE, com a presença
do Presidente da Embratur, Flávio Dino, da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), Eduardo Sanovicz, e dos representantes da Secretaria de
Aviação Civil, Ricardo Rocha, e da Agência Nacional
da Aviação Civil, Cristian Reis, para verificar que essa
questão das passagens aéreas, realmente, está incomodando demasiadamente, perturbando o bolso do
usuário brasileiro.
O Presidente da Embratur defendeu maior concorrência porque a concorrência é o melhor remédio
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para que a questão da regulação dos preços. Isso é o
que desejamos, porque já está chegando o Natal, final
de ano, logo depois vem o Carnaval, a Copa do Mundo.
Então, temos que ter uma situação de maior tranquilidade para o usuário do transporte aéreo brasileiro.
Muito obrigado, Senador Casildo Maldaner.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Como sempre, a Senadora
Ana Amélia traz temas prementes. Começou com os
calçados, no Vale do Rio dos Sinos, os automóveis, as
peças que são importadas e que deviam ser fabricadas aqui, e termina com as passagens. Como sempre,
é muito ativa.
Na continuação, temos, agora, o Senador Paulo
Paim, gaúcho também.
Antes de passar a palavra ao Senador Paulo Paim,
quero só reforçar aqui a presença dos Vereadores de
Barra Bonita – vou dar os nomes agora, que já foram
para o Diário Oficial – Agnaldo Deresz, Joacir Raldi e
Neir Isidoro Mittman. Os três Vereadores, que considero
como Deputados municipais de Barra Bonita, e também o Vereador Edio Maldaner, que acaba de chegar
e, por sinal, é primo, lá de Guaraciaba, Município na
região da fronteira com a Argentina, pertinho de Barra
Bonita, no oeste catarinense.
Com a palavra o eminente Senador Paulo Paim,
conforme a inscrição de V. Exª no momento regimental.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Casildo Maldaner, ampliando o que
eu já disse da tribuna, minutos atrás, no aparte que fiz
à Senadora Ana Amélia, a Ministra Gleisi me ligou e
confirma que amanhã, às 11 horas, recebe a delegação de empresários, líderes do setor do calçado, para
debater, discutir e encaminhar soluções nessa linha do
bloqueio feito pela Argentina a cerca de um milhão de
calçados, o que cria uma situação muito, muito grave
não só para o Rio Grande do Sul, mas para todos os
produtores gaúchos e brasileiros. Naturalmente, isso
pode levar a centenas e centenas de demissões. Espero eu que encontremos, assim, uma saída rápida,
objetiva para essa questão tão importante, que interessa a todos nós.
Sr. Presidente, hoje, pela manhã, eu fui convidado para ser painelista no 5º Fórum de Atualização
Sindical. Tive o privilégio de participar desse fórum,
evento organizado pela CNPL (Confederação Nacional
dos Profissionais Liberais). O objetivo do encontro é
oferecer oportunidade de compreensão e análise do
cenário atual do movimento sindical, político, social e
econômico.
Sr. Presidente, o 5º Fórum aconteceu lá na Câmara dos Deputados, no Plenário 2, e o convite me
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foi feito pelo Presidente da CNPL, Carlos Alberto Schmitt de Azevedo, e também pelo outro líder sindical
dessa confederação lá do Rio Grande, Ricardo Nerbas.
A minha fala no evento foi sobre um tema que V. Exª
sabe que eu trato aqui quase todos os dias: a situação
dos aposentados, a situação do fator previdenciário,
a situação do voto secreto, a situação da PEC do trabalho escravo, na visão de um Senador falando para
esses profissionais. Uma reação dos movimentos sociais, da sociedade brasileira, um movimento que eu
diria de baixo para cima, com o objetivo de confrontar,
debater, enfrentar, liquidar esse famigerado fator previdenciário, que mete a mão no bolso do trabalhador na
metade do seu salário no ato da aposentadoria. Aliás,
repito mais uma vez para aqueles que continuam dizendo: “e daí, Paim?”. “E daí, Paim”, que, no Senado,
eu já aprovei há sete anos.
Eu não sou Deputado. Só se eu renuncio aqui e
vou lá para ser Deputado. As pessoas, penso que não
me entendem. Desculpem-me a minha indignação. Já
aprovei o fim do fator aqui, por unanimidade, há seis
anos. Já aprovei o reajuste do aposentado, acompanhando o crescimento do mínimo, há seis anos.
Já aprovei a reposição das perdas há seis anos.
Têm que cobrar é dos Deputados! Não é possível que
as pessoas não entendam! Aqueles que entendem me
desculpem. Para aqueles que não entendem, eu não
sou Deputado, eu sou Senador! Cobrem dos Deputados, façam um movimento nacional, exijam que votem
lá os projetos que o Senado aprovou.
Como eu tenho orientado também, cobrem do
Senado o fim do voto secreto, que a Câmara já aprovou! Aí sim, têm que ligar para cá e dizer: “Ah, por que
vocês não botam na pauta o voto secreto?” Oxalá, que
Deus nos ajude que se vote hoje, mas têm que saber
pressionar na Casa correspondente! Senão é uma
irresponsabilidade – desculpem a expressão – que
beira a incompetência! Se o projeto está na Câmara,
pressionem os Deputados! Se está no Senado, pressionem os Senadores! É o mínimo, é o mínimo! Eu fico
indignado, porque parece que alguém não entende isso!
Aqui no Senado, vocês têm que dar pressão
em todos os Senadores para que votem o fim do voto
secreto em todas as situações. Isso, sim, compete a
vocês, democraticamente, fazer com os Senadores.
É que nem querer que, na Câmara de Vereadores do
Capão de Leão ou de Porto Alegre ou da cidade que o
senhor citou aqui, Presidente Casildo Maldaner... Quais
são as cidades que estão presentes aqui?
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC. Fora do microfone.) – Barra Bonita e Guaraciaba.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Vão querer que nós vamos decidir em Barra
Bonita e Guaraciaba o que é de competência dos vereadores. Não dá! Não tem como! Por isso faço, mais
uma vez, um apelo: pressionem o seu Deputado para
votar os projetos.
Foi isso que eu fiz nesse tranquilo debate. Eu
pedi, naquele plenário, que levantasse a mão quem
era contra o voto secreto. Todos levantaram a mão.
Levante a mão quem é contra o fator. Todos levantaram a mão. Levante a mão quem quer o reajuste dos
aposentados. Todos levantaram a mão.
Então é isso. Temos que nos mobilizar e fazer
com que esta situação não permaneça.
Eu repito aqui o que tenho dito: para aqueles que
pensam que o fim do voto secreto e o fator não estão
na pauta, eles estão na pauta, sim. Oxalá votemos
neste ano e no ano que vem também, não importa se
é ano eleitoral.
Aproveito este momento, Sr. Presidente, também
para fazer um outro registro. A Revista Consulex publicou um artigo de minha autoria: “Fator previdenciário
e aposentadoria”.
E também quero deixar registrado um artigo de
minha autoria, com o título “O Brasil contra o fator previdenciário”, publicado no Jornal O Globo, no Zero Hora
e em mais dois jornais do Rio Grande do Sul, em que
eu peço que cada candidato à Presidência diga qual
é a sua posição em relação a esse tema.
Sr. Presidente, hoje, eu espero muito que esta
Casa não me enrole. Votem; votem. Está na pauta
o fim do voto secreto em todas as situações. Vamos
votar e doa a quem doer, doa a quem doer. Cada um
assuma a responsabilidade da sua posição. O que não
pode é não ter posição ou ser indiferente: “Ah, para
mim, tanto faz.” Se é tanto faz, então o seu lugar não
é aqui, debatendo temas de profundidade como esse.
Sr. Presidente, ainda quero destacar que eu aproveitei aquele momento para mostrar que não tem lógica
nenhuma nós continuarmos votando secretamente. A
população tem que saber como é que o Casildo Maldaner vota, como é que o Paim vota, como é que o
Walter vota. Enfim, como é que cada Senador ou Deputado vota. É um direito mínimo.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/
PT – BA. Fora do microfone.) – Aqui é um plenário,
não é um muro.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – É claro. Lembrei-me até do Muro de Berlim agora.
O Muro de Berlim caiu há tanto, tanto tempo, e nós estamos com um muro dentro desta Casa ainda, parece
que cercando o nosso Congresso, que é um símbolo
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da democracia, para que a população não veja o que
fazemos aqui dentro. Isso é brincadeira; não é sério.
Por isso eu estou acreditando muito que hoje nós
vamos acabar com esta história de votar secretamente
e que cada um vai poder, por orgulho, quando os anos
passarem... Senador Casildo, eu quero ter orgulho de
dizer para os meus bisnetos e netos: “Eu estava lá. Eu
estava lá, no dia 26 de novembro de 2013. Eu defendi,
na tribuna, e votei contra aquilo que eu considero uma
vergonha, que é votar secretamente”, porque é não
assumir o que pensa, o que faz e como vota.
As pessoas têm o direito de saber como é que
o Paim votará agora, por exemplo, na Meta 4 – é um
exemplo – e no 122, que é tão polêmico. Cada um tem
que ter posição. Cada um assuma a sua e vote, respeitosamente. Eu não sou daqueles que começam a
ofender quem pensa diferente. Não faço isso, porque o
122, do qual também falei lá, é um projeto polêmico. Mas
cada um coloca o seu ponto de vista e vamos ao voto.
Por fim, Sr. Presidente, falei um pouco também,
naquela Casa, sobre os 25 anos da Assembleia Nacional Constituinte – tenho orgulho de dizer que fui
Constituinte – e os 70 anos da CLT. Alguns têm a mania de dizer que a CLT está superada, está arcaica,
está velha e tem que ser jogada fora. Jogar fora coisa
nenhuma! A CLT, como eu digo, é uma jovem senhora
que está muito bem, sim, senhor. Os países de primeiro
mundo que abriram mão dos direitos dos trabalhadores, deu no que deu.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Aqui no Brasil, logo que o Lula assumiu, queriam
passar o negociado sobre o legislado. Nós tínhamos
perdido na Câmara, e eu vim para cá no mesmo ano
em que o Lula assumiu a Presidência. O primeiro ato
foi este: derrotamos aquilo que dizia que a CLT não
ia valer mais nada. E podemos dizer: “Graças a Deus,
derrotamos!”
Os arts. 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11 e 12 da Constituição,
que tratam da Ordem Social – ali estão os direitos dos
trabalhadores –, conjugados com a CLT são a base da
pirâmide. É isso que mantém o poder de compra do
nosso povo. Duzentos milhões de pessoas ascenderam na cadeia social. Tiramos, nesse período, quase
40 milhões de pobres da miséria absoluta que estão
sustentando este País, estão sustentando este País.
Se estamos produzindo e o povo está consumindo, é
porque melhorou o poder de compra. O salário mínimo, como dizia lá, saiu de US$60...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – ... para US$350. Se não mexerem nessa políti-
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ca – os setores conservadores vão tentar mexer –, na
política que Lula e Dilma sancionaram, que é inflação
mais PIB até 2025, 2026, Sr. Presidente, nós poderemos chegar a um salário mínimo de US$1.000. Isso,
sim, é salário mínimo de primeiro mundo, sem demissão de ninguém. Se o povo está recebendo, alguém
está pagando, alguém está comprando, alguém está
consumindo e, com isso, estamos reativando toda a
cadeia do mercado interno.
Eu agradeço muito, Sr. Presidente, a tolerância
de V. Exª e a todos os líderes que estavam naquele
evento, porque entenderam o que nós falamos e saíram de lá comprometidos a defender as posições que
aqui eu expressei rapidamente...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – ... nesses dez minutos.
Obrigado, Sr. Presidente.
Considere, na íntegra, o nosso pronunciamento.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores. hoje, tive o privilégio de participar
do 5º Fórum de Atualização Sindical, evento proporcionado pela Confederação Nacional das Profissões
Liberais (CNPL).
O objetivo desses encontros é o de oferecer
oportunidades de compreensão e análise do cenário
atual do movimento sindical, nos aspectos jurídicos,
político, econômico e social, bem como debater sobre
os impactos e perspectivas em relação aos profissionais liberais.
O 5º Fórum aconteceu na Câmara dos Deputados, no plenário 2. E, o convite me foi feito pelo presidente da CNPL, Carlos Alberto Schmitt de Azevedo
e pelo dirigente sindical Ricardo Nerbas. A minha fala
neste evento foi sobre “Os profissionais liberais e o
Fator Previdenciário”.
Há, Sr. Presidente, uma reação dos movimentos
sociais e da sociedade brasileira; um movimento que
eu diria, de baixo para cima, com o objetivo de acabar
definitivamente com essa fórmula que eu considero o
maior inimigo dos trabalhadores, que é o famigerado
fator previdenciário.
Aliás, o Senado já aprovou por unanimidade o
fim do fator. O projeto está na Câmara dos Deputados,
desde 2008, a espera de votação.
Não tenho dúvidas que estão enganados aqueles
que acreditam que o fator previdenciário estará fora da
pauta das eleições do ano que vem.
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Até por que acredito que os presidenciáveis não
serão tão ingênuos a ponto de ignorar esse tema que
aflige milhões de brasileiros.
Aproveito, senhor Presidente, e registro aqui artigo de nossa autoria publicado na Revista Jurídica
Consulex... “Fator previdenciário, desaposentadoria...”
Todos sabem da minha incessante e incansável
luta na defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores e aposentados de nosso País.
Desde o primeiro mandato parlamentar que assumi, há quase três décadas, transformei a tribuna deste
Parlamento em uma verdadeira trincheira, sempre a
serviço dos interesses e das conquistas daqueles que
trabalham ou já se aposentaram.
Recentemente, pude participar da vigília promovida pela Confederação Brasileira de Aposentados e
Pensionistas em frente ao Congresso Nacional, ocasião em que mais de 600 pessoas se reuniram para
protestar contra os baixos benefícios que recebem,
reivindicando reajustes equivalentes aos efetuados
no valor do salário mínimo.
Nunca me furtei a lutar esse bom combate, com
as armas de que disponho na lide parlamentar. Nunca
mudei de lado ou tergiversei, seja na elaboração de
projetos de lei ou nas discussões em Plenário.
Dois aspectos da mais alta relevância de nossa
legislação previdenciária – e que tanta angústia e preocupação têm causado aos milhões de aposentados e
pensionistas espalhados por todo o País – devem ser
objeto de toda a nossa atenção e vigor.
Refiro-me, especificamente, ao famigerado fator
previdenciário – causador de insuportável arrocho e
achatamento de benefícios – e ao instituto da desaposentadoria ou desaposentação, cuja possibilidade
tem sido contestada, reiteradamente, pelo Instituto
Nacional de Seguridade Social – INSS.
Criado no ano de 1999 pelo governo federal e
usado compulsoriamente no cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição, o fator previdenciário
é motivo de consistentes questionamentos jurídicos e
constitucionais, segundo inúmeros especialistas.
Não obstante o fato de se retirar do beneficiário,
parte do patrimônio adquirido ao longo de todos os
anos de contribuição -constituindo-se, portanto, em
apropriação indébita!, a implantação do fator previdenciário se configura em flagrante afronta ao ordenamento constitucional.
Originado por lei ordinária, não poderia, sob nenhuma hipótese, se sobrepor à Carta Magna!
O texto constitucional, em nenhum momento,
determina que a idade seja fator determinante para o
cálculo do benefício, como faz o fator previdenciário
para reduzir esses rendimentos.
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Continuamos na luta pelo fim imediato desse
famigerado redutor e apropriador de benefícios dos
aposentados de nosso País!
Até mesmo o Ministro da Previdência já reconheceu o caráter “cruel” de sua nefasta aplicação no
cálculo das aposentadorias.
Para corrigir essa anomalia, e extingui-lo de uma
vez, sou autor do Projeto de Lei do Senado n° 3.299,
de 2008, que expressamente acaba com o fator previdenciário.
Tivemos êxito em aprová-lo nesta Casa, mas o
projeto continua aguardando andamento na Câmara
dos Deputados.
Outra batalha importante nesse campo previdenciário reside na possibilidade da desaposentação, que
consiste basicamente na renúncia da aposentadoria
atual para pleitear uma mais vantajosa em relação
aos rendimentos.
Trata-se de um direito dos aposentados que tem
sido, de maneira sistemática, negado pelas autoridades previdenciárias.
O fato é que não há nenhuma proibição nesse
sentido em nossa legislação. No setor público, o Tribunal de Contas da União já consagrou esse direito
para os servidores estatutários.
Por que, então, os aposentados e trabalhadores do regime geral não podem exercê-lo, de maneira
isonômica?
A Justiça já vem reconhecendo esse direito, de
maneira inequívoca, àqueles que recorrem aos tribunais. Entretanto, o INSS, de forma míope e arbitrária,
insiste em indeferir administrativamente esses pleitos.
Como a renúncia é ato unilateral, que independe
de terceiros e incidente sobre direito patrimonial disponível, não há como questionar a possibilidade de
o aposentado abrir mão, voluntariamente, dos seus
atuais benefícios, possibilitando rendimentos maiores no futuro.
Pensando nisso, também elaboramos um projeto
de lei nesta Casa – o PLS n° 91, de 2010 – para que
haja um reconhecimento expresso em nossa legislação dessa possibilidade, afastando a má interpretação
que o INSS vem utilizando para apreciar a matéria.
Esse dois projetos, cuja aprovação não deve mais
tardar em acontecer, ratificam o nosso compromisso
inabalável com a causa dos aposentados de nosso
País, essa gente que tanto trabalhou pelo Brasil e que
agora, depois de tantos anos de labuta e dedicação
aos seus ofícios, merecem uma aposentadoria digna
e condizente com os serviços prestados.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Sem dúvida alguma, Senador
Paim.
A Mesa recebe, na íntegra, o pronunciamento de
V. Exª, que vai constar dos Anais.
Como sempre, o Senador Paim traz os temas e
não manda bilhete. O que é do Senado ele cobra e o
que é da Câmara, também cobra. Se é de lá o dever
deles, tem que cobrar.
Na sequência, como orador inscrito, está o eminente Líder da Bancada do PT, o grande ex-Governador
do Estado do Piauí, Senador Wellington Dias, a quem
temos a honra de passar a palavra.
Depois do Senador Wellington Dias, nós temos
o Senador Eduardo Suplicy. Depois, temos também
os Senadores Paulo Bauer e Walter Pinheiro, grande
líder da Bahia, candidato a governador.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, o líder Walter Pinheiro deve
ter dito “que os anjos digam amém”. (Risos.)
Eu quero saudar V. Exª, o Senador Benedito de
Lira, o Senador Walter Pinheiro, todos os presentes
que nos acompanham pela Rádio e TV Senado, especialmente do meu querido Nordeste, do meu glorioso
Estado do Piauí.
Sr. Presidente, tive o privilégio de, nestes dias,
participar em Teresina de uma solenidade com o título
de cidadania para o cearense, Deputado Federal pelo
Piauí, Nazareno Fonteles. Veja, é um cearense que é
Deputado pelo Piauí. Aqui temos o Pimentel, que é um
piauiense, Senador pelo Ceará. Então é essa a permuta
que a gente faz com o Ceará. Devo aqui também dizer
da minha gratidão a todas as lideranças que tão bem
nos receberam em vários Municípios.
Em Piracuruca, além de uma programação, tive o
privilégio de participar com outros amigos do aniversário do Deputado Estadual Robert Rios, com a presença
do Senador Ciro Nogueira, do Vice-Governador José
Filho, do Deputado Flávio Nogueira, da Deputada Iracema Portella, da Deputada Rejane Dias. Enfim, vários
Parlamentares, prefeitos, vices, lideranças, vereadores
presentes ali em Piracuruca.
Participamos, Sr. Presidente, da Festa do Leite,
em São José do Divino. É uma bacia leiteira no norte
do Estado do Piauí. E houve ali uma exposição agropecuária com comercialização especialmente de gado
e cabra leiteira.
Tive também oportunidade de visitar diversos
Municípios, como Morro do Chapéu, onde, depois de
um período de estiagem, tivemos um sinal de chuvas
em praticamente em todas as regiões, ainda muito es-
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cassa em alguns Municípios, mas chegando a todas
as regiões e a todos os territórios do Estado.
Ali, naquele Município, pude presenciar uma situação estranha, que foi uma chuva de granizo. O Piauí
não tem, como o Estado de V. Exª, o Rio Grande do
Sul, Paraná, não são comuns chuvas de granizo. E ali
em Morro do Chapéu eu pude ver e visitar, inclusive
com as lideranças... Estive no Sindicato dos Trabalhadores Rurais com o Bernardo Siqueira, vereadores e
outras lideranças, depois visitei a Prefeita Marilda, lá
do Município. E ali todas as casas com o telhado quebrado da chuva de pedra, como diz a nossa população.
O comércio, inclusive com algumas pedras maiores
que colocaram acidentes, danificaram veículos, enfim.
Então eu cito isso aqui para, de um lado, agradecermos a Deus pelas chuvas. De outro lado, orientamos que fosse feita uma avaliação de danos para que
possa o Município ser socorrido pelos órgãos como o
Ministério da Integração, o Secretário Nacional da Defesa Civil com quem estive hoje, relatando essa situação e uma situação para a qual, já pela segunda vez,
com a Prefeita Ana Cecília, cobrávamos providência,
do Município de Parnaguá.
Dali pude visitar o Município de São João do Arraial, onde tive o privilégio de conhecer, com o Prefeito
Adriano e dois ex-Prefeitos, o Francisco Lima e o Zilton, junto com vereadores e líderes comunitários, na
Câmara Municipal, uma experiência brilhante na área
do babaçu, onde é feito o beneficiamento do babaçu,
inclusive com o que eles chamam de babalight, que é
um achocolatado feito do babaçu, e sorvete, emulsão,
além de um conjunto de outros produtos.
Registro também o trabalho feito a partir do jaborandi, que é uma planta da qual se extrai uma substância para a dilatação dos olhos, o colírio. É uma planta
rara. E há uma parceria com um grupo alemão, trabalhada por entidades. São cerca de 700 pessoas que
atuam nessa área. Com certeza aprendi bastante sobre
a importância dessa cadeia produtiva no meu Estado.
Fomos a Campo Largo, Matias Olímpio, Porto,
Nossa Senhora dos Remédios e Barras. Tive o privilégio de estar também em Cabeceiras, no dia anterior.
Em todos esses locais, foi possível atualizar a pauta de
reivindicações, normalmente na área de energia, de
água, projetos na área de educação, de assentamentos, equipamentos. Enfim, tratamos com as lideranças
e estaremos aqui acompanhando.
Feito esse relato, Sr. Presidente, hoje trato do tema
da energia eólica no Piauí. Um tema fundamental para
o nosso Estado, que é a geração de energia. Eu tratei
há poucos dias aqui de hidrelétricas; em outros dias
da energia solar; e agora há o leilão da Agência Nacional de Energia Elétrica, voltado para a energia eólica.
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Nós trabalhamos um projeto importantíssimo, que
é o Programa Luz para Todos, que agora é retomado,
depois de uma paralisação das atividades, em razão
de algumas ações judiciais. O Piauí tinha 570 mil pontos de energia. Agora são cerca de R$1,154 milhões.
São pessoas que saíram da lamparina a partir do governo do Presidente Lula. Em muitos lugares, ainda
há necessidade de investimentos na área de baixa
tensão, de gambiarras e de reforço de energia, e para
isso mesmo, há necessidade de produção de energia.
Foi no governo do Presidente Lula que se iniciou um
dos maiores projetos de inclusão que este País já presenciou, o Programa Luz para Todos. O programa foi
lançado no Piauí, na cidade de Novo Santo Antônio.
Aliás, o Prefeito Edgar Bona, de Santo Antônio, estava conosco nesse percurso lá em Porto, São João
do Arraial e Matias Olímpio. Atualmente, 94% do meu
Estado já têm acesso à energia elétrica, faltando cerca de 25 mil ligações para que toda a população seja
atendida. Para universalizar o acesso à luz elétrica e
atender 100% da população, é preciso que o Brasil –
e o Piauí – gere cada vez mais energia.
Por isso, Sr. Presidente, venho comemorar hoje
o resultado de mais um leilão de energia eólica que
aconteceu na última semana, em São Paulo. O leilão
movimentou R$7,250 bilhões em contratos de energia.
A Chesf (Companhia Hidrelétrica do São Francisco),
com 49% de participação societária, através de três
consórcios com parceiros privados, foi vitoriosa no leilão
realizado no último dia 18 de novembro, pela Câmara
de Comercialização de Energia Elétrica, vendendo 38%
de toda a energia negociada neste leilão.
Quero parabenizar aqui todo o know-how da
nossa Chesf.
Essa energia será gerada por 12 novos parques
eólicos a serem construídos no Nordeste, com capacidade total de 338 megawatts, com o suprimento a
partir de 1º de janeiro de 2016.
As usinas eólicas devem demandar investimentos de cerca de R$3,4 bilhões, segundo estimativas do
Governo. O preço médio de venda da energia foi de
R$124,43 por megawatt/hora, um deságio de 1,25%
frente ao preço máximo estabelecido no certame passado, de R$126,00 por megawatt.
Quatro desses parques serão instalados no Estado de Pernambuco, em área dos Municípios de Paranatama, Iati e Saloá, em parceria com a PEC Energia Ltda. Outros dois parques eólicos, no Estado da
Bahia, na região de Pindaí, também em parceria com
a Sequoia Capital, em expansão em outros oito parques eólicos negociado pela Chesf.
O maior destaque foi, mais uma vez, o Estado do
Piauí, onde a Chesf, em parceria com a ContourGlobal,
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Salus FIP, irá construir outros seis novos parques eólicos, nos Municípios de Simões, Caldeirão Grande e
Marcolândia, como expansão de sete parques eólicos
negociados em igual parceria no Leilão de Energia de
Reserva, realizado em agosto deste ano.
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Os 13 parques eólicos que a Chesf, em
sociedade com esses parceiros privados, construirá,
em áreas dos Municípios mencionados do Piauí, num
total de 390 megawatts, produzirão energia suficiente
para abastecer 1,2 milhão de casas populares.
Também serão beneficiados os proprietários das
terras arrendadas nos locais onde serão construídos
esses parques eólicos, que receberão, mensalmente,
um percentual da receita obtida com a geração de
energia, como royalties.
Para a construção desses 13 parques eólicos no
Piauí, o investimento previsto é de R$1,35 bilhão, gerando cerca de 950 empregos diretos. A implantação
dessas usinas de energia eólica no Piauí e em outros
Estados do Brasil, além de atender a demanda que
temos por mais energia elétrica, também pode transformar nosso País em referência mundial na geração
de energia.
(Interrupção do som.)
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – De dois, funcionam, não é, Sr. Presidente.
Nada como uma associação entre Santa Catarina e
Alagoas e o Estado do Piauí.
Mas, Sr. Presidente, na verdade eu o agradeço.
Quero apenas dizer que por esses dias comemorei o crescimento do Produto Interno Bruto de nosso
Estado. O IBGE e outros órgãos que calculam divulgam
sempre atrasadamente: na verdade, primeiro divulgam
o do País e, em seguida, normalmente com dois anos
de atraso, o dos Estados.
E aí foi divulgado o Produto Interno Bruto do Piauí
do ano de 2011. O Brasil, em 2011, cresceu 2,7% ao
ano; o Piauí cresceu 6,1%, duas vezes e meia o que
cresce o Brasil. Nós temos de crescer acima do que
cresce o Brasil e acima do que cresce o Nordeste.
Investimentos como esse, no setor de energia elétrica, no setor de alimentos, de madeira, de pescado,
de criação de animais, na mineração, como agora em
gás, petróleo, energia elétrica, eólica, solar; enfim, é o
Piauí encontrando seu eixo de desenvolvimento. Fico
feliz por tudo o que ali acontece e não poderia deixar
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de comemorar o apoio recebido, desde o Presidente
Lula e, agora, da Presidente Dilma, como também o
trabalho e o esforço de nosso Povo.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Wellington Dias, o
Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Benedito de Lira.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco
Maioria/PP – AL) – Dando sequência à relação dos
oradores inscritos, concedo a palavra, inscrito como
Líder do PSDB, ao Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Como Líder. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho à tribuna,
hoje, mortificado em consequência da tristeza que me
causou uma notícia que dá margem e interpretação
de que eu possa estar, de alguma forma, vinculado a
irregularidades que teriam ocorrido no fornecimento de
trens, de material ferroviário e de serviços às empresas do transporte metropolitano de São Paulo: metrô,
trens e CPTM.
Foi uma notícia que me chocou. E fico feliz que,
a sessão de hoje, seja presidida por um Senador que
conheço, que me conhece há muitos anos e que sabe
que jamais, jamais, me prestaria a me servir do meu
mandato, da minha eventual influência política, dos
cargos que ocupei na vida pública – de Secretário de
Estado, Secretário Municipal, de Ministro –, jamais me
serviria deles para auferir qualquer tipo de vantagem,
em qualquer plano que seja.
No entanto, a notícia está aí. O estrago foi feito.
É como se eu rasgasse um travesseiro de penas e jogasse as penas para o ar. Não tem como apanhá-las
todas. O estrago está feito.
Venho a esta tribuna, Sr. Presidente, porque quero pedir providências ao Presidente Renan Calheiros,
porque tenho para mim que essa ilação, que para mim
é altamente detrimentosa, não atinge apenas a mim,
mas atinge também a instituição a que eu pertenço.
Os fatos são conhecidos: no dia 21 de novembro deste ano, o jornal O Estado de S. Paulo publica
reportagem intitulada “Ex-diretor da Siemens aponta
caixa 2 de PSDB e DEM e cita propina a deputados”.
Aí, nessa reportagem, o jornal noticia que um
ex-diretor da empresa Siemens, Everton Rheinheimer, teria encaminhado, no dia 17 de abril – a data é
importante –, ao Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) um relatório com documentos que,
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supostamente, provariam um forte esquema de corrupção nos governos Covas, Alckmin e Serra, no Estado
de São Paulo, que tinha como objetivo o abastecimento
do caixa dois do meu Partido e do Democratas.
Ao longo da reportagem, o jornal afirma que os
documentos foram enviados pelo Cade à Polícia Federal, que os teria anexado ao inquérito instaurado
para, exatamente, apurar as denúncias de formação
de cartel em São Paulo e no Distrito Federal.
Eu estaria envolvido – esse é o nome. Não há,
em relação a mim, nenhuma acusação de ter recebido
vantagem indevida. Não. Eu seria apenas envolvido.
A matéria de O Estado de S. Paulo serviu, depois, de base para uma reportagem do Jornal Nacional.
Aí, o estrago é maior, porque, no Jornal Nacional, eu
não apenas estaria envolvido, mas faria parte de um
esquema. Esquema significa trama, significa conluio,
significa conspiração, montagem. Eu seria membro de
um esquema com este objetivo: facilitar a formação...
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – ...de cartel para auferir vantagens
para mim ou para o meu Partido.
Peço a tolerância de V. Exª , meu caro Presidente,
porque o fato é grave, e eu devo essa explicação ao
Senado, porque, ao final, pedirei providências.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco
Maioria/PP – AL) – V. Exª vai ter o tempo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito obrigado.
Muito bem. Imediatamente escrevi a O Estado
de S. Paulo dizendo o seguinte: não posso ter participado, não posso ter negado, como o jornal afirmara
na edição a que me refiro, ter recebido propina porque
em nenhum momento fui acusado de ter recebe-la. E
pior que não posso ter negado recebimento de propina, como o jornal afirma na primeira página, porque o
próprio denunciante, em nenhum momento, disse que
eu teria recebido.
O que ele disse é que eu teria relações estreitas
com um personagem, que foi citado várias vezes, que
é dono de uma empresa de consultoria chamada Procint, e o nome dele é Arthur Teixeira. Eu teria relações
estreitas com Arthur Teixeira. Estreita, Sr. Presidente?
Não saberia dizer em que esse denunciante se baseou
para avaliar a proximidade ou a distância das minhas
relações com esse personagem. Afinal de contas, eu
nem conheço esse denunciante. Como poderia ele
fazer esse tipo de avaliação?
O fato é que conheço o Sr. Arthur Teixeira, e já
disse isso publicamente. Eu o conheci há mais de 20
anos, quando, em 1991, fui nomeado secretário da Se-
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cretaria de Transportes Metropolitanos de São Paulo,
uma Secretaria que não existia, de cuja organização fui
encarregado, nos mínimos detalhes, desde a escolha de
um prédio para funcionar até a elaboração da estrutura
administrativa, a definição de prioridades, o financiamento para novos projetos, negociação com a Assembleia
de meu estado. Tudo começou naquela época.
E, evidentemente, precisei me relacionar, pedir
informações e fui procurado, não apenas pelo Sr. Arthur Teixeira, que era um reputado consultor na área
de fornecimento de material pesado, desde o tempo
em que atuava assessorando empresas que forneciam
material para a Eletrobras, quando ainda não havia
nenhum tipo de acusação contra ele, mas também interagi com todos os grandes players desse mercado:
a Mitsubishi, a Mitsui, a Siemens, a Alston, a Thales, a
Bombardier. Todas! Para obter informações e propostas,
uma vez que era do meu entendimento a necessidade
de atrair investimentos privados para a expansão do
metrô, como, afinal, finalmente, no governo seguinte,
nós conseguimos, para fazer a Linha 4. E aí eu o conheci. E daí? Relações estreitas? Relações formais,
cordiais. Se me encontrar com ele na rua, não vou
atravessar a rua para não cumprimentá-lo. Não! Ele
está sendo sindicado por um inquérito; não foi sequer
denunciado, nem julgado. Mas o fato é que as minhas
relações datam dessa época.
Voltei ao governo, anos depois, como secretário da Casa Civil. E aí, novamente, tive momentos de
contato intenso com personagens que atuam na área
de transporte ferroviário de passageiros, transporte de
massa, metrô e trem, em que circunstâncias? Os colegas lembram: o governo Serra acabava de se instalar;
eu era o chefe da Casa Civil; e, logo nos primeiros dias,
ocorreu um acidente grave, que foi o desabamento de
canteiro de obras, de uma estação do metrô, da Linha
4 do metrô. Isso gerou consequências em cadeia muito graves, para a mitigação das quais eu tive de atuar
como chefe da Casa Civil.
Que consequências foram essas? Em primeiro
lugar, o estabelecimento das responsabilidades pelo
acidente. Quem foi o responsável? Foi o metrô? Foi a
empreiteira encarregada de cavar o túnel? Foram os
operadores? Quem foram os responsáveis para efeito
de ressarcimento e de responsabilização civil e criminal?
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – A segunda consequência Essa
obra civil estava sendo realizada para implantar uma
linha do metrô cuja operação havia sido concedida a
empresa privada, a um concessionário privado, que
seria encarregado do fornecimento dos trens, e dos
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sistemas de alimentação elétrica, dos sistemas de
controle, enfim, de todo o aparato tecnológico e mecânico da Linha 4. E essa empresa tinha contratos com
fornecedores de vários países.
A concessionária, então, diante do acidente, confrontada com o atraso da obra, viu-se na contingência
de arcar com prejuízos a título de lucros cessantes,
não podia entrar em operação no tempo certo.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Por outro lado, tinha contratos de
fornecimento com empresa de material ferroviário, um
imbróglio jurídico, um imbróglio político enorme.
Eu, chefe da Casa Civil, fui o responsável pela
busca de solução desses problemas, de mitigação dos
problemas, reunindo-me com o Secretário de Transportes, com as empresas, reunindo-me com a nossa
assessoria jurídica, prestando contas periodicamente
ao governador. Fiz isso, foi uma trabalheira imensa, até
hoje alguns problemas ainda estão pendentes. Nesse momento, renovei o meu contato com esse setor,
com todos os players do setor, inclusive com o Sr. Artur Teixeira, que prestava assessoria a empresas de
fornecimento de material ferroviário.
Como chefe da Casa Civil, integrei um conselho
– que é um órgão do Estado – encarregado de receber propostas...
(Interrupção de som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – ... de parcerias público-privadas;
algumas delas para esse setor, o setor de trens e de
metrô. Novamente tive contato.
Senador Benedito de Lira, como chefe da Casa
Civil – V. Exª conhece o funcionamento de governo,
o chefe da Casa Civil é uma espécie de anteparo –,
muita gente queria falar com o governador e não podia, falava comigo. Às vezes, eram assuntos da minha
alçada, outras vezes, não, e eu encaminhava para o
responsável; às vezes, respondia pelas questões. Muitas vezes provoquei reuniões entre vários atores do
governo para solucionar determinado problema. Era
assim que o nosso governo funcionava.
O Governador Serra, claro, ditava as grandes
diretrizes, estabelecia as prioridades, controlava resultados, mas a operação ficava por conta dos seus
secretários. A exemplo de alguém, que no meu entender, deixou uma marca...
(Interrupção de som.)
(Soa a campainha.)
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – ... absolutamente irretocável, que
foi o Governador Montoro, assim, delegando responsabilidades. Eu as exerci e tive contato com muita gente.
“Alguns são lobistas”. Pode ser.
Há um projeto que tramita na Câmara, de autoria
do então Senador Marco Maciel, que visava regulamentar a profissão do lobby, que é regulamentada nos
Estados Unidos e em muitos países. Quantos de nós,
quando percorremos os corredores aqui do Senado,
não somos abordados por interessados, por gente que
representa grupos de interesse, que vem nos apresentar solicitações de toda ordem?
Ora, as minhas relações não são estreitas nem
próximas; são relações legítimas. Não há nelas qualquer relação de intimidade e muito menos de solidariedade. Agora, de repente, eu sou acusado de fazer
parte de um esquema!
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente, há muita confusão
nessa matéria. Por quê? O presidente do Cade negou
ter sido ele quem encaminhou essa denúncia à Polícia
Federal, em primeiro lugar. Em segundo lugar, depois
de três dias de silêncio, o Ministro da Justiça diz: “Não,
não foi o Cade, fui eu, Ministro da Justiça.” No entanto,
o documento oficial de encaminhamento do Delegado
Coordenador Geral da Polícia Fazendária de Brasília
ao Superintendente Regional de São Paulo diz – e o
documento é reproduzido no O Estado de S. Paulo
– “recebido via Cade”. Portanto, há uma contradição
entre o Ministro e os seus subordinados.
Depois, o próprio denunciante vem a público para
dizer que não se reconhece naquela denúncia que é
atribuída a ele. A denúncia é apócrifa – para os nossos
telespectadores, apócrifa quer dizer sem assinaturas,
anônima. E mais: ao dizer que não se reconhece nos
termos daquela denúncia, que aquelas não são palavras
dele, a denúncia passa a ser falsa. E, no entanto, uma
denúncia falsa é recebida pelo Ministro da Justiça, sem
maior cuidado, que dá a ela o caráter de oficial. Mais
ainda: essa denúncia além de falsa é também uma denúncia mercenária, porque o suposto denunciante, afirma ao fazer a sua denúncia da qual ele se arrepende
e a qual ele desmente, que pedia a proteção da autoridade do Governo Federal a quem ele se dirigia para
obter, em contrapartida da denúncia, nada mais, nada
menos, que um emprego de diretor na Vale.
Quer dizer, é esse papel desmoralizado, desmentido e falso que foi utilizado para me enxovalhar, assim
como enxovalhar vários políticos do meu Partido e de
outros partidos.
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Agora, não tenho como me defender, mesmo porque não fui acusado de nada. Outros foram acusados
de receber propina falsamente, tenho certeza, mas eu,
sequer, fui acusado de algo, e, no entanto, apareço,
aos olhos dos brasileiros, como tendo feito parte de
um esquema, um esquema crapuloso, um esquema
indecente. É isto que eu não posso tolerar.
Deixarei para outro momento, Sr. Presidente, a
polêmica política propriamente dita, onde rememorarei
outros episódios desse tipo e em que esse tipo de prática ocorreu, de utilização de instrumentos do Estado
para enxovalhar reputações de adversários políticos.
Farei isso em outra ocasião.
O que quero agora, Sr. Presidente – e me considero com esse direito – é que o Presidente da Casa,
o Senador Renan Calheiros, requeira às autoridades,
nas mãos de quem esse documento se encontra, as
informações que ele detém ao meu respeito.
Quero saber que “relações estreitas” são estas,
em que se funda essa afirmação. Quero ter acesso a
esse documento para que eu possa me defender, porque a Constituição Federal, evidentemente, ao consagrar a liberdade de expressão, ela condena o anonimato, porque no anonimato a pessoa que é vítima deste
tipo de denúncia não pode se defender, fica indefesa.
É injusto! É injusto para comigo e é injusto para com
esta Casa, a Casa que eu integro.
Por isso é que eu peço e vou passar às suas mãos,
Sr. Presidente, para que o senhor entregue ao Presidente, Renan Calheiros, como, aliás, já adiantei a S. Exª,
requerimento para que se oficie o Ministro da Justiça
para que possamos ter conhecimento, ainda que ele
através de encaminhamento sigiloso de um documento
que não é mais sigiloso, porque foi panfletado, foi distribuído sob forma de panfleto para todas as redações,
um documento que, pela gravidade das denúncias...
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – ... que depois se revelaram anônimas,
deveria ser tratado com a mais absoluta cautela e circunspecção, mas quero ter acesso a esse documento.
A Casa, o Senado Federal, tem direito a ter acesso
a esses documentos. Quero ver o que existe ali, que
tipo de contrafação não inventaram, porque uma contrafação eu já digo que foi feita nesse caso.
Este senhor, ex-diretor da Siemens – e, aí, tudo
se originou –, encaminhou, quando era diretor dessa
empresa, ao ombudsman da Siemens no plano internacional, uma denúncia de que teria havido conluio
de que essa empresa havia participado junto a outras
para fornecimento ao metrô de São Paulo, à CPTM e
ao metrô de Brasília.
(Interrupção de som.)
(Soa a campainha.)
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Essa denúncia foi escrita em inglês.
Era um documento interno da Siemens. Pois bem, essa
denúncia, em inglês, foi acostada aos autos em inglês,
a primeira denúncia do Sr. Everton Rheinheimer a seu
ombudsman e, junto com ela, uma tradução, que não
se sabe a origem. Pelo menos eu não sei.
Acompanhando linha a linha um documento e
outro, verificamos que na tradução para o português
foi enxertado um parágrafo que não constava na denúncia original. Que parágrafo foi esse? De que esse
esquema deveria beneficiar partidos políticos, em
especial, o PSDB e o DEM. Isso não constava no documento original. Foi acrescido por quem o traduziu.
Então, falsificações como essa podem mudar o sentido
dos documentos e,..
(Interrupção de som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – ... também nessa papelada que,
imprudentemente, foi encaminhada pelo Ministro da
Justiça à Polícia Federal.
O Ministro da Justiça, que conheço há muitos
anos, está atrapalhando a investigação. Ele deveria
se conduzir com mais sobriedade. Ele está trazendo
para a rinha política adversários do seu partido para
que nós, na nossa defesa, apaixonada e indignada,
possamos elevar o tom político dos acontecimentos, o
que é inevitável. Nesse sentido, ele está atrapalhando
as investigações.
O que peço agora, como cidadão brasileiro, é
que o Sr. Ministro da Justiça fique quieto, reduza,
concentre-se no seu papel de Ministro da Justiça que
não é chefe da Polícia Federal. Quem chefia a Polícia
Federal quando ela atua como órgão investigativo é a
Justiça Federal e a policia federal...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – ... deveria ser um órgão do Estado
e não um órgão a serviço de um partido.
Por isso, Sr. Presidente, é que passo às mãos
de V. Exª, pedindo encarecidamente que encaminhe
o documento à Presidência da Casa.
Digo também que estou requerendo a convocação do Ministro da Justiça perante a Comissão de
Constituição e Justiça da Casa.
Estou também representando, juntamente com o
Líder do PSDB na Câmara, contra o Ministro da Justiça,
por improbidade, junto ao Ministério Público Federal, e
interpelando o senhor ex-diretor da Siemens para que
ele diga, afinal de contas, o que ele escreveu nesse
papel, se é que ele escreveu alguma coisa.
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Vários colegas já pedem um aparte. Não sei se
posso concedê-los. Fica à discrição de V. Exª, Sr. Presidente. E agradeço infinitamente a tolerância de V. Exª
para com o meu tempo.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco
Maioria/PP – AL) – Vamos fazer aparte.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Sr. Presidente, até como...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Se V. Exª... Eu aqui falo como Senador
do PT, nesse instante como Vice-Líder, e acho que
é justo, correto, que, embora seja uma comunicação
de Liderança, V. Exª possa permitir apartes, até para
o esclarecimento ainda mais completo daquilo que o
Senador Aloysio Nunes expôs.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco
Maioria/PP – AL) – Permitir o aparte ao nobre Senador Aloysio.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Quando há concordância de todos, isso
acontece.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco
Maioria/PP – AL) – A Mesa vai dar o tempo necessário
para que os Senadores possam fazer a interpelação
ao Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Obrigado, Presidente, estou às
ordens.
Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Bom, primeiro, Senador Aloysio Nunes,
eu acho adequada a sua solicitação ao Ministro da
Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, para que possa tornar inteiramente transparentes os documentos,
conforme ele relatou. Eu tive o cuidado há pouco de
telefonar ao Deputado Simão Pedro, para saber exatamente. Eu não tinha ainda conversado com ele. Ele
disse que, de fato, uma pessoa o procurou, ainda na
qualidade de deputado estadual, para mostrar esse
documento, que, quando ele conheceu, avaliou que
seria próprio, até porque, ali na Assembleia Legislativa de São Paulo, tem sido difícil requerimentos de
CPI serem aprovados e tudo, e no Ministério Público
de São Paulo também não tem sido tão fácil. Então,
ele achou por bem, tendo em conta que havia surgido todo o noticiário relativamente à Siemens e tudo,
que ele pudesse, então, encaminhar o documento
ao Ministro da Justiça. Teve um encontro pessoal
com ele, ocasião em que encaminhou documento.
Pelo que entendi, esse documento foi encaminhado
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ao delegado responsável pela apuração dos fatos
na Polícia Federal. E, muito provavelmente... Eu até
perguntei: “Deputado Simão Pedro, é você que teria
informado a imprensa?” Ele falou: “Não, não, não fui.”
É provável que, como o documento, então, chegou ao
conhecimento das empresas que estão sendo objeto
da apuração nesses episódios, de alguma forma, alguém dessas empresas pode ter tido acesso, ou seus
advogados podem ter tido acesso a esse documento.
Não sei, mas acho adequado e justo que V. Exª tenha
o pleno acesso e que V. Exª tenha o direito o mais
completo de esclarecer inteiramente os episódios.
Aqui, eu dou o meu testemunho: no relacionamento
que tenho tido, às vezes diariamente, aqui, com V.
Exª, V. Exª tem procedido de uma maneira muito séria.
Nós temos até dado passos de cooperação juntos no
interesse do Estado de São Paulo, sempre tratando
dos assuntos com a maior seriedade e transparência.
Então, eu não sei desses episódios. Acho importante,
assim como todos os partidos aqui demandam de tudo
aquilo que acontece com o Governo do PT, o esclarecimento, e exigem tudo, que esses assuntos sejam
inteiramente esclarecidos. Vou até tentar falar com o
Ministro da Justiça na tarde de hoje sobre aquilo que
ouvi há pouco no seu pronunciamento, dizendo que
acharia mais que adequado que ele colocasse à sua
disposição os documentos que existem, para que os
esclarecimentos possam ser efetivados o mais rapidamente possível.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito obrigado, Senador Suplicy.
Agradeço o aparte de V. Exª. Reafirmo, realmente, a
disposição que nós temos de trabalhar juntos – e não
só a disposição, pois temos efetivamente trabalhado
juntos. Ainda há pouco, trabalhávamos: falávamos de
uma emenda de bancada que assinaríamos juntos.
Eu não tenho nada contra divulgação à imprensa.
Nada disso. Mas quero que seja as claras, com documentos de autoria conhecida, com fontes divulgadas.
O que eu não posso suportar é a divulgação em pílulas, divulgação seletiva, assim como em relação ao
Cade, uma curiosidade seletiva em relação a cartéis
que, eventualmente, tenham sido formados em São
Paulo. Isso tem de ser investigado, sim, mas também
têm de ser investigados os cartéis que foram criados
pela mesma empresa – e há indícios disso – para empresas de energia elétrica.
Eu sou favorável à ampla publicidade de tudo, de
tudo, mas sou contra a distribuição, em pílulas, de informações falsas, de documentos notoriamente falsos
e mercenários como este.
Ouço o aparte do Senador Paulo Bauer.
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O Sr. Paulo Bauer (Bloco Minoria/PSDB – SC) –
Senador Aloysio, eu apenas quero aqui registrar que
quem conhece V. Exª, conhece a sua biografia, conhece a sua postura de homem público, certamente, nem
precisaria ouvir as informações que V. Exª prestou,
porque sabe que elas carecem, as notícias veiculadas,
de total fundamento. Não têm fundamento algum. A
vida de V. Exª é uma vida reta, uma vida digna, uma
vida de serviços prestados ao País, ao seu Estado e
ao povo brasileiro. Eu quero crer que essas notícias,
que essas informações que hoje aparecem contra Lideranças, como V. Exª, como contra integrantes do
nosso Partido e contra governos do nosso Partido, se
devem muito mais ao fato de verificarmos e constatarmos, hoje, o constrangimento de Lideranças de outros partidos que veem ex-presidentes de suas siglas
cumprirem penas em penitenciária. Isso, sem dúvida
nenhuma, gera, dentro do ambiente daqueles que não
concordam com nossas ideias, com nosso programa,
com nossa ideologia, algumas providências e procedimentos que têm repercussão na imprensa, infelizmente,
sem a necessária avaliação de sua veracidade. V. Exª e
eu estivemos juntos, numa penitenciária, uma vez, na
nossa vida, mas nós não fomos lá para cumprir pena.
Eu era Vice-Governador de Santa Catarina e V. Exª era
Ministro da Justiça. E, quando visitou o meu Estado,
eu pude e tive a honra de recebê-lo lá, na condição de
Governador em exercício, para exatamente levarmos à
penitenciária um projeto inédito de dar aos apenados
a oportunidade de reduzirem penas pelo trabalho que
exerciam dentro da mesma, certamente diferente disso
que nós estamos vendo hoje, em que lideranças políticas vão visitar companheiros em penitenciária para
lhes levar e lhes apresentar solidariedade. Eu tenho
certeza de que a vida pregressa e a vida presente de
V. Exª são o melhor testemunho, a melhor marca que
pode ser apresentada para contestar qualquer informação que coloque em dúvida a sua biografia, a sua
idoneidade e, principalmente, a sua honra. Parabéns
pela sua manifestação, que, como eu já disse, seria
com certeza desnecessária, mas o seu espírito público
certamente o obriga a mencionar os fatos, a apresentar
sua versão, na certeza de que o Brasil vai estar do seu
lado e de que os bons brasileiros aplaudem sua iniciativa, sua conduta e sua história. Parabéns, Senador!
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito obrigado, Senador Paulo
Bauer. Apenas permita-me V. Exª reiterar o que disse
no início. Eu não estou sendo – isso é que é digno de
uma novela de Franz Kafka – acusado de nada. Estou
sendo citado de ter relações estreitas com um dos personagens investigado por esse inquérito que já disse,
ter tido relações no plano funcional.
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Relações estreitas eu tive, por exemplo – e tenho
–, com o ex-Ministro José Dirceu há quase 50 anos.
Nunca reneguei minha amizade por ele. Nunca! E nunca falei mal de Dirceu, em nenhum momento. Ele está
se confrontado com uma decisão do Poder Judiciário.
Não tenho, na minha idade, condição de estar
renegando amizades que são antigas, renegando
amizades que vêm da nossa juventude. No entanto,
apesar de ter ligação com ele de amizade, afetiva, não
estou com ele na Papuda. Ele está cumprindo uma
pena que lhe foi imposta pelo Supremo Tribunal Federal, contra a qual ele se rebela. E o faz lutando com
muito denodo. Mas eu estou aqui. Não há por que tirar
de uma relação com alguém, o compartilhamento de
responsabilidades.
Senador Alvaro Dias, por favor.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Senador Aloysio, realmente, V. Exª não está sendo
acusado de absolutamente nada. Por isso, não há razão para solidariedade, mas há razão para indignação, porque tentam colocá-lo onde não deveria estar.
E mais: é aquilo que nós já conhecemos. Nos porões
da política suja, acionam, às vésperas de eleições, a
usina de dossiês – não é a primeira vez: dossiês falsificados, dossiês anônimos. Nós conhecemos já o
endereço, em razão dos precedentes.
(Interrupção do som.)
O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– O dossiê formatado na Casa Civil há alguns anos,
à época da CPI dos Cartões Corporativos. O dossiê,
que resultou em uma mala com R$1,7 milhão mostrada nas telas da tevê para todo o País, apreendida em
um hotel em São Paulo das mãos dos aloprados, que
pagavam por um dossiê falso. Portanto, esse fato não
é inusitado; ele é recorrente, resultante desse desespero que se abate sobre os especialistas em dossiês,
quando as eleições se aproximam. E nós, que temos
que combater corrupção, que temos que combater irregularidades, que temos de bater duro nos desonestos,
não podemos permitir que pessoas honradas sejam
enxovalhadas em nome de um projeto eleitoral como
esse que se avizinha. A nossa solidariedade a V. Exª,
embora seja dispensável, porque, do ponto de vista
da honra, é inatacável, mas como companheiro, nós
temos esse dever. E mais: não é a primeira vez, não
foi só V. Exª. O Governador Alckmin, inúmeras vezes,
pede que se faça uma devassa neste episódio para
apurar responsabilidades. Mas, se querem ser justos,
não apenas nesse; em outros. Lá, em Porto Alegre, há
um metrô; em Salvador, há um metrô. Enfim, há em
várias capitais, envolvendo o mesmo conluio, o mesmo
suposto conluio denunciado em São Paulo. Portanto,
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que não se utilize desse episódio em nome de um projeto eleitoral, em função do desespero que se abate
sempre que as eleições se aproximam, mas que se faça
a devassa necessária, com o rigor absoluto para que
se possam apontar os verdadeiros responsáveis, sem
achincalhar a honra de pessoas de bem como V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito obrigado, meu Líder Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco
Maioria/PP – AL) – Nobre Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Se for o caso de apurar, temos que
apurar, sim. Quer começar por esse, vamos começar
por esse. Eu estou pronto a ser o primeiro a depor, se
for convidado. O que eu não quero é ser esfaqueado
no escuro, em uma viela escura. É traição: isso eu
não suporto.
Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco
Maioria/PP – AL) – A Mesa recebe o requerimento
de V. Exª e encaminhará ao Presidente da Casa, na
forma regimental.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito obrigado.
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN)
– Senador Aloysio Nunes, eu estava vindo de carro
de um compromisso externo e vendo o discurso de
V. Exª e me lembrando da sessão que nós tivemos
aqui, uma sessão, acho que foi na quinta-feira, com
pouca gente, quando o Senador Jorge Viana falava
com indignação de excessos que poderiam ter sido
cometidos na prisão do Deputado José Genoíno, do
ex-Deputado José Dirceu. V. Exª fez um aparte e eu
também, solidarizando-nos com a preocupação dele
no esclarecimento dos fatos. Esclarecimentos dos fatos que interessa a V. Exª, a mim, a ele, ao Brasil todo
com relação a eventuais excessos. Nós, inclusive, nos
dispusemos a subscrever o requerimento de S. Exª.
No dia seguinte, inunda-se a imprensa de uma notícia
estapafúrdia, para ser muito suave, porque...
(Soa a campainha.)
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN)
– ... ela foi dada tendo como fonte o Ministério da Justiça, ou melhor, o Cade. No dia seguinte da notícia estapafúrdia, já se dava uma primeira explicação: “Não.
Não é o Cade, é o Ministério da Justiça quem vaza a
informação”. E daí surgiu a dúvida, ficou uma dúvida:
Não, foi o Ministério da Justiça ou foi o Cade? Esse
é primeiro ponto a ser esclarecido. Talvez seja o que
mais me preocupa, porque ali está a raiz da cavilação.
Porque eu posso ser ingênuo, Senador Aloysio. Agora,
eu tenho impressão de que, diante dos fatos, que nós,
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inclusive, recriminamos, de excessos cometidos contra
os presos, mas, diante da enxurrada de notícias, que,
claro, evidente, porque o fato é fortíssimo. Na enxurrada de notícias que cercava a prisão dos condenados
no processo do mensalão, eles...
(Interrupção do som.)
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN)
– ... precisavam estabelecer um contraponto, e o contraponto foi a cavilação de uma coisa que tem que
ser esclarecida, sim. Esse documento do dirigente da
Siemens tem que vir a lume. Quem é que vazou? Foi
o Cade? Foi o Ministério da Justiça? O primeiro ponto
é de onde é que veio isso. Segundo, o que é que ele
contém? Porque é que a coisa é feita em inglês, é traduzida para se incorporar aos autos do processo e no
final vem uma frasezinha engraçadinha...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – No meio, no meio, no meio.
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN)
– Uma frasezinha no meio, seja lá onde for: “Propina
para o PSDB e o DEM”. E aí nomina V. Exa, nomina
vários políticos de vários partidos, vários. Mas a nominação que sai na imprensa e que está no corpo
do processo e que foi enxertada de forma cavilosa é
PSDB e DEM. Quem é PSDB e DEM? É a oposição.
Era o contraponto que eles queriam para jogar na
imprensa, nas TVs, nas rádios, nos jornais, que, enquanto os corruptos do mensalão eram presos, havia
um escândalo que tinha que ser esclarecido, que envolvia o PSDB e o DEM. Eu acho que, em muito boa
hora, V. Exa, com a coragem que lhe é peculiar, com
a franqueza e com a altivez de quem não tem papas
na língua e muito menos tem contas, não deve nada
a ninguém – e quem não deve não teme –, vem aqui
tomar as providências ou solicitar as providências que
V. Exª está tomando. Não venho aqui solidarizar, até
porque, como disse bem o Senador Alvaro Dias, ninguém o está acusando. Ao final, já nessa preliminar,
não tem acusação nenhuma. O que dizem é que V.
Exa tinha relações especiais com o senhor fulano de
tal, um nomezinho em alemão. “Tinha relações”. Que
relações? V. Exa era Secretário de Estado, tinha que
receber todo mundo. No que diz respeito a transporte metropolitano, era sua obrigação receber aqueles
que prestavam serviços. Que relações especiais são
essas? Onde é que está o ilícito? Onde é que está o
ilegítimo? Por que a cavilação, a ilação de vincular V.
Exa e pessoas de bem do PSDB e do Democratas a
acusações de prática de ilícito? Eu acho que o esclarecimento se impõe. Acho que o Ministro da Justiça,
por quem eu tinha grande apreço e admiração, tem
que dar esclarecimentos. Tinha e tem que dar escla-
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recimentos. Tem que dizer de onde é que saiu essa
denúncia, quem foi que vazou esse documento, qual
é a origem do documento e que documento é esse.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Que documento é esse?
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN)
– Que documento é esse, de onde ele veio e como
é que ele foi parar na imprensa? Foi por encanto?
Desceu de paraquedas? Quem foi? Foi o Cade? Foi
o Ministério da Justiça? Qual foi o objetivo? Qual é
a essência desse documento? Onde é que está o
pecado desse documento? Por que colocar pessoas
como V. Exa e outros no rol dos implicados? Eu acho
que isso tudo é o que se impõe para se separar o joio
do trigo. Condenado do mensalão, que é notícia, foi
condenado porque foi julgado durante meses e meses pela Suprema Corte. Não se venha colocar em
mesmo nível de divulgação de fatos uma acusação
cavilosa contra pessoas como V. Exa e a questão do
mensalão. Na minha opinião, o objetivo é esse, e nós
temos que arrancar a máscara desse objetivo. Com
os meus cumprimentos a V. Exa, o meu aplauso ao
seu pronunciamento.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito obrigado, meu caro Líder.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT) – Concede-me um aparte, Senador?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – É uma luta comum nossa, para o
restabelecimento da verdade...
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – ... para a apuração dos fatos, e
a luta contra a utilização dos instrumentos do Estado
brasileiro para acalentar um projeto de um partido político. Muito obrigado.
Senador Figueiró, ouço o aparte de V. Exª.
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco Minoria/PSDB –
MS) – Senador Aloysio Nunes, eu estou, na vida pública, há muitos anos (Fora do microfone.) e, no curso desse tempo, eu tenho assistido a manifestações
políticas que ferem a honra, a dignidade, a sensibilidade de políticos do porte de V. Exª. Não faz muito
tempo, nós vimos o sofrimento de um amigo comum
que foi acusado injustamente por autoridades que
não conseguiram comprovar as acusações que lhe
foram feitas. E ele as respondeu escrevendo o livro
Eu Perdoo. Ao me lembrar disso, eu posso dizer a V.
Exª que, depois dessa manifestação cartesiana que
fez, relatando fatos, realmente fatos verdadeiros, V.
Exª não precisa, como nunca precisou, fazer outras
dessa ordem que fez da tribuna. V. Exª está acima
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de qualquer suspeita. Sua vida é limpa, é correta. O
testemunho maior foi a votação que V. Exª teve do
povo de São Paulo – talvez, o povo mais civilizado
da Nação brasileira. Eu me honro muito em ser seu
amigo, seu companheiro e liderado. V. Exª tem o meu
respeito, a minha admiração, como tem de todo o Senado da República. Pode ficar tranquilo, porque esses
indícios que dizem por aí jamais atingirão os seus
pés. Os seus pés são honrados, sempre pisaram em
terra firme. V. Exª receba, portanto, o meu respeito –
repito –, a minha admiração e a minha condição de
seu liderado, com muita honra.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito obrigado, meu caro Senador
Figueiró. Saiba que esse tempo ainda curto de convivência aqui no Senado faz com que eu o considere não
apenas um querido amigo, mas um mestre. O senhor
nos dá, cotidianamente, lições de política, de ética e
de devotamento à causa pública. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco
Maioria/PP – AL) – Nobre Senador Aloysio...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco
Maioria/PP – AL) – A Mesa comunica a V. Exª que temos oradores e que V. Exª já prestou todos os esclarecimentos por pouco mais de 40 minutos. Eu gostaria
que pudéssemos encerrar esta...
O Sr. Cyro Miranda (Bloco Minoria/PSDB – GO)
– Presidente Benedito de Lira, eu peço somente 30
segundos, não passarei disso, a sua boa vontade.
Eu não poderia deixar de hipotecar ao meu Líder, a
essa pessoa ilibada, que é Aloysio Nunes Ferreira,
uma pessoa que tem uma trajetória política e de vida
como poucos homens públicos têm. Agora, Senador,
nós já estamos acostumados a ver isso. Toda vez que
se chega a um impasse, como esse pelo qual passa
o Governo Federal, usa-se aquela máxima: a melhor
defesa é o ataque. Vamos mudar o foco. De repente,
então... Não que queiramos esconder qualquer coisa.
Muito pelo contrário, o nosso partido e V. Exª nunca
quiseram varrer nada para debaixo do tapete. Muito
sempre pelo contrário; as coisas têm de ser cristalinas,
as coisas têm de ser apuradas, mas não fatiadas, não
em pílulas, como falou V. Exª. Que venha à tona tudo
aquilo que houver. Agora, manchar sua história jamais
será feito e jamais nós o deixaremos.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito obrigado.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco Minoria/PSDB – GO)
– Senador, fique tranquilo, isso é uma balela. Fique
tranquilo. Se eles quiseram incomodá-lo, não vão con-
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seguir, porque, diante de sua honestidade e de seu
caráter, isso nunca o atingirá. Muito obrigado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito obrigado, meu caro Cyro
Miranda, agradeço muito sua manifestação. Eu não
estou atacando ninguém.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) –Quero apenas que me digam exatamente o que está havendo, porque me sinto atacado por alguém, embuçado, no escuro, sem me dar a
oportunidade de defesa.
Muito obrigado.
Meu caro, vejo aqui...
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – Só meio minuto. Já pedi ao Presidente
aqui, porque ele não pode me privar desse meu desejo de falar a V. Exª. Ouvi, uma vez, uma frase aqui,
parece-me que do Senador Agripino, dizendo que a
pessoa, pelo jeito que falava, não era gaga. Com isso,
quero dizer que, pelo jeito com que V. Exª se comporta
em sua vida política, profissional e civil, não merece
nada disso que está aí. V. Exª é homem probo, sério...
Não sou de seu partido e posso falar à vontade. V. Exª
é uma pessoa que merece o meu respeito, o respeito
da população do Brasil; V. Exª é um homem por inteiro
e que, na verdade...
(Interrupção do som.)
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – ... isso não se coaduna com sua história.
Parabenizo-o e quero dizer: nada abalou a sua história
perante todos nós, que o conhecemos.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito obrigado.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – Tem o meu respeito, a minha admiração
e pode ter certeza de que continuará sempre sendo
assim.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito obrigado, querido amigo,
Senador Osvaldo Sobrinho, pela sua palavra de estímulo e de amizade.
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT
– PI) – Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Eu vejo o Líder do PT.
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT
– PI) – Com prazer, primeiro quero saudá-lo e dizer,
também, que V. Exª sabe – e não só eu, mas o meu
Partido – de todo o nosso respeito, pela forma como
V. Exª trata dos temas. Aliás, ouvi, aqui, como V. Exª,
há pouco, se referia a José Genoíno e a José Dirceu,
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confirmando a relação histórica como os dois participaram. Eu devo, nesse caso, dizer que, do ponto de vista
do Ministro da Justiça, qualquer um no lugar dele, ao
receber um conjunto de informações com um pedido
de investigação, faria o mesmo.
(Soa a campainha.)
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT
– PI) – O que eu quero dizer é que, no Brasil, a gente
precisa retornar à normalidade. Infelizmente, nós estamos em um longo período em que, primeiro, se condena, se leva para fora, para a imprensa, enfim. Aí, daqui
a pouco: “Não, não era nem com ele. Não tem nada a
ver”. Então, eu lamento muito a forma como isso está
acontecendo em muitos casos. Eu quero dizer que
V. Exª tem todo o direito de acesso às informações –
certamente o terá – e, de nossa parte, todo o respeito.
Longe de qualquer um de nós, do Parlamento, fazer
qualquer prejulgamento, por tudo que conhecemos
de V. Exª. Acho que V. Exª tem de ter esse acesso; se
houver algo, tem de ter o direito de defesa. Enfim,...
(Interrupção do som.)
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – ... espero que se evite, tanto em relação a
V. Exª, como em outros casos, fazer o prejulgamento,
como, lamentavelmente, vem ocorrendo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito obrigado, meu caro Líder
Wellington Dias.
Ouço o aparte, e agora para encerrar – já abusamos da benevolência do Presidente –, de V. Exª,
Senador Monteiro.
O Sr. Armando Monteiro (Bloco União e Força/PTB – PE) – Senador Aloysio, eu fico feliz de ter
chegado a tempo e poder expressar a V. Exª a minha
solidariedade, que não deriva de nenhum tipo de espírito de corpo e muito menos está contaminada pela
admiração que eu tenho por V. Exª, pela sua figura,
pela verticalidade de sua conduta, pela forma sempre
lúcida com que V. Exª se manifesta nesta Casa, de
forma invariavelmente corajosa. V. Exª não tem nenhum receio de ficar contra correntes de opinião, não
precisa fazer média e a sua figura é uma referência
nesta Casa. Mas, neste caso, Senador Aloysio, quem
o conhece, quem conhece a sua trajetória, verifica
que se trata de algo absolutamente leviano, uma ilação, nada mais do que isso, que não se sustenta de
nenhuma forma, nem pode se sustentar. Então, eu
quero lhe dizer o seguinte: V. Exª é um dos patrimônios éticos da política brasileira. Não há possibilidade
de algo desse tipo feri-lo. E mais: eu boto a mão no
fogo por V. Exª!
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito obrigado, meu querido
amigo. Saiba que é um privilégio conviver com V. Exª
nas diferentes comissões, como na de Constituição e
Justiça, na Comissão de Assuntos Econômicos, onde
compartilhamos nossa atividade legislativa.
Creio, Sr. Presidente, que já é hora de descer da
tribuna. Agradeço os colegas que se preparam para
me apartear, mas creio que já abusei de V. Exª e do
Regimento.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco Maioria/PMDB –
ES) – Presidente, eu peço vênia a V. Exª e ao Senador Aloysio, para que, nesta hora derradeira em que
V. Exª colhe aquilo que tem plantado, não apenas no
exercício deste exitoso mandato de Senador que a população de São Paulo lhe consagrou, inclusive, como
o Senador mais votado do Brasil, tendo mais de 10
milhões de votos. Eu o conheço há muitos anos também, e considero que a omissão, talvez, seja a mãe
de todos os pecados. Eu não posso me silenciar diante das manifestações, eu não digo de solidariedade a
V. Exª, porque V. Exª, na prática, não está precisando
de solidariedade...
(Interrupção do som.)
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco Maioria/PMDB –
ES) – ... o meu testemunho, porque fui Deputado Federal com V. Exª. Depois, V. Exª foi Ministro Chefe da
Casa Civil; depois V. Exª foi para o Governo do Estado de São Paulo, eu fui para o Governo do Estado do
Espírito Santo, e o destino me colocou de novo nesse
convívio extraordinário com V. Exª, aqui no Senado. V.
Exª não é um gigante de pé de barro, V. Exª é um gigante de pés absolutamente sólidos. E eu tenho certeza de que V. Exª vai superar. Estamos aqui, junto com
V. Exª, porque esse tipo de insinuação com que V. Exª
está convivendo, aquilo que nós sentimos por V. Exª,
nós não queremos passar também por isso. Que se
coloque na mesa o que é, como é, do jeito que é, para
que, de maneira clara e transparente, o debate possa
se dar à luz do dia; não na penumbra, muito menos
por debaixo do tapete, porque isso é classificado como
covardia, e uma covardia...
(Interrupção do som.)
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco Maioria/PMDB –
ES) – Portanto, meu abraço, a minha consideração, o
meu respeito, não apenas ao mandato de Senador,
mas a uma militância devotada à causa pública, por
São Paulo e pelo Brasil.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito obrigado, Senador Ferraço. V.
Exª captou bem o objetivo essencial meu: colocar essa
questão em pratos limpos. Agradeço a sua solidarie-
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dade. Tenho o privilégio de ser amigo dos Ferraços já
da segunda geração. Fui amigo do seu pai, admirador
dele, e agora tenho a ventura de conviver com V. Exª.
Se eu não der um aparte ao Senador Requião,
Presidente, temo pelas consequências.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Exatamente. Corre o risco de a solidariedade se
transformar numa retaliação. Senador, eu não tenho
uma visão corporativa do Senado da República. Acredito
que o grande instrumento que nós todos teríamos em
uma situação como essa por que V. Exª está passando é o direito de resposta, imediato, rápido, proposta
que está dormindo lá na Mesa da Câmara e que nós
já aprovamos aqui no Senado, por unanimidade.
(Interrupção do som.)
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Mas V. Exª tem uma história, e eu tenho a minha.
E é em respeito à sua e à minha que eu me manifesto. Já me manifestei em relação a alguns casos que
antecederam essa denúncia sórdida. Eu disse, publicamente, que simplesmente não acreditava que um
cidadão com a história do Genoino pusesse a mão em
um real de dinheiro público, e a mesma consideração
eu quero fazer a seu respeito. Sua história não começou agora. Acho importante que, mesmo correndo o
risco de considerarem as manifestações do Plenário
corporativas, temos a obrigação de dar o nosso testemunho. É uma infâmia o que estão fazendo com V.
Exª. Da mesma forma que a história do Genoino me
deu suporte para dizer, publicamente, que eu não acreditava e não acredito que ele tenha posto a mão em
um real de dinheiro público, quero dizer que a mesma
impressão eu tenho de V. Exª.
(Soa a campainha.)
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Portanto, solidarizo-me neste momento.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito obrigado, meu caríssimo
amigo de tantos anos, Roberto Requião.
E agradeço, mais uma vez, Sr. Presidente, a sua
benevolência. Obrigado. E a todos aqueles que trouxeram aqui, com seus apartes, o conforto que me faz
tanto bem.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco
Maioria/PP – AL) – Gostaria só de cumprimentar o nobre Senador Aloysio. Eu o conheço, como bem disse V.
Exª, de muitos anos, da nossa convivência da Câmara.
A sua biografia é uma relíquia. Por isso, quero
cumprimentar V. Exª. Tenho certeza absoluta de que
isso é apenas uma gota d’água. Mas, nobre Senador,
o Brasil conhece V. Exª, com especialidade o Estado
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de São Paulo, e esta Casa se dignifica com a sua presença. Por isso, aceite os meus cumprimentos.
Dando sequência...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco
Maioria/PP – AL) – Com a palavra, pela ordem, a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Como o Senador Aloysio já saiu da tribuna e havia encerrado a
sua manifestação, eu queria aqui dizer que, talvez, a
dor maior que uma pessoa sinta é quando perde um
ente querido, em muitos momentos. Mas há uma dor
que penso muito dura, que fere o coração e a mente,
que é a dor da injustiça.
Eu, na quinta-feira, aqui no plenário, via no semblante do Senador Aloysio Nunes Ferreira um ar entre
indignação, preocupação e sofrimento. Raramente o vi
dessa forma, porque ele é uma pessoa absolutamente
serena, mesmo nos embates mais duros politicamente
nesta Casa. Mas, naquele dia, eu percebi o que era
exatamente a dor da injustiça para uma pessoa que
tem uma biografia a zelar e que, exatamente, houve
essa injustiça.
Então, como fizeram os demais colegas Senadores que me antecederam, por conhecerem a história
do Senador Aloysio, pela sua atitude, pelo seu comportamento, pelo seu compromisso com o exercício da
política séria, comprometida, defendendo seu Estado,
o mais votado Senador da história do Estado de São
Paulo, eu queria dizer também que a dor da injustiça
deve ser a pior dor possível que uma pessoa pode
sentir quando está injustiçado.
Essa era a minha manifestação, caro Senador
Presidente Benedito de Lira.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco
Maioria/PP – AL) – Dando continuidade à ordem de
inscrição, concedo a palavra ao Senador Eduardo
Suplicy. Logo em seguida, ao Senador Paulo Bauer.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, hoje quero dar uma boa notícia do que aconteceu na Comissão de Constituição
e Justiça do Senado. Felizmente, em 20 de novembro,
a CCJ, aqui do Senado, aprovou o Projeto de Lei do
Senado 66, de 1999, de minha autoria, que institui
a linha oficial de pobreza, na forma do substitutivo
aprovado na Câmara dos Deputados em 2011, tendo
em conta o parecer do Senador Roberto Requião, do
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PMDB do Paraná, a quem agradeço muito, e que foi
lido, na ocasião, pelo Senador Pedro Simon, a quem
também muito agradeço.
O art. 3º, inciso III, da Constituição expressa
que “constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades sociais
e regionais.”.
Os Presidentes da República, como Fernando
Henrique Cardoso, Luís Inácio Lula da Silva e Dilma
Rousseff, muitas vezes enfatizaram, até em seus discursos inaugurais, mas também em tantos outros, o
propósito de erradicar a pobreza.
A linha oficial de pobreza é o rendimento anual mínimo necessário para um grupo familiar ou uma
pessoa poder adquirir bens e serviços necessários a
uma vida digna.
O projeto prevê que as políticas públicas de
erradicação da pobreza deverão conter metas nacionais e regionais de redução do número de famílias e de pessoas vivendo abaixo da linha oficial
de pobreza.
Dentre os economistas que muito me inspiraram
a apresentar esse projeto de lei em 1999, agora, prestes a ser aprovado pelo Senado Federal e, portanto,
pelo Congresso, porque já aprovado na Câmara dos
Deputados, estão, alguns grandes economistas, inclusive o Prêmio Nobel de Economia James Tobin, da
Universidade de Yale, já falecido, que, em 1970, em
“Raising the Incomes of the Poor”, num livro editado
pelo K. Gordon, Agenda for the Nation, Washington,
D.C., da Brookings Institution, diz o seguinte:
A Guerra Federal contra a Pobreza, além de
tudo mais que foi realizado, estabeleceu uma
linha oficial de prevalência da pobreza nos
Estados Unidos. A adoção de uma medida
quantitativa específica, apesar de arbitrária e
questionável, terá consequências políticas duráveis e de longo alcance. As administrações
serão julgadas pelo seu sucesso ou falha na
redução da prevalência da pobreza medida
oficialmente. Enquanto uma família for encontrada abaixo da linha de pobreza, nenhum político será capaz de anunciar vitória na Guerra
contra a Pobreza ou inaugurar o conhecimento
das obrigações da sociedade para com seus
membros mais pobres.
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A construção dessa linha fornecerá uma referência na análise da miséria no Brasil e na consecução e
orientação de nossas políticas sociais.
Ora, nós sabemos que a Presidenta Dilma Rousseff tem colocado, como o seu objetivo maior, acabar
com a pobreza extrema no Brasil. Tem, inclusive, conclamado toda a sociedade brasileira a acompanhar o
funcionamento do Programa Bolsa Família, a sua administração, e convidado a todos os governos estaduais,
os governos municipais, as entidades da sociedade,
tais como as centrais sindicais, os sindicatos, organizações das sociedades Civis, as entidades empresariais,
como a CNI, a Fiesp, Federações de Comércio, câmaras municipais, enfim, todos nós cidadãos, a começar
por nós Senadores, para que venhamos a, primeiro,
conhecer muito bem o que é o Programa Bolsa Família, por exemplo, e quais as sua regras.
Se porventura verificarmos que há alguma família
no Brasil com rendimentos per capita até o limite do
definido pela lei e pela regulamentação do Programa
Bolsa Família... Se essa família tem, por exemplo, uma
renda familiar per capita de até R$140,00, inferior a
esse patamar e ainda não está inscrita no programa, é
nosso dever, como cidadãos e atendendo ao apelo da
Presidenta Dilma Rousseff, informar essa família que
ela tem o direito, sim, de se inscrever, ir à Secretaria
de Desenvolvimento Social ou de assistência social do
seu respectivo Município e ali se inscrever.
Senadora Ana Amélia, pois não.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Meu
querido Senador Eduardo Suplicy, o senhor é um ativo
membro da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Peço licença também ao Senador Inácio
Arruda, igualmente ativo membro da nossa Comissão
de Relações Exteriores – nosso Presidente Ricardo
Ferraço até há pouco estava aqui. Mas eu queria pedir
licença, Senador Suplicy, que está usando a tribuna
neste momento, falando sobre um tema relevante, de
interesse social, para anunciar a visita do Vice-Ministro
das Relações Exteriores da República do Azerbaijão,
Embaixador Araz Asimov, e também do Embaixador
do Azerbaijão no Brasil, Elnur Sultanov.
Eu queria, em nome do Senado, do Presidente,
da Comissão de Relações Exteriores e dos demais
Senadores, dar as boas vindas ao nosso Vice-Ministro
das Relações Exteriores da República do Azerbaijão,
com a qual o Brasil tem ótimas relações. Desejamos
que assim continue.
Obrigada, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos. Sejam muito bem-vindos o Embaixador e o Vice-Ministro do Azerbaijão.
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A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) –
Vice-Ministro de Relações Exteriores da República
do Azerbaijão.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sejam muito bem-vindos.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco Apoio Governo/PCdoB
– CE) – Os cumprimentos da Presidência do Senado
brasileiro, da Mesa.
Sejam muito bem-vindos.
Contam com o apoio do Congresso brasileiro
para estreitar as relações entre o Brasil e a República
do Azerbaijão.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Assim, meus cumprimentos.
Sr. Presidente, Senador Inácio Arruda, eu estava
explicando que a Presidenta Dilma tem conclamado
todos nós para avisarmos a uma família que porventura
não tenha o limite do Programa Bolsa Família, R$140,00
per capita, que seja avisada, que vá à Secretaria de
Desenvolvimento Social do respectivo Município, porque ela tem o direito de se inscrever e passar a receber este benefício.
Se nós examinarmos hoje, no Brasil, há 18.618.493
famílias que, em maio de 2013, tinham renda familiar
per capita de até R$140 por mês. Dessas, em setembro
de 2013, segundo os dados do Ministro do Desenvolvimento Social coletados ainda hoje...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... 13.841.665 estão efetivamente
inscritas, correspondendo a 74,34%, ou seja...
Presidente Inácio Arruda, como houve essa interrupção, agradeço se puder fazer o desconto necessário.
Portanto, há 25% de famílias que teriam direito
de receber o Bolsa Família, e ainda não estão. Se nós
formos olhar o Estado de São Paulo, 1.986.611 são
as famílias cadastradas com renda per capita mensal
de até R$140 por mês, segundo os dados de maio de
2013, e, dessas, 1.288.589, correspondendo a 64,86%,
portanto, faltam ainda 35%...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... faltam, portanto, 35% de famílias
no Estado de São Paulo, que deveriam ter o direito, e
ainda não estão inscritas.
No Município de São Paulo, onde está havendo
um esforço considerável da chamada Busca Ativa, em
maio de 2013, havia 477.991 famílias potencialmente
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com direito, e, dessas, em setembro de 2013, 286.642
estavam efetivamente recebendo. Mas eu recebi, na
sexta-feira passada, informação da Secretária de Desenvolvimento Social Luciana Temer de que a esse
número serão acrescidas, pelo esforço realizado...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... da Busca Ativa no Município de São
Paulo, mais de 150 mil famílias.
Quero cumprimentar a administração do Prefeito
Fernando Haddad e a Srª Luciana Temer pelo feito.
Segundo os dados de setembro passado, ainda eram
60% apenas as famílias incluídas, faltando, portanto, 40%.
Esse tipo de levantamento está na direção daquilo que
prevê o projeto que estabelece a linha oficial de pobreza.
Quero, na minha conclusão, Sr. Presidente, cumprimentar as nações ocidentais...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... que realizaram, por seus governos
respectivos, Estados Unidos e países europeus, um
acordo com o Irã para que haja o devido procedimento
com respeito à não utilização de armas nucleares, dando um passo importante para que haja paz no Oriente
Médio. Em que pesem as críticas do governo de Israel,
parece-me que houve um avanço muito significativo.
Diferentemente do Primeiro-Ministro de Israel, Benjamim Netanyahu, que considerou um erro histórico, eu
considero que houve um avanço muito significativo e espero que esse entendimento venha a abranger inclusive...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... Israel e Irã e depois, também, o
bom entendimento com a Síria, a Rússia e os Estados
Unidos, com a colaboração do Brasil, para que haja
efetiva paz no Oriente Médio.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o
Sr. Benedito de Lira deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Inácio Arruda.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio
Governo/PCdoB – CE) – Agradecemos a V. Exª.
O próximo orador é o Senador Paulo Bauer.
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Antes de conceder a palavra pela ordem ao Senador Wellington Dias, leio o requerimento da Senadora Ana Amélia.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio
Governo/PCdoB – CE) – Requerimento nº 1.369, de
2013, no qual solicita que o pedido de licença constante do Requerimento nº 1.229, de 2013, para participar
da reunião da Mesa Diretora do Mercosul na cidade
de Montevidéu, República do Uruguai, seja modificado de 11 e 12 de novembro de 2013 para 2 e 3 de
dezembro de 2013.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio
Governo/PCdoB – CE) – O Senador Roberto Requião
apresentou o Requerimento nº 1.372, de 2013, por
meio do qual solicita que o período de licença constante do Requerimento nº 1.254, de 2013, para participar de reunião da Mesa Diretiva do Parlamento
do Mercosul na cidade de Montevidéu, Uruguai, seja
modificado de 11 e 12 de novembro de 2013 para 1 e
4 de dezembro de 2013.
O teor do requerimento já foi lido.
As Srª e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio
Governo. PCdoB – CE) – Pela ordem, Senador Wellington Dias, enquanto o Senador Paulo Bauer está se
dirigindo à tribuna.
Em seguida, será o Senador Mozarildo.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com
a minha gratidão ao Senador Paulo Bauer, eu queria
examinar com V. Exª e meus pares a conveniência de
iniciarmos a Ordem do Dia. Tendo chegado no horário e
considerando que nós temos 51 Senadores e Senadoras, por ser uma matéria que exige, para aprovação, 49
votos, a PEC do voto aberto... Tenho a minha tese, aliás
semelhante à de V. Exª, pela defesa do voto aberto; outros
aqui têm apresentado emenda. De qualquer modo, para
a aprovação de qualquer das teses, há a necessidade
de um quórum qualificado e elevado, que são 49 votos.
Por essa razão, consulto a conveniência de abrirmos a sessão e termos o adiamento da votação, considerando o risco de termos – acho que não interessa
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a nenhum dos lados – a derrubada por completo da
proposta apresentada.
É basicamente isso.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio
Governo. PCdoB – CE) – Meu caro Senador Wellington
Dias, é muito pertinente a indagação de V. Exª.
O Presidente Renan já se encontra na Casa e
está acompanhando a nossa sessão. Nós temos dois
oradores anunciados e, logo após a fala desses dois
oradores, o Presidente já estará aqui e iniciará imediatamente a Ordem do Dia.
Espero que este assunto seja resolvido, por todos
os meios, no dia de hoje.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria. DEM/
RN) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio
Governo. PCdoB – CE) – Pois não.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria. DEM/
RN) – Na mesma linha eu queria, sem interromper a
fala do Senador Paulo Bauer...
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio
Governo. PCdoB – CE) – Se é na mesma linha, não
tem problema.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria. DEM/
RN) –...manifestar a minha preocupação.
Nós temos 51 Senadores no painel. É um quórum baixo. O que está para ser apreciado na Ordem do
Dia de hoje é a PEC do voto aberto, em que existe um
texto básico, que garante o voto aberto, e duas teses
adicionais: o voto fechado para autoridades e o voto
fechado para a apreciação de vetos. Para que essas
matérias tenham vigência, é preciso 49 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio
Governo. PCdoB – CE) – Quarenta e nove SIM.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria. DEM/
RN) – Com 51 presenças é quase impossível. É como
você votar por obrigação de votar, mas não deliberar.
Você vai sacramentar a apreciação de um fato.
Então, eu quero colocar aqui, também endossando a posição do Líder do PT, a minha posição de
cautela com relação à apreciação desta matéria no dia
de hoje, tendo em vista o quórum baixo de 51 Senadores presentes no painel.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Muito pertinente a observação de V. Exª.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Senador Ricardo Ferraço, é na mesma linha
ou em outra linha? Porque o orador está na tribuna.
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Sempre na mesma linha do Senador José Agripino,
mas para solicitar que V. Exª submeta ao Plenário requerimento de minha autoria formalizando pedido de
inserção de um voto de pesar pelo falecimento da D.
Maria Antonietta Queiroz Lindenberg, Presidente da
Rede Gazeta de Comunicações.
Esse requerimento há sobre a mesa. Eu gostaria
muito que V. Exª pudesse submetê-lo ao Plenário na
hora tempestiva e oportuna, tendo em vista a grande
referência que a D. Maria Lindenberg foi, é e continuará
sendo para o nosso Estado, Sr. Presidente.
Esposa do ex-Senador Carlos Lindenberg, viúva do
ex-Governador Carlos Lindenberg, foi uma pessoa que
construiu uma trajetória de muita ternura em nosso Estado. Por isso mesmo é que estou pedindo – e formalizando
– que V. Exª possa deliberar sobre o tema, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – V. Exª não só formaliza o requerimento, que
já está na mesa com o nº 387, mas também discute
o requerimento e faz o encaminhamento ao Plenário
do Senado Federal.
A Mesa se associa as condolências que V. Exª
apresenta à D. Maria Antonietta.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Lindenberg.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – E será encaminhado nos termos regimentais.
Maria Antonietta Queiroz Lindenberg...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Exatamente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – ...Presidente da Rede Gazeta.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – De Comunicações.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Do Estado do Espírito Santo.
Então, a Mesa se associa às colocações que V.
Exª acaba de fazer e às condolências à família.
Evidentemente, o requerimento será encaminhado, nos termos regimentais, já devidamente acolhido
por todos os Srs. Senadores.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Agradeço a deferência de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – A Presidência encaminhará os votos solicitado.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Com a palavra, o Senador Paulo Bauer.
Passo a Presidência ao Presidente Renan Calheiros.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – SC.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Inácio Arruda
e Sr. Presidente que agora assume a condução dos
trabalhos desta sessão, Renan Calheiros, compareço
à tribuna desta Casa para me manifestar acerca da
visita da Presidente da República ao Estado de Santa
Catarina no dia de amanhã.
A figura da Presidente da República, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, merece todo o nosso respeito e
consideração, mas nunca deve estar acima de críticas
e reparos, especialmente quando as prerrogativas do
cargo parecem estar sendo utilizadas com fins meramente eleitorais.
É exatamente isso que irá acontecer amanhã na
visita da Presidente Dilma a Santa Catarina. Veremos
um objetivo eleitoral disfarçado ou talvez inserido na
visita oficial.
Há muito tempo se especula sobre a possibilidade de uma visita da Presidente da República ao nosso Estado, ao Estado de Santa Catarina. Porém, sua
concretização era sempre adiada, pois a Presidente
teria pouco a mostrar e muito a explicar.
No entanto, as necessidades eleitorais foram
mais uma vez colocadas em primeiro lugar. O verdadeiro objetivo da visita da Presidente é sacramentar
sua aliança eleitoral com o Governador do Estado Raimundo Colombo, no ato final da maior metamorfose
política de que se tem notícia na história recente de
Santa Catarina.
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Lembremos que, na eleição de 2010, Colombo concorreu pelo Democratas, em coligação com o
PSDB, com o PMDB, do Senador Luiz Henrique, e
demais Partidos. Seu candidato a Presidente era o
tucano José Serra. Eu era um dos candidatos da coligação ao Senado.
Lembremos que Lula, na oportunidade, esteve
em Santa Catarina para apoiar a candidatura de Ideli
Salvatti, a Ministra da República do meu Estado, que,
há dois meses, não me concede uma audiência, apesar das reiteradas solicitações que lhe apresentei, e,
em discurso raivoso do ex-Presidente Lula, disse que
queria extirpar o Democratas da política brasileira.
Colombo foi eleito no primeiro turno, também com
a expressiva votação do PSDB, que, na ocasião, venceu o PT na disputa presidencial em Santa Catarina.
Já governador, Colombo deixou o DEM e migrou
para o PSD. Deixou de ser oposição e tornou-se um
aliado do PT e da Presidente da República. Está sendo
o responsável pelo fim de uma aliança que venceu o
PT no Estado por três vezes consecutivas, sempre em
uma coligação encabeçada pelo candidato do PSDB
à Presidência da República.
Segundo notícias publicadas pela imprensa catarinense – e não contestadas – a metamorfose de
Colombo se completará amanhã, diante das câmeras,
quando ele abraçará politicamente a Presidente Dilma, como se ela fosse uma velha amiga, uma velha
companheira, e oferecerá seu apoio a sua reeleição.
Para dar peso a essa imagem, tentou-se, de todas as formas, construir uma agenda minimamente
relevante para a visita da Presidente; uma agenda
que desviasse a atenção das responsabilidades do
Governo Federal em Santa Catarina e transmitisse a
imagem de uma Presidente realizadora. No entanto,
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como há pouco para mostrar e muitos problemas para
esconder, entrou em campo, mais uma vez, o marketing e a manipulação.
Analisemos como é obtusa a agenda da Presidente amanhã em Santa Catarina. A primeira escala
é em São Francisco do Sul, a quarta mais antiga cidade do Brasil, a nossa querida São Chico, onde irá
inaugurar a ampliação de um berço no porto marítimo
do Município. Depois, a Presidente vai entregar, Senador Alvaro Dias, 59 motoniveladoras e 10 caminhões
a prefeitos de Municípios da região.
Olha aonde nós chegamos neste País: a Presidente da República cruza o País para entregar 59 motoniveladoras e 10 caminhões para prefeitos. Detalhe:
há prefeito que vai viajar 300 quilômetros para buscar
uma motoniveladora. É o cúmulo. É uma coisa que não
engrandece nem o cargo da Presidente, nem a história
do País, muito menos a grandeza e a expressão que
desejaríamos tivesse o Governo Federal.
Cá entre nós, é muito pouco para uma Presidente.
E, além de ter pouco para entregar durante sua passagem por São Francisco do Sul, a Presidente ainda terá
muito a explicar. Por exemplo, os gravíssimos problemas causados pelo abandono das obras do contorno
ferroviário da cidade, de responsabilidade do Governo
Federal, paralisadas desde novembro de 2011.
A construtora responsável alegou que os custos
seriam muito superiores ao valor licitado e que ela teria prejuízo se concluísse as obras. O DNIT – sempre
o DNIT – até hoje não encontrou uma solução para
o problema, que foi causado pela falta de um projeto
executivo anterior à licitação – coisas do governo Lula.
Enquanto isso, o trânsito da cidade se deteriora.
Existe, Senador Alvaro Dias – e já vou ouvir V. Exª –,
um elevado, veja bem, um elevado incompleto que a
bem humorada gente de São Francisco chama de a
maior mesa de sinuca do mundo.
Mas não há bom humor que resista ao desvio feito
devido à obra do elevado, que deveria ser provisório,
mas já dura quatro anos, causando acidentes. Esse
assunto certamente não estará na pauta da Presidente.
Ouço o aparte que V. Exª me solicita.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR) –
Eu imagino, Senador Paulo Bauer, a luta difícil que V.
Exª terá que travar no seu Estado de Santa Catarina.
Veja, a Presidente, como disse V. Exª, cruza o Brasil distribuindo motos, máquinas, como se fosse uma grande
realização do seu Governo. Na ausência de obras importantes, a Presidente se satisfaz com esses eventos,
que tenta transformar em eventos espetaculosos. Eu
não sei, não posso ser irresponsável para fazer uma
afirmativa tão séria, mas certamente, em muitas viagens, a Presidente gasta mais com a viagem do que
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com a aquisição do maquinário. Esse é um programa
antigo. Eu me lembro, eu era governador, há mais de
20 anos, e o Banco do Brasil celebrava convênios com
os Municípios para a distribuição dessas máquinas.
Isso se fazia como rotina, sem nenhuma espetaculosidade. Mas agora, na véspera da eleição, sem ter
o que inaugurar de grandioso, a Presidente reduz o
status da sua função à insignificância, para sair por aí
como candidata, numa vilegiatura eleitoreira, buscando apoiamento político de prefeitos, numa barganha
incrível. Apoio dos prefeitos por algumas máquinas,
algumas motoniveladoras, que são entregues pela
Presidente da República. Veja onde chegamos, a que
ponto. E até quando isso será suportado pelo povo
brasileiro? Parabéns a V. Exª.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Eu acolho o aparte de V. Exª e continuo informando a V. Exªs que, de São Francisco, a Presidente
vai para Itajaí, outra cidade portuária importante do
meu Estado, onde assinará uma autorização para
ampliação das barragens de Taió e Ituporanga. Acontece, Srs. Senadores, que essas obras já estão autorizadas desde 2011, e desde lá não saíram do papel.
Se estivessem prontas, teriam mitigado as enchentes
que assolaram dezenas de cidades catarinenses em
setembro deste ano.
Agora, a Presidente vai ao nosso Estado prometer novamente o que havia prometido antes. Prometeu,
não entregou e vai prometer de novo. Perdoem-me,
Srªs e Srs. Senadores, mas a Presidente deve achar
que o povo catarinense ou não tem inteligência ou não
tem memória. Mais grave ainda é o governo do meu
Estado tomar parte nessa encenação.
O outro compromisso da Presidente em Itajaí
revela-se de um oportunismo ímpar. Ela vai tentar capitalizar para si o mérito pela recém-aprovada lei das
universidades comunitárias, essa lei que, de fato, é
muito importante para Santa Catarina e que foi sancionada na semana passada. Porém, ela é de mérito
exclusivo do Congresso Nacional, Senador Osvaldo
Sobrinho. O Governo Federal, na verdade, não contribuiu para a célere tramitação daquela lei na Câmara
dos Deputados. Sei disso porque fui Relator desse
projeto de lei na Comissão de Educação do Senado e
tive que me empenhar muito para que a matéria proposta pela Deputada e hoje Ministra Maria do Rosário
fosse aprovada.
Concluindo a visita, a Presidente, em Florianópolis, assinará mais um empréstimo do Banco do Brasil
ao Governo do Estado, mais R$2 bilhões, aumentando,
ainda mais, a dívida catarinense com a União, dívida
que pagaremos em futuro próximo, com juros e correção, ou seja, pagamos duas vezes: pagamos impos-
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tos e depois pagamos pelo empréstimo em função da
má distribuição dos recursos públicos em nosso País.
Enquanto isso, os investimentos diretos do Governo Federal em meu Estado continuam parados,
abandonados, incompletos, ou mesmo sem sair do
papel. Santa Catarina paga impostos em demasia para
a União e tem pouquíssimo retorno.
A duplicação da BR-101, no trecho sul, já dura
mais de oito anos e está longe de ser completada. A
duplicação das BRs-470 e 280 continua apenas em
promessas, assim como a Ferrovia da Integração,
mais conhecida como Ferrovia do Frango. As obras da
BR-282, cruzando a área urbana de Xanxerê, foram
abandonadas há mais de um ano e meio, deixando
tudo pior do que estava antes. As obras do Contorno
Ferroviário de Joinville também viraram lenda. A construção do Contorno Rodoviário da Grande Florianópolis
não sai do papel, por conta de uma concessão feita
sem critérios.
Esses são apenas exemplos do descaso do Governo Federal com Santa Catarina. As reclamações
multiplicam-se por todo o Estado, onde quer que haja
a responsabilidade do Governo Federal.
Hoje, obra federal em Santa Catarina é sinônimo
de atraso. Todos os catarinenses sabem disso. Apesar
de tudo isso, apesar do descontentamento geral com
o seu Governo, a Presidente certamente será muito
bem recebida em sua visita. A cortesia e a gentileza
são características do povo do meu Estado. E certamente a Presidente não será submetida a cobranças
ou constrangimentos. Mas seria de excelente tom, Senador Jarbas Vasconcelos, que ela tomasse a iniciativa
de prestar contas sobre a ineficiência do seu Governo em meu Estado. Seria um grande gesto admitir os
erros e comprometer-se a encontrar as soluções. Ela
terá várias oportunidades para isso, nos diversos discursos que fará durante sua breve estada de 10 horas.
No entanto, não creio que essa mea culpa possa acontecer. Isso não combina com a estratégia de
marketing do PT em busca do voto dos catarinenses,
orientada por seus marqueteiros. A Presidente irá
dourar a pílula ao máximo, no pouco tempo que tem a
mostrar, e tentará esconder tudo o que tem a explicar.
Se ela conhecesse um pouco mais e melhor a mentalidade dos catarinenses, não agiria assim. A verdade
é um valor em si para nós. E acreditamos que admitir
o problema é o início da solução.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Por mais que o imaginário do brasileiro enxergue
Santa Catarina como um paraíso, temos consciência
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de que essa é uma visão deturpada. Nossas carências são muitas e são agravadas pela inépcia do Governo Federal.
Temos que continuar cobrando, mas infelizmente não podemos ficar esperando pela ajuda da União.
Santa Catarina sempre cresceu dependendo pouco do
Governo Federal. Esse ânimo arrefeceu nos últimos
anos, principalmente devido à tentativa de cooptação
do Estado pelo PT e à subserviência de setores do
Governo.
Encerro, Sr. Presidente, dizendo que a superação
faz parte do DNA catarinense. Nosso Estado não se
desviará do seu destino, que é crescer,...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – ... prosperar e contribuir para o sucesso de todo
o Brasil.
Presidente Dilma, seja bem-vinda a Santa Catarina, mas, por favor, fale a verdade, reconheça os erros
e seja humilde em saber que vai para um Estado que
não vota em seu Governo, nem o apoia, nem o aplaude.
Certamente, a senhora será muito mais aplaudida do que espera ser pelos gestos que irá praticar e
que está anunciando.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Paulo Bauer, o Sr.
Inácio Arruda deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exa.
Senador Francisco Dornelles, pela ordem, concedo a palavra a V. Exa.
Senadora Ana Amélia.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, solicito a V. Exa examinar a possibilidade
de ser votada, em caráter de urgência, a MSF nº 109,
que é uma operação de crédito, aprovada pela CAE,
entre o Rio de Janeiro e o Banco de Desenvolvimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Faremos isto imediatamente.
Pode ficar tranquilo, Senador Dornelles, que nós a incluiremos hoje na Ordem do Dia.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ) – Muito obrigado, Sr. Presidente. O Rio
de Janeiro agradece a V. Exa.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Da mesma forma,
Presidente Renan Calheiros, eu estou requerendo – e
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logo passarei o requerimento à Mesa – urgência para
votação do Projeto de Lei da Câmara nº 101, que altera
o art. 1º da Lei nº 7.150, de 1º de dezembro de 1983,
que fixa os efetivos do Exército em tempos de paz.
A matéria estava desde a semana passada e o
senhor teve a gentileza de fazer uma consulta verbal
aos Líderes. Não havia... E é uma matéria de grande
relevância para o interesse nacional, para o Exército
Brasileiro.
Então, eu conto com o apoio de V. Exa porque
a oposição já apôs apoiamento ao requerimento de
urgência para esta matéria ser incluída na Ordem do
Dia de hoje, Presidente.
Obrigada.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A matéria a que V. Exa se refere
já está pronta para ser apreciada.
Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
de 1998 a 2002 o Estado de Mato Grosso produzia
3% do algodão nacional.
No governo Dante de Oliveira, foi criado um programa de desenvolvimento do algodão.
Hoje, Mato Grosso produz 53% do algodão nacional, apesar do subsídio ao algodão americano.
Recebi, hoje, uma comunicação do Gilson Pinesso, que é um produtor do Estado de Mato Grosso do
Sul, a respeito do algodão, dando conta do seguinte:
esta semana a Câmara de Comércio Exterior deve
decidir sobre medidas que serão adotadas pelo Governo brasileiro em resposta à violação dos Estados
Unidos da América à decisão da Organização Mundial
do Comércio.
Desde setembro deste ano, Sr. Presidente, os
Estados Unidos violam o acordo de entendimento assinado com o Brasil ainda em 2010, que corresponde
ao pagamento de US$12 milhões quando estávamos
prestes a aplicar sanções comerciais decorrente da
retumbante vitória brasileira no chamado Contencioso do Algodão.
O Contencioso do Algodão foi emblemático, Sr.
Presidente, e representa um marco nas relações entre
o Brasil e os Estados Unidos. Os produtores de algodão, não só de Estado de Mato Grosso, mas do Brasil,
respaldados por uma decisão técnica extremamente
bem fundamentada, não aceitarão uma violação unilateral do acordo por um país que foi condenado – os
Estados Unidos foram condenados – na Organização
Mundial do Comércio, aos olhos do mundo inteiro.
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Milhões de dólares, Sr. Presidente, foram gastos
pelos produtores de algodão do Brasil, desde 2002,
com advogados, economistas e negociadores para
combater os subsídios ilegais norte-americanos na
OMC. A vitória brasileira no caso do algodão fez o País
ser reconhecido mundialmente como uma referência
de excelência no que diz respeito aos contenciosos
em comércio internacional.
Amanhã, Sr. Presidente, a Câmara de Comércio
decidirá sobre as medidas que serão tomadas contra
os Estados Unidos da América em relação à violação
da decisão da Organização Mundial de Comércio.
Quero aqui expressar o meu apoio à Associação
Brasileira dos Produtores de Algodão, na pessoa do
Gilson Pinesso, para que a Câmara de Comércio tome
esta decisão e faça a retaliação aos Estados Unidos
em razão da decisão da Organização Mundial de Comércio, que não vem sendo cumprida desde o mês de
setembro, Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda e Senador Waldemir Moka.
Em seguida, quero propor ouvirmos, pela ordem,
o Senador Mozarildo Cavalcanti e começarmos a Ordem do Dia.
Como há uma matéria, que é a primeira da Ordem do Dia, que exige um quórum significativo, talvez
fosse o caso – e quero propor isto ao Plenário – de
fazermos duas votações de embaixadores. Testaremos
o quórum e, a partir daí, veremos se é conveniente ou
não avançarmos na apreciação.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente, brevemente.
Realizou-se, agora, em Salvador, uma conferência, com o apoio do Itamaraty e do Governo brasileiro,
sobre a presença de brasileiros em várias partes do
mundo, notadamente nos Estados Unidos e na Europa, onde está o maior contingente de brasileiros, que,
por várias razões – trabalho, sobrevivência, estudos
–, passaram a morar em outros países.
Fruto do debate dessa conferência, que já é a
quarta, produziu-se, por iniciativa do Senador Cristovam, a Emenda Constitucional nº 5, de 2005, que tem
o sentido de criar uma representação política, devidamente escolhida, eleita, como fazem vários países do
mundo, notadamente a Itália, a França e outras nações.
Há pouco tempo, recebemos, aqui, uma Deputada paranaense, brasileira, representando o Parlamen-
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to italiano. Aqui está presente o Sr. Jorge Costa, que
é membro dessa conferência. Ele nos foi apresentado pelo Senador Paulo Paim, que está ali e conhece
bem o tema.
Gostaríamos de ver a PEC sendo examinada, porque é uma das reivindicações da comunidade brasileira
no exterior. Gostaríamos, também, de ter uma representação de natureza política. É o conteúdo, exatamente,
dessa emenda constitucional que, evidentemente, a
Mesa e V. Exª, em tempo hábil, colocarão sob exame.
Então, essa é a reivindicação que gostaríamos
de fazer em nome dos milhões de brasileiros que moram no exterior, cuja representação está sendo feita
aqui, neste momento, pelo Sr. Jorge Costa, que mora
na região de Boston, nos Estados Unidos. Ele é empresário naquela região e tem, evidentemente, todo o
interesse em que essa matéria, que é uma reivindicação dessas quatro conferências, seja examinada pelo
Plenário do Senado Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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, com
objetividade.
O Senador Pedro Taques mencionou a situação
do chamado Contencioso do Algodão. Ora, nós ganhamos essa questão na OMC. Os produtores brasileiros
de algodão têm de ser ressarcidos por isso e há três
meses que os norte-americanos não pagam essa conta. É uma conta devida, devidamente julgada. Então,
o Governo brasileiro precisa agir em defesa desses
produtores de algodão. Na verdade, Sr. Presidente,
houve uma decisão porque os americanos violaram
esse acordo.
Só existe uma forma: o produtor brasileiro deve
ser compensado pelo prejuízo durante todo esse período. Mas o pagamento não é feito há três meses.
Então, eu acho que o Governo brasileiro tem que
ser duro. Amanhã, isso vai acontecer e nós precisamos
que os nossos representantes possam interferir firmemente em defesa dos produtores de algodão brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mozarildo Cavalcanti,
com a palavra V. Exª, pela ordem.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um registro
lamentável.
No meu Estado, nos últimos sete anos, nós temos visto só descalabros, em todas as áreas – saúde,
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educação, segurança –, e hoje o Presidente da OAB,
falando sobre a questão de que já houve várias rebeliões nos presídios de Roraima, com fugas em massa,
disse, claramente, que a penitenciária é um depósito
de gente. Ele diz que a penitenciária nada mais é do
que um depósito de gente, que o apenado não tem
ressocialização, que faltam políticas públicas para o
sistema prisional e que o governo precisa adotar medidas mínimas para que os reeducandos cumpram
suas penas com mais dignidade. Consequentemente, há a fuga desses presidiários e a insegurança de
modo geral, já que a polícia carece até de veículos e
também de gasolina, e sem apoio nenhum ao efetivo
dos militares que estão lá, tanto aos policiais militares
quanto aos policiais civis.
Eu quero, portanto, denunciar isto à Casa e, inclusive vou fazer um expediente, Senador Renan, dirigido à Procuradoria-Geral da República, ao Ministério
da Justiça e ao Ministério Público Estadual e Federal,
porque não é possível. Nós estamos realmente no caos.
E pior: o Governador faz uma reunião de cúpula
com as Polícias Militar e Civil e diz que não descarta
que o PCC esteja atuando em Roraima. Ora, o Governador pegou o governo de um Estado onde sempre
houve tranquilidade, paz, numa cidade de médio porte,
onde se conseguia ficar com uma cadeira na calçada,
vendo o fim do dia, mas hoje todo mundo tem que fazer
como nas grandes cidades, todo mundo tem que ter
grade, tem que ter cerca elétrica. Realmente é lamentável que nós estejamos retrocedendo. É um Estado
que não paga em dia sequer os servidores públicos e
que vem se endividando nesses sete anos de maneira
assustadora, o que é ruim para o povo do meu Estado, para os empresários, para aqueles que querem de
fato viver num Estado em que sempre foi bom viver.
Então, quero pedir a V. Exª que autorize a transcrição dessas duas matérias que, no meu entender,
servem de alerta para as autoridades maiores poderem de fato fazer com que o Governador deixe de fazer
politicagem para ele e para a sua esposa e passe a
trabalhar em benefício do povo de Roraima.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e
§2º, do Regimento Interno.)
Matérias referidas:
– Penitenciária é um depósito de gente, denuncia OAB
– Governador não descarta PCC em RR
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria. PMDB – AL) – Antes de começarmos a Ordem do Dia,
há sobre a Mesa alguns requerimentos que precisariam
ser lidos para serem votados logo após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria. PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimentos
que serão lidos.
Requerimento de urgência, assinado pelo Senador Wellington Dias e outros Srs. Senadores,
para o Projeto nº 111, de 2013;
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Requerimento para o Projeto nº 386, assinado pela
Comissão de Assuntos Econômicos, sobre ISS;
e mais este outro Requerimento, assinado pela
CCJ, para o Projeto que trata do provimento
efetivo no quadro de pessoal da Secretaria do
Trabalho do Estado do Pará.
São os seguintes os Requerimentos na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria. PMDB – AL) – As matérias serão votadas logo
após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria. PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Indago se também está considerado o requerimento de urgência aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, referente ao TRT de Campinas, que foi
aprovado para ser apreciado em urgência no plenário.
Agradeço, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ainda não recebemos, mas
já orientei a Secretaria Geral da Mesa no sentido de
providenciar o rápido recebimento.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Temos um requerimento, de minha
autoria, que pede que seja apensado aos Projetos de
Lei nºs 166, de 2009, e 488, também de 2009, o PLS
nº 17, de 2013. Trata-se da mesma matéria, do mesmo assunto, e nós gostaríamos de ver tramitando em
conjunto, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Vamos também providenciar,
como pede V. Exª, Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 64, DE 2013
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 64, de 2013 (nº 305 de 2013,
na origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
Federal, a indicação do Sr. SÉRGIO LUIZ CANAES, Ministro de Primeira Classe da Carreira
de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República da Sérvia e, cumulativamente, junto a Montenegro. (Parecer nº
1.331, de 2013–CRE.)
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB-CE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, aproveitando a marcha relativamente lenta
da votação, gostaria de pedir a V. Exª que fizesse inserir
nos Anais do Senado Federal um breve relatório que
faço de minha viagem ao Equador, em substituição à
Senadora Vanessa Grazziotin, que estava em outra
missão, tão importante quanto à do Equador. Esse
fato permitiu a ausência absoluta da nossa Bancada
em algumas votações, mas as questões tratadas eram
de grande relevância.
A primeira dizia respeito a uma pendência entre
o governo do Equador e a empresa ChevronTexaco.
Nós tivemos um documento, assinado por 44 Srs. Senadores e Senadoras, que foi entregue ao Presidente
Rafael Correa, em uma solenidade cívica e popular
realizada pelo governo.
No diálogo com o governo equatoriano, o Presidente Rafael Correa anunciou a sua pretensão de
fazer uma visita ao Brasil, oportunidade em que, além
de discutir as relações políticas e econômicas com o
Brasil, quer aprofundar o conhecimento sobre os programas sociais do governo brasileiro, com o intuito de
poder, se for necessário, reproduzir alguns programas
no Equador. S. Exª aproveitou para mandar um abraço
também para a Senadora Vanessa Grazziotin.
Foi uma recepção muito calorosa entre a representação brasileira e o governo equatoriano do
Presidente Rafael Correa, que nos recebeu de forma
alegre, cantou três músicas do Roberto Carlos para
os brasileiros, mostrando a simpatia do Presidente
equatoriano para com o povo brasileiro.
Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer
esses registros, porque é uma prestação de contas
imediata da nossa atividade, que foi bem-sucedida.
E quero dizer que acompanharam essa missão,
digamos assim, brasileira, também, estavam ali presentes naquela missão o Sr. Carlos Alberto Almeida, jornalista da Telesur que estava ali em nome da empresa; e
também o brasileiro, estudioso da causa social, política
e econômica do Brasil e da nossa região da América
do Sul, Emir Sader, para nossa alegria e satisfação,
acompanhado também pelo seu filho, numa missão
muito importante de apoio ao governo do Equador.
Então, Sr. Presidente, faço esse registro de uma
prestação de contas de uma missão que eu considerei muito importante. E aproveito para anunciar que
foi criado, também, na semana passada, no dia 19,
Dia da Bandeira no Brasil, a Frente Parlamentar de
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Amizade Brasil-Equador. É uma frente mista, com Deputados e Senadores, que tem o objetivo de buscar
estreitar os laços entre essas duas nações amigas da
América do Sul.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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SENADOR INÁCIO ARRUDA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– Relatório sobre visita de missão ao Equador
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Eu queria fazer um apelo aos Senadores que estão em outras dependências da Casa
para que venham ao plenário, uma vez que estamos
em processo de votação nominal. Portanto, é importante a presença de todos.
Hoje temos uma pauta extensa, com matérias
sobre concessão de crédito a alguns Estados. Desse modo, é importante a presença de todos para que
possamos dar continuidade à Ordem do Dia. (Pausa.)
Faço novamente um apelo aos Senadores que
estão em outras dependências da Casa que, por favor,
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venham ao plenário, pois nós temos algumas matérias
importantes na nossa Ordem do Dia, especialmente
as relativas à concessão de crédito a alguns Estados
da Federação.
Se todos já votaram, vamos encerrar a votação
e proclamar o resultado. (Pausa.)
Faço um apelo aos Senadores que estão em outras dependências da Casa para que venham ao plenário. Nós temos hoje importantes votações. (Pausa.)
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) – Votaram SIM 51 Srs. Senadores; NÃO, 03.
Houve 01 abstenção.
Total: 55 votos
Está, portanto, aprovado nome do Ministro Sergio Luiz Canaes para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à Sérvia e, cumulativamente, junto a
Montenegro.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Item 2 da pauta...
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 65, DE 2013
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 65, de 2013 (nº 306 de 2013,
na origem), pela qual a Senhora Presidente da
República Submete à apreciação do Senado
Federal, a indicação do Sr. APPIO CLAUDIO
MUNIZ ACQUARONE FILHO, Ministro de Segunda Classe do Quadro Especial da Carreira
de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República de Chipre. (Parecer
nº 1.332, de 2013–CRE.)
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaro encerrada a discussão.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB-RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Romero.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB-RR.
Pela ordem.) – Queria pedir que registrasse o meu voto
“sim” na votação anterior; portanto, pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Esta Presidência registra a manifestação de V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador
Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
enquanto V. Exª espera a votação de autoridades por
parte das Srªs Senadoras e dos Srs. Senadores, eu
queria chamar a atenção para dois aspectos impor-
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tantes que vamos enfrentar neste período. O primeiro
deles é a nossa peça orçamentária. Nós avançamos
na LDO na quarta-feira próxima passada, adiantamos
bastante essa questão, mas ainda há o procedimento
para o fechamento das emendas, mesmo sem termos
votado, meu caro Presidente, a PEC do Orçamento Impositivo, que saiu do Senado e que se encontra agora
no plenário da Câmara dos Deputados.
Hoje, há a convocação de diversas Comissões.
Está aqui o Senador Fernando Collor, Presidente da
Comissão de Infraestrutura, onde se discutiram as
emendas pela manhã.
Amanhã, haverá a reunião de várias outras Comissões. Houve, Senador Renan, uma alteração consubstancial na questão dos leilões dos aeroportos.
Isso interferirá de forma positiva na receita, o que
nos ajudará muito, consequentemente, na liberação
de recursos para as emendas de bancada e para as
emendas de Comissões.
Mas urge, Sr. Presidente, que haja um desfecho
em relação à PEC do Orçamento Impositivo. Ainda
que o Relator da LDO, o Deputado Danilo Forte, tenha consagrado na LDO o princípio de destinação de
50% das emendas para a saúde, é necessário que
nós façamos a confirmação dessa questão na emenda
constitucional, no que diz respeito às emendas e aos
recursos para a saúde, à vinculação que fizemos de
recursos a partir da receita corrente líquida.
Então, esse é o alerta que eu queria fazer, e sei
que contamos com a participação de V. Exª para discutirmos isso, senão vamos ficar com um calendário
extremamente apertado. Hoje, nós decidimos que esse
calendário vai até o dia 20, que é uma sexta-feira próxima ao Natal. Portanto, o esforço das bancadas, dos
Srs. Parlamentares e das Srªs Parlamentares quanto
à elaboração das emendas até essa quinta-feira é um
esforço importante para darmos conta desse calendário.
E outra questão, Senador Renan, diz respeito
ao debate sobre o pacto federativo. Lamentavelmente, estamos assistindo à saída desse debate, de uma
vez por todas, da nossa pauta do Senado Federal. Eu,
inclusive, não quero usar o termo “calote”, mas essa
dívida que foi assumida conosco não será honrada.
V. Exª e eu estávamos na mesma reunião em
que houve o compromisso, na sequência da votação
da resolução que tratou do ICMS de importação, de
que caminharíamos para a votação do comércio eletrônico, da questão do ICMS, da dívida dos Estados
e, principalmente, da questão dos fundos de desenvolvimento e do fundo de compensação das perdas
dos Estados. Estou sentindo que isso foi, de uma vez
por todas, jogado para 2014. Consequentemente, isso
será estabelecido em 2015, com a aplicação em 2016.
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Portanto, é um grande prejuízo para a situação das finanças de Estados e de Municípios neste quadrante
da nossa história.
Eu queria fazer esse registro. Sei que nós contamos com V. Exª, com o seu empenho, para que es-
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sas matérias possam ser apreciadas pelo Senado da
República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – 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, 53; NÃO, 6.
Não houve abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome do Embaixador Appio Claudio Muniz Filho para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República de Chipre.
Será feita a devida comunicação à Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 76, DE 2013
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 76, de 2013 (nº 338 de 2013,
na origem), pela qual a Senhora Presidente da
República Submete à apreciação do Senado
Federal, a indicação do Sr. ANTONIO CARLOS
DO NASCIMENTO PEDRO, Ministro de Primeira Classe do Quadro Especial da Carreira
de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto ao Estado do Kuaite e cumulativamente, junto ao Reino do Bareine. (Parecer
nº 1.333, de 2013–CRE.)
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queria discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu faço novamente um apelo
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aos Senadores que estão em outras dependências da
Casa que venham ao plenário. Nós vamos fazer hoje
importantes votações, como a de alguns créditos do
Rio de Janeiro e a de uma operação de crédito junto
ao BID de interesse do Governo Federal, da Controladoria-Geral da União.
Eu quero registrar, com muita satisfação, a presença no Senado Federal de integrantes do Curso em
Gestão de Cooperação Sul-Sul, de países da África,
da América Latina e da Ásia. O curso está sendo realizado pelo Ministério das Relações Exteriores. Sejam
bem-vindos!
Com a palavra, o Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só quero registrar que, na votação anterior a esta, eu estava
em audiência e cheguei atrasado à votação. Eu queria
que V. Exª registrasse em ata o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registra a manifestação
de V. Exª com muito prazer.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Se todos já votaram, nós vamos
proclamar o resultado. (Pausa.)
Senador Eunício Oliveira!
Faço um apelo aos Senadores que estão em
outras dependências da Casa para que venham ao
plenário. (Pausa.)
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, 48; NÃO, 6.
Houve uma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome do Embaixador
Antonio Carlos Pedro.
Será feita a devida comunicação à Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Projeto de Resolução do Senado nº 85.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT) – Sr. Presidente, pela ordem, quero
dizer que, na votação anterior, não votei, mas o meu
voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa vai registrar a manifestação de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 85, DE 2013
Projeto de Resolução do Senado nº 85, de
2013 (apresentado como conclusão do Pa-
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recer nº 1.330, de 2013, da Comissão de Assuntos Econômicos, que teve como Relator
o Senador Valdir Raupp), que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a contratar operação
de crédito externo, com a garantia da União,
com o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de até
quinhentos milhões de dólares dos Estados
Unidos da América.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, em
turno único, declaramos encerrada a discussão.
Em votação.
As Senadoras e os Senadores que aprovam o
projeto permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o projeto.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Discussão da redação final.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final,
declaramos encerrada a discussão da redação final.
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 promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 1:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 81, DE 2013
Projeto de Resolução do Senado nº 81, de
2013 (apresentado como conclusão do Parecer
nº 1.264, de 2013, da Comissão de Assuntos
Econômicos, que teve como Relator o Senador Francisco Dornelles), que altera o art. 2º
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da Resolução nº 21, de 2013, que autoriza
a República Federativa do Brasil a contratar
operação de crédito externo no valor total de
até dezoito milhões de dólares dos Estados
Unidos da América com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
É uma operação de crédito entre a República
Federativa do Brasil e o BID, de interesse da Controladoria-Geral da União.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que aprovam o
projeto permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o projeto.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 9 da pauta...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – V. Exª poderia me
dar uma informação? Vamos votar o voto aberto hoje?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –
Vamos, sim. Temos presentes na Casa 66 Srs.
Senadores. Acho que há quórum suficiente para que
possamos concluir essa votação, que tem desgastado
demais o Senado. O Senado tem tentado realizá-la, e
lamentavelmente essa votação não se tem concluído.
Portanto, hoje é uma oportunidade para se concluí-la.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Concordo com V. Exª.
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Agradeço a informação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Item 9:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 57-A, DE 1999
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 57A,
de 1999 (nº 438/2001, na Câmara dos Deputados), tendo como primeiro signatário o Senador
Ademir Andrade, que dá nova redação ao art.
243 da Constituição Federal (trabalho escravo).
Parecer favorável, sob nº 594, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Há, sobre a mesa, emenda que será lida. Emenda
do Senador Sérgio Souza e de outros Srs. Senadores.
É a seguinte a Emenda:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Discussão da proposta e da
emenda. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a proposta e
a emenda, declaramos encerrada a discussão da proposta e da emenda.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa ordinária para prosseguimento da
discussão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 10:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 34, DE 2013
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 34, de
2013, tendo como primeiro signatário o Senador
José Agripino, que altera os incisos XIX e XX do
art. 37 e o art. 88 da Constituição Federal, para
determinar que a criação e extinção de órgãos,
Ministérios ou entidades da Administração Pública seja feita mediante lei complementar.
Parecer nº 1.266, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Francisco Dornelles, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ,
que apresenta.
Discussão da proposta e da emenda. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a proposta e
a emenda, declaramos encerrada a discussão da proposta e da emenda.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa para prosseguimento da discussão.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente, só para me situar: a 57-A
também já tem contagem de sessões?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nenhuma. Todas estão contando prazo ainda para discussão.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Projeto de Lei da Câmara nº
101, que foi solicitado pela Senadora Ana Amélia com
a concordância de todos.
Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 101, DE 2013
Discussão em turno único do Projeto de Lei da
Câmara nº 101, de 2013 (nº 4370 de 2012, na
Casa de origem), que altera o art. 1º da Lei nº
7.150, de 1º de dezembro de 1983, que fixa os
efetivos do Exército em tempo de paz.
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O parecer nº 1310, de 2013-CRE, é favorável e
teve como Relatora a própria Senadora Ana Amélia.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto em
turno único, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada, a matéria vai à sanção. Será feita a devida comunicação ao Presidente da Câmara dos Deputados, com os cumprimentos à Senadora Ana Amélia.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 101, DE 2013
(Nº 4.370/2012, na Casa de origem)
(De iniciativa da Presidência da República)
Altera o art. 1º da Lei nº 7.150, de 1º de dezembro de 1983, que fixa os efetivos do
Exército em tempo de paz.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 7.150, de 1º de dezembro
de 1983, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º Os efetivos do Exército em tempo de paz
terão os seguintes limites:
I – 182 (cento e oitenta e dois) Oficiais-Generais;
II – 40.000 (quarenta mil) Oficiais;
III – 75.000 (setenta e cinco mil) Subtenentes e
Sargentos; e
IV – 210.510 (duzentos e dez mil, quinhentos e
dez) Cabos e Soldados.
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agora, nós vamos colocar para
votação do Plenário as retiradas das indicações de
seis nomes para a Agência Nacional de Transportes
Terrestres.
Os Srs. Senadores que aprovam a retirada dos
nomes para a Agência Nacional de Transportes Terrestres permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas as retiradas.
São as seguintes as matérias aprovadas:
MENSAGEM Nº 23, DE 2012
Votação, em turno único, da Mensagem nº 23,
de 2012 (nº 90 de 2012, na origem), pela qual
a Senhora Presidente da República solicita a
retirada de tramitação da Mensagem nº 20, de
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2012, que submeteu à apreciação do Senado
Federal o nome do Sr. MARIO RODRIGUES
JUNIOR para ser reconduzido ao cargo de
Diretor da Agência Nacional de Transportes
Terrestres – ANTT.
MENSAGEM Nº 24, DE 2012
Votação, em turno único, da Mensagem nº 24,
de 2012 (nº 91 de 2012, na origem), pela qual
a Senhora Presidente da República Solicita a
retirada de tramitação da Mensagem 21, de
2012, que submeteu à apreciação do Senado Federal o nome do Sr. HEDERVERTON
ANDRADE SANTOS para exercer o cargo de
Diretor da Agência Nacional de Transportes
Terrestres – ANTT.
MENSAGEM Nº 93, DE 2013
Votação, em turno único, da Mensagem nº
93, de 2013 (nº 487, de2013, na origem), pela
qual a Senhora Presidente da República solicita a retirada de tramitação da Mensagem nº
114, de 2012, que submeteu à apreciação do
Senado Federal a indicação do Sr. CARLOS
FERANANDO DO NASCIMENTO para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de
Transportes Terrestres – ANTT.
MENSAGEM Nº 94, DE 2013
Votação, em turno único, da Mensagem nº 94,
de 2013 (nº 488, de 2013, na origem), pela
qual a Senhora Presidente da República solicita a retirada de tramitação da Mensagem
nº 115, de 2012, que submeteu à apreciação
do Senado Federal o nome da Srª NATÁLIA
MARCASSA DE SOUZA para exercer o cargo
de Diretora da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.
MENSAGEM Nº 95, DE 2013
Votação, em turno único, da Mensagem nº 95,
de 2013 (nº 489, de 2013, na origem), pela qual
a Presidente da República solicita a retirada
da Mensagem nº 116, de 2012, que submete
à apreciação do Senado Federal o nome do
Sr. DANIEL SIGELMANN para exercer o cargo
de Diretor da Agência Nacional de Transportes
Terrestres – ANTT.
MENSAGEM Nº 96, DE 2013
Votação, em turno único, da Mensagem nº 96,
de 2013 (nº 486, de 2013, na origem), pela qual
a Presidente da República solicita a retirada
da Mensagem nº 22, de 2013, que submete
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à apreciação do Senado Federal o nome do
Sr. PAULO SÉRGIO OLIVEIRA PASSOS para
exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional
de Transportes Terrestres – ANTT.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 2:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
43, DE 2013
Votação, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 43, de 2013 (nº
349/2001, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Luiz Antonio Fleury), que acrescenta os §§ 1º e 2º ao
art. 47; e dá nova redação aos incisos III, IV e
XI do art. 52; ao § 2º do art. 55; e ao § 4º do
art. 66 da Constituição Federal, abolindo a votação secreta no âmbito do Poder Legislativo.
Parecer sob nº 1.279, de 2013, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Ângela Portela, oferecendo
a redação para o segundo turno.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra a V.
Exa em seguida para uma questão de ordem.
O parecer, sob o nº 1.279, de 2013, da Comissão Diretora, teve como Relatora a Senadora Angela
Portela, oferecendo a redação para o segundo turno.
A discussão da proposta em segundo turno foi
encerrada na sessão deliberativa de 13 de novembro.
Anunciada a votação, foi lido, votado e aprovado
simbolicamente o Requerimento nº 1.336, de 2013, de
destaque para a votação em separado do art. 66 da
Constituição, constante do art. 1º da proposta.
Proclamado o resultado, foi solicitada a votação
nominal do requerimento. Não havendo quórum, a
votação do referido requerimento ficou adiada para a
presente sessão.
Passa-se à votação do requerimento.
Antes, porém, concedo a palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg e, em seguida, concederei a palavra
ao Senador Walter Pinheiro.
Com a palavra V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Para uma questão de ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Renan
Calheiros, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar,
gostaria de externar publicamente meus cumprimentos a V. Exª, Senador Renan, pela forma como conduziu a sessão da última quarta-feira e, em particular, a
quarta-feira em que aprovamos a proposta de emen-
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da à Constituição do voto aberto em primeiro turno.
Em particular, meus agradecimentos pelo exame das
questões de ordem por mim suscitadas, que, independentemente do mérito das decisões, prontamente
foram examinadas e decididas pela Presidência e pela
assessoria da Mesa.
Neste momento, Sr. Presidente, sinto-me no dever de pedir novamente a atenção de V. Exª e peço a
atenção das Srªs Senadoras e dos Srs. Senadores
para problemas identificados no início do segundo
turno de apreciação da PEC nº 43, de 2013. Trata-se
de questões processuais relevantes que precisam ser
resolvidas preliminarmente, antes que prossigamos na
apreciação da matéria.
Assim, quero, de ânimo tranquilo e pacífico, manifestar que considero, salvo melhor juízo, ter a Mesa
admitido três requerimentos de destaque em desconformidade com os preceitos regimentais. Isso porque os
destaques apresentados possuem caráter supressivo,
característica inerente às emendas de mérito. Ocorre,
todavia, que essas são expressamente vedadas em
segundo turno da apreciação de PEC.
Vejamos o que diz o Regimento Interno do Senado, art. 363:
Art. 363 Incluída a proposta em Ordem do Dia
para o segundo turno, será aberto o prazo de
três sessões deliberativas ordinárias para discussão, quando poderão ser oferecidas emendas que não envolvam o mérito.
Reconheço, todavia, a existência de precedentes
no sentido de que esta Casa examinasse em segundo
turno. Chamo a atenção, todavia, que sempre foram
destaques com objetivo de supressão de dispositivos
autônomos em relação ao restante do texto.
Recordo ao Senado Federal que o expediente foi
admitido em 1993, por ocasião do exame da PEC nº
2, de 1993, que culminou na Emenda Constitucional
nº 3, de 1993.
Naquela ocasião, o Senador e jurista Josaphat
Marinho sustentou a possibilidade de destaque porque
o dispositivo a ser suprimido não tinha mais qualquer
correlação com o restante do texto. Era, no caso, a
proposta para se instituir a ação declaratória do direito
federal, a ser julgada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Efetivamente, obteve sucesso o destaque
do Senador Josaphat Marinho, e a mencionada ação
declaratória não foi instituída. Era, repito, matéria autônoma, sem qualquer conexão com o restante do texto.
No caso dos três requerimentos de destaque,
apresentados à PEC nº 43, de 2013, não há essa autonomia. Todos eles ferem de morte o princípio básico
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da PEC, expresso no §1º, que se pretende acrescentar
ao art. 47 da Constituição.
A antirregimentalidade desses requerimentos
não é somente em relação ao já citado e comentado
art. 363. Segundo a linha de raciocínio que já externei
quando da utilização do destaque pelo ilustre Senador
Josaphat Marinho, os requerimentos ora formulados
possuem natureza de emenda e, como tais, também
violam o disposto no art. 230.
Art. 230, inciso II: “Não se admitirá emenda,
em sentido contrário à proposição quando se
trata de proposta de emenda à Constituição,
projeto de lei ou de resolução.”
Bem, todos sabemos, Sr. Presidente, que o propósito dessa PEC é o de suprimir o voto secreto em
qualquer votação. Considerando-se que o objetivo
da proposição sob exame é única e exclusivamente
estabelecer que a partir de agora todas as votações
sejam abertas, sejam simbólicas ou nominais, não se
pode aceitar qualquer destaque e emenda que vá em
sentido contrário ao princípio norteador da proposição.
Não precisamos, nessa questão de ordem, avançar
para interpretações mais complexas ou sistemáticas
do Regimento Interno do Senado Federal . Trata-se,
aqui, da aplicação do mais simples raciocínio de lógica. Se a PEC pretende vedar o voto secreto, qualquer
emenda ou destaque em sentido contrário, ou seja,
que mantenha alguma votação secreta, não pode ser
admitido, nos termos do já referido inciso II do art. 230
do nosso Regimento.
O art. 47 não pode ser destacado, pois a sua
supressão significaria inverter o sentido da PEC. Já
os outros dois destaques atingem dispositivos interdependentes, vinculados também ao art. 47, e por isso
mutilam a proposição, retirando-lhe o sentido basilar.
A solução que resta, então, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, que seja contrária a esse princípio, é
votar contra a proposição. O que não se pode admitir é
que, num segundo turno, em que o Regimento Interno
expressamente proíbe a apresentação das emendas
de mérito, admita-se, por meio de destaques, que não
são autônomos, ou seja, são interdependentes, que
se possa mutilar a PEC do pleno voto aberto. Quem
for contra, que vote contra. Quem for a favor, que vote
a favor.
Nós, aqui, já aprovamos a PEC de votação aberta
para a cassação de mandatos. Se for para continuar
nessa linha, que a Câmara dos Deputados estabeleça quais as hipóteses e devolva a PEC ao Senado.
Mas, no caso desta PEC nº 43, de 2013, a opção da
Câmara foi a do pleno voto aberto. O Senado Federal já acolheu essa tese em primeiro turno. Resta-nos

1204

Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ratificá-la ou não no segundo turno. Cortes, todavia,
contra o art. 47 são antirregimentais. Por isso, solicito
que V. Exª não submeta os três requerimentos e defira
a minha questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Aloysio Nunes Ferreira para contraditar a questão de
ordem colocada pelo Senador Rodrigo Rollemberg.
Com a palavra V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Para contraditar. Com revisão do
orador.) – Sr. Presidente, vamos à questão de fundo.
Estamos aqui para deliberar a respeito de uma questão
muito grave, uma questão que envolve equilíbrio entre
os Poderes. Uma questão que repercute de maneira
que talvez nós nem possamos agora imaginar a que
ponto ela operará no funcionamento das instituições
democráticas brasileiras.
Nós fizemos, na nossa Bancada do PSDB, reunião para estabelecermos um procedimento comum.
Na verdade, na minha Bancada, Sr. Presidente – e eu
creio que isso se encontra em todas as Bancadas; isso
não ocorre apenas no PSDB –, as opiniões estão divididas. Há quem, por exemplo, como eu, defenda o voto
aberto apenas no caso das cassações. E aí o Senado
já deliberou. Resta aguardar a deliberação da Câmara.
Mas há também Senadores do PSDB que pretendem a abertura do voto nos vetos. E outros, ainda,
pretendem abrir o voto apenas nas autoridades. Há
quem queira manter o voto secreto na Mesa. São opiniões legítimas a favor e contra, os argumentos são
absolutamente legítimos.
Esta divisão de opiniões não existe apenas na
Bancada do PSDB, ela existe em todas as bancadas
com representação nesta Casa. Então, Sr. Presidente, nós da nossa Bancada não vamos fechar questão,
nem poderíamos. Não queremos submeter, para uma
maioria eventual, a Bancada do PSDB a uma camisa
de força.
Infelizmente, o PT fez isso com os seus Senadores – Senadores que usaram da tribuna para se investir contra aspectos relevantes da PEC e que foram
obrigados depois a votar a favor. O Partido Socialista
Brasileiro usou o mesmo procedimento, enquadrou os
seus membros numa posição adotada não aqui pelo
Senado, mas pela direção do Partido.
Adotar-se agora argúcias regimentais, como as
levantadas pelo nobre Líder Rollemberg, para impedir
que a Casa se manifeste com toda a liberdade neste leque de opções que existem, que são reais – uns
querem abrir o voto para autoridades, outros querem
abrir o voto para o veto, outros querem abrir o voto
para a Mesa –, não é correto. Nós não podemos sub-
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meter o Senado da República a uma camisa de força
ditada por dois partidos exatamente em torno de uma
questão da maior gravidade institucional.
Então, o que proponho é que, independentemente
das questões regimentais, que V. Exª saberá resolvê-las muito melhor do que qualquer um de nós, até porque tem legitimidade para isto, o que eu proponho é
que aprovemos os requerimentos de destaque, para
que, em seguida, cada Senador, de acordo com o que
lhe dita a consciência, possa escolher o caminho que
desejar. Uns querem abrir o voto para o veto, outros
querem para as autoridades, outros querem para a
Mesa, mas que o Senado libere livremente. Não podemos submeter o Senado a uma disciplina partidária
ditada por dois partidos. O Senado tem que ser livre
e cada um tem que votar segundo a sua consciência.
Portanto, aprovemos os requerimentos, e cada
um seguirá o seu caminho.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Eu quero discutir, Presidente, ou encaminhar.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, art. 14.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu vou, antes de conceder a
palavra ao Senador Walter, ao Senador Mário Couto e
ao Senador Rodrigo Rollemberg, novamente, eu vou
responder à questão de ordem posta.
O art. 312 do Regimento Interno do Senado Federal diz:
Art. 312. O destaque de partes de qualquer
proposição, bem como de emenda do grupo a
que pertencer, pode ser concedido, mediante
deliberação do Plenário, a requerimento de
qualquer Senador, para:
I – ...................................................................
.............................
II – votação em separado;
Quero, mais uma vez, comunicar à Casa que o
requerimento de destaque é procedimento de votação,
não é emenda, é procedimento de votação. E a supressão ou não sempre será consequência da própria
votação. Portanto, a apreciação deste requerimento é
um procedimento normal, absolutamente normal, regimental e constitucional.
Senador Walter Pinheiro. Em seguida, Senador
Mário Couto e Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, o que buscamos nesta tarde/
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noite de hoje, Senador Sérgio, é exatamente retirar uma
verdadeira camisa de força, Senador Rodrigo Rollemberg, que foi instituída a partir dos períodos ditatoriais
que vivenciamos em nossa Nação. A expectativa, inclusive, não só da sociedade, mas principalmente deste
Parlamento, é a apreciação de uma matéria, Senador
Pimentel, que desde 2001 tramita aqui no Congresso
Nacional. Desde 2001. Um debate que se estabelece
na prática de duas frentes. Primeiro, a possibilidade
efetiva de o Senado poder confirmar, ou a Câmara dos
Deputados, aquilo que nós, de forma inclusive, aberta
fazemos quando da apreciação de matérias.
Quer um exemplo, Senador Petecão? Aprovamos
aqui, por unanimidade – unanimidade –, neste plenário, a destinação dos recursos para o Fundo de Participação dos Estados e para o Fundo de Participação
dos Municípios, que deveriam conter, Senador Aécio
Neves – V. Exª que tem discutido sobejamente esta
matéria –, que esses dois fundos deveriam receber os
recursos integrais, independente das isenções que o
Governo Federal faz. Aprovamos aqui, por maioria, no
plenário do Senado.
Vetado. Quando o veto secreto foi apreciado, essa
matéria, que passou por unanimidade neste plenário,
foi derrotada. O próprio Senado derrotou o Senado. O
próprio Senado derrotou, Senador Randolfe, o que os
Senadores diziam ser suas contribuições para resolver o grave problema dos Municípios e dos Estados
no que diz respeito, Senador Mário Couto, às receitas.
Nós aprovamos. E depois, no secreto, no escondido,
rejeitamos. Rejeitamos, não! Rejeitaram. Portanto, é
diferente.
Esse é o primeiro aspecto para o que quero chamar a atenção. Essa incongruência, essa possibilidade
de agir – e vou usar um termo pesado, Senador Mário
Couto – de forma mentirosa, de forma vergonhosa, e
declarar a Estados e Municípios que estávamos aqui
comprometidos com a recuperação da receita. E no
momento em que foi aberto, Senador Ricardo Ferraço, cumprimos a nossa parte, mas quando foi secreto
veio o momento inclusive da traição.
O segundo aspecto para o que quero chamar a
atenção, Senador Renan Calheiros, é o que diz respeito à possibilidade de cada eleitor acompanhar o que
faz o seu Senador. Independentemente de prefeitos
ou governadores, todos nós estamos aqui graças ao
eleitorado de nosso Estado. A única possibilidade que
o eleitor tem de acompanhar a ação dos 81 Senadores é lendo no painel o que cada um faz, porque, se
não, Senador Sérgio Souza, essa dependência estaria exclusivamente pautada no que diz o Senador no
momento em que encontra o seu eleitor. E há uma
extrema dificuldade: V. Exªs não vão poder encontrar
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os eleitores do seu Estado todos os dias, mas esses
eleitores podem acompanhar os atos de V. Exªs todos
os dias, através do painel.
O voto secreto é a forma de romper. O voto secreto
é a forma de separar essa leitura, esse acompanhamento, essa prestação de contas que se estabelece
através do voto. Portanto, Senador Renan, eu diria que
é uma das formas mais esdrúxulas do ponto de vista
da prestação de contas.
De nada adianta, Senador Renan, o Senado
cumprir o seu papel na Lei de Acesso à Informação
e até publicar aqui, de várias formas, como V. Exª vai
gestando a Casa, se o eleitor não pode saber como
o Presidente da Casa vota as matérias quando elas
chegam ao plenário. A transparência fica mitigada, a
transparência fica nebulosa. Esse é o verdadeiro, eu
diria, trato do espelho opaco, que não vai refletir imagem nenhuma,...
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – ... que não vai perpassar de forma
muito clara a verdade do comportamento de cada um
aqui. A Casa aprovou diversas leis, Senador Rodrigo,
de transparência. Na hora em que a transparência, na
hora em que a verdade se estabelece para cada um
de nós, manter o voto secreto é mais uma vez mitigar
toda e qualquer possibilidade de verdadeiramente a
sociedade acompanhar, fiscalizar os atos do Legislativo e contribuir com eles.
Por isso, defendemos, de forma muito clara, o
voto aberto para todas as circunstâncias. Retirar essa
verdadeira camisa de força que foi estabelecida em
um período duro de nossas vidas, Senador Collor, que
é permitir que a gente se apresente verdadeiramente
com o que a gente faz, com o que a gente...
(Interrupção do som.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – ... com o que a gente fala, com o que a
gente faz e como a gente cumpre isso, através do voto.
Portanto, é o voto aberto em todas as circunstâncias, é o voto estabelecendo essa verdade, é o
voto criando a verdadeira rede de comunicação com
todo o eleitorado, é o voto estabelecendo a completa independência do Poder Legislativo. Essa, sim, é
a independência. Este Poder que não fica submisso,
através do voto secreto, à chantagem e às ameaças
do Executivo sobre o Legislativo.
Assim, temos a oportunidade de confirmar aquilo
que votamos abertamente, Senador Mozarildo. Queria
chamar principalmente a atenção de V. Exª. Numa quinta-feira, Senador Mozarildo, aqui, à tarde, votamos,...
(Soa a campainha.)
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – ... por unanimidade o projeto do Ato Médico,
com direito a foto, todo mundo de jaleco branco aqui
em cima. E aí, Senador Mozarildo, os vetos chegaram
quase na sua totalidade. E depois assistimos ao mesmo Senado, que posou para foto, que fez festa neste
Parlamento, trair seu próprio voto revogando aquela
decisão que havíamos tomado por unanimidade neste plenário.
Portanto, Senador Sérgio Souza, votar em veto,
votar em autoridade, votar para cassação, votar para
a Mesa, votar para tudo de forma clara, transparente e
totalmente aberta é fundamental para o respeito, principalmente, com o povo e com o eleitorado.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) – Sr. Presidente...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Jarbas Vasconcelos.
Em seguida, darei a palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg, na forma do art. 14.
Com a palavra V. Exª .
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) – Sr. Presidente, foi reaberto o segundo
turno? Já não havia sido encerrado, não? A discussão
da matéria não havia sido encerrada? Não era votação
no segundo turno?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Exatamente. O Senador Jarbas
está colocando o seguinte: nós estamos discutindo aqui
a questão de ordem que foi levantada pelo Senador
Rodrigo Rollemberg e já foi devidamente respondida
pela Mesa. Nós não estamos discutindo mais a matéria. V. Exª invocou a palavra na forma do art. 14. Eu
darei a palavra a V. Exª
E queria fazer um apelo aos demais Senadores
para avançarmos na apreciação da matéria em si.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sr. Presidente...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senador Aloysio Nunes Ferreira fez uma proposta...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Aí é que V. Exª , me desculpe, cometeu um erro,
porque o Senador Aloysio não poderia ir à tribuna, não
deveria ir à tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Mas ele foi para contraditar. Ele
era o único que teria...
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB
– PA) – Aí V. Exª, em seguida, abriu para o Senador
Walter. Aí eu me inscrevi, e V. Exª me inscreveu. Tudo
bem, Presidente. Tudo bem. Eu acho que se V. Exª
assim colocar, que nós começamos a abrir mão da
discussão porque já se discutiu, é verdade, o Senador
Jarbas Vasconcelos tem toda razão, essa é a postura
que tem de ter, mas se V. Exª combinar que os encaminhamentos e as discussões estão encerradas – é
o que manda o Regimento Interno, é o correto, pelo
Regimento Interno –, eu abro mão da minha fala; caso
contrário, mantenho minha inscrição.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Pela ordem, Presidente. Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos...
Pela ordem, Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu
acho que está havendo uma pequena confusão no plenário em relação à discussão do encaminhamento do
requerimento que é defendido pelo Senador Aloysio.
Eu sou um dos Senadores que compõem a Bancada do PSDB que vota pela totalidade do fim do voto
secreto, mas concordo com o meu Líder no que diz
respeito ao procedimento dessa votação, para que o
Plenário do Senado possa ter, digamos, um “cardápio”
mais largo de escolhas, e não uma manobra em que
se vai para o tudo ou nada.
Existe a pressão da opinião pública, existe um
constrangimento gerado ao Senado Federal, mas não
podemos – usando a expressão do Senador Aloysio –
criar uma “camisa de força”. Nada mais democrático e
legítimo do que dar oportunidade aos Senadores que
possuem posições diversas de manifestar a sua convicção, não em um “oito ou oitocentos”, nem céu nem
terra, e sim oferecer oportunidade a todos.
Então, o que está sendo discutido agora é o
procedimento da votação, e não o mérito de qual o
tamanho de abertura de votos que nós consideramos.
Assim, o Plenário precisa ficar atento para a
votação do requerimento que está sendo discutido,
que permitirá uma votação democrática, onde todos
poderão manifestar, item a item, a sua convicção, ou
um sistema de votação que vai para o “tudo ou nada”,
que não é o melhor caminho, tenho certeza, para o
Senado Federal.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB. Para uma questão de ordem. Sem revi-
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são do orador.) – Sr. Presidente, eu fui citado pelo Senador Aloysio Nunes. Quero, em primeiro lugar, registrar
que tenho pelo Senador Aloysio Nunes uma profunda
admiração. É um Senador no qual me espelho, como
homem público de grande qualidade.
Agora, quero registrar que se fala muito da necessidade do fortalecimento dos partidos políticos no Brasil.
É claro que não apenas é legítimo, mas desejável que
os partidos políticos tenham posição. E o meu Partido,
o PSB, tem uma posição. A posição é a de aprovação
do voto aberto em todas as modalidades de votação,
por entender que isso é um avanço da democracia, uma
radicalização da democracia. Eu já disse aqui que a
população tem todo o direito de saber como votam os
seus representantes no Congresso Nacional.
E, se nós temos o Regimento – e é importante
registrar que o Senador Aloysio Nunes é dos Senadores desta Casa que mais cobram o cumprimento
do Regimento –, se nós temos o Regimento, há uma
razão de ser: é para que as regras ali estabelecidas
sejam cumpridas, porque hoje elas podem servir a uns
e, amanhã, a outros. E é importante que elas sirvam
sempre ao devido processo legislativo, à democracia.
Portanto, é absolutamente legítimo colocar questões de ordem e de interpretação do Regimento.
E eu quero aqui, Sr. Presidente, com a autorização de V. Exª, colocar uma segunda questão de ordem.
V. Exª indeferiu a minha questão de ordem, mas vou
fazer uma segunda, com a permissão de V. Exª.
A segunda questão de ordem é a seguinte, que
formulo com todo o respeito. Ela diz respeito especificamente à inadmissibilidade dos requerimentos de
destaque, nos termos formulados pelo ilustre Senador
Romero Jucá. O art. 314, inciso VI, não deixa margem
a dúvidas.
Diz o art. 314:
Art. 314. Em relação aos destaques, obedecer-se-ão às seguintes normas:
........................................................................
..............................
[e eu peço a atenção dos Senadores, porque
é uma questão de precedente]
VI – não se admitirá requerimento de destaque:
a) para aprovação ou rejeição:
1 – de dispositivo a que houver sido apresentada emenda;
Ora, é o caso dos destaques, Sr. Presidente. Vejamos o que dizem as Emendas nºs 2 e 3.
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Emenda nº 2 de Plenário, do Senador Aloysio
Nunes:
Art. 2º Suprimam-se as alterações propostas
pelo art. 1º da PEC aos art. 47, §§1º e 2º, art.
52, inciso III, IV e XI e ao art. 66, §4º, da Constituição Federal.
Vejam, Srªs e Srs. Senadores: os dispositivos
ora sob destaque foram tratados em emenda, com
propósito de supressão. Não podem esses destaques
repetir emendas!
Peço, portanto, o acolhimento da questão de ordem – e peço atenção dos Líderes – e o arquivamento
dos três requerimentos, por se referirem a dispositivos
que foram apreciados sob a forma de emenda.
Essa é a questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria, rapidamente, respondendo a questão de ordem, dizer o seguinte: o Requerimento nº 133, perdão, nº 1.336 diz: “Nos termos
do art. 312, inciso II, do Regimento Interno, requeiro
destaque para votação em separado.” Para votação
em separado.
O art. 314 estabelece que não se admitirá requerimento de destaque para aprovação ou rejeição
– para aprovação ou rejeição –, que não é o caso. É o
caso exatamente, nós respondemos isso na questão
anterior, de votação em separado.
Portanto, está indeferida a questão de ordem levantada por V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, eu recorro ao
Plenário; recorro da questão de ordem ao Plenário.
Recorro ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto, com a
palavra, V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Recorro da decisão ao Plenário, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu só quero
chamar a atenção. Já que não pude, pelo fato de o Regimento Interno não me permitir, encaminhar o segundo
turno da proposta, queria alertar todos os Senadores.
Atenção, Srs. Senadores: na hora em que o requerimento para destaque for votado, se nós aprovarmos o requerimento, nós estamos derrotando o voto
totalmente aberto. É bom que se deixe claro.
Senador Walter Pinheiro, na hora em que se votar o requerimento de destaque, se nós aprovarmos o
requerimento de destaque, nós estamos derrubando
o voto aberto, exatamente aquilo que o povo do meu
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Estado do Pará e a Nação brasileira querem. E a moralização do Senado Federal.
É só este alerta, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Muito obrigado a V. Exª.
E, adicionalmente, eu quero, respondendo novamente ao Senador Rodrigo Rollemberg, dizer que o art.
361 do Regimento Interno diz, no seu §2º:
Art. 361.
........................................................................
..............................
§2º Somente serão admitidos requerimentos
que objetivem a votação em separado de partes da proposta ou de emendas [quando se
tratar de proposta de emenda à Constituição].
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sim, Sr. Presidente, eu concordo
com V. Exª. A votação é em separado, mas o objetivo
é o mesmo.
Portanto, eu recorro da decisão da Mesa ao Plenário.
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.) – Sr. Presidente, é
só para lembrar aqui, na direção do que disse Senador
Rollemberg. Quanto a esse dispositivo citado, hoje o
que se usa é o DVS. Na verdade, praticamente não se
usa mais de aprovação e de rejeição.
Então, eu acho que, nesse caso, faz sentido
o requerimento do Senador Rollemberg. É isso que
queremos afirmar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – (Fora do microfone.)...questão
ordem, na forma do Regimento da Casa. Portanto, não
faz sentido exatamente por isso.
O que é que está acontecendo na prática? De
maneira equivocada – e digo isso respeitosamente –,
o Senador Rodrigo Rollemberg está querendo impedir
a votação; que o processo de votação caminhe, avance. Esse procedimento nós adotamos em toda votação aqui no Senado. Votam-se os destaques; faz-se
um procedimento; aprova-se um ou dois destaques e
depois se vota a matéria, o mérito da matéria.
O que o Senador está colocando é, na prática, um
impedimento – e isso não tem amparo no Regimento –
para que nós possamos deliberar sobre a matéria. É o
mesmo que manter o Senado em obstrução...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É o mesmo que manter o Senado em obstrução permanentemente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, com toda vênia,
eu discordo de V. Exª. Eu li a questão de ordem, eu
discordo da decisão da Mesa, e é um procedimento
regimental recorrer ao Plenário! O Plenário é soberano.
O que eu estou solicitando a V. Exª é que submeta
a minha questão de ordem ao Plenário.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) –Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues,
pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com a devida vênia, arguo para
V. Exª o art. 405 do Regimento Interno, nos seguintes
termos: o Senador Rodrigo Rollemberg apresentou
uma questão de ordem a V. Exª, e V. Exª, corretamente, regimentalmente, indeferiu a questão de ordem do
Senador Rodrigo Rollemberg.
Decidido isso por V. Exª, cabe, é direito do Senador Rodrigo Rollemberg recorrer verbalmente, mediante
requerimento, dessa questão de ordem ao Plenário. E
esse requerimento pode ser apoiado, pode ser recolhido por V. Exª mediante apoio de qualquer Liderança, o que me parece que é o que está ocorrendo, sob
o apoio do Líder do PT, e eu quero subscrever esse
apoio pela Liderança do PSOL.
Então, parece-me, Sr. Presidente, que o que resta
é levar essa questão de ordem apresentada pelo Senador Rodrigo Rollemberg à apreciação do Plenário,
que é o requerimento. E os termos do requerimento
apresentado aqui pelo Senador Rodrigo Rollemberg
é o que está claramente rezando o art. 405 do Regimento Interno: há uma questão de ordem que V. Exª,
corretamente, nos termos regimentais, indeferiu, e
agora, a partir do requerimento do Senador Rodrigo
Rollemberg, essa questão de ordem, apoiada pelos
Líderes, deveria ser levada ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria consultar os Líderes
partidários. O que está sendo proposto é um absurdo do
ponto de vista do Regimento e da Constituição Federal.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Objetiva exatamente impedir
que nós prossigamos na votação.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Não, Sr. Presidente! Eu quero
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é que V. Exª submeta ao Plenário! Só isso! O Plenário
não é soberano?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu ouvi a questão de ordem
de V. Exª; já respondi; peço somente que V. Exª ouça
um pouco a Mesa.
Então, vou ouvir os Líderes partidários para saber
que encaminhamento nós adotaremos.
A questão de ordem não tem suporte regimental
nenhum. O Regimento é absolutamente claro. O que o
Senador Rodrigo Rollemberg está fazendo é um recurso
ao Plenário da decisão da Mesa, que é uma decisão
absolutamente regimental. Por que isso?
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Eu discordo, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – ... Como essa matéria é uma
matéria complexa, se não houver a sustentação da
decisão da Mesa, a matéria está prejudicada na sua
apreciação – o que certamente acontecerá...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Sr. Presidente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – ... provavelmente acontecerá...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Mas, Sr. Presidente...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Sr. Presidente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira, então, era importante ouvir os Líderes porque, do recurso,
eu posso, na forma do Regimento, mandar o recurso
agora, de pronto, para o Plenário ou para a Comissão
de Constituição e Justiça...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) –Sr. Presidente, quero me inscrever como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – ... Como o propósito é o mesmo, é impedir a realização da votação, eu vou preferir
mandar para a CCJ.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – “Sim” ao recurso. É a posição do PT,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Como é?
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Sr. Presidente.
Sr. Presidente, eu tinha pedido a palavra como
Líder.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – A posição do Partido dos Trabalhadores
é que, primeiramente, é cabível. Acho que é normalíssimo o recurso feito ao Plenário, feito pelo Senador
Rodrigo Rollemberg.
Então, acho que é cabível.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria dizer ao Senador
Wellington Dias que eu vou decidir o recurso na forma
do Regimento também.
Eu lamento que V. Exª não esteja observando
o Regimento para fazer defesa de questões que são
conceituais. não tem absolutamente nada a ver o que
V. Exª defende com relação ao voto aberto e o voto
secreto com o Regimento da Casa.
Essa demonstração de incompreensão e desconhecimento não pode ser dada no Senado da República...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – ... Ela pode ser posta como
uma tática para impedir a votação e não...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – ... como um embaçamento do
Regimento...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Minoria, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – ... que todos nós devemos conhecer.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Presidente, Minoria.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Presidente, estou inscrito aqui há meia hora.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira e, em
seguida, darei a palavra a V. Exª.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou
aqui no Congresso Nacional há 14 anos. Já fui Líder
de Partido na Câmara dos Deputados, sou Líder aqui,
fui Presidente da Comissão de Constituição e Justiça,
e nunca vi o que está acontecendo aqui hoje à tarde.
Questão de ordem, Sr. Presidente, tanto nas comissões como aqui no plenário deste Senado, quem
decide é o Presidente da Mesa. Cabe a quem ficar
inconformado recorrer à Comissão de Constituição
e Justiça, se for matéria constitucional. Se não for, V.
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Exª tem poderes para tomar a decisão de acatar ou
rejeitar questão de ordem. Não há recurso de questão
de ordem para o Plenário, Sr. Presidente, a não ser
que tenham feito um novo Regimento e eu ainda não
tenha tido a oportunidade de lê-lo.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu queria
que V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) –... respondesse a duas perguntas para eu me
localizar no meu raciocínio.
Primeiro, o Senador Rollemberg levantou uma
questão de ordem muito clara: ele disse que no segundo turno não se poderia mais destacar. Não é isso?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ele tinha falado isso antes, e
essa foi a primeira resposta para a questão de ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Então me responda: regimentalmente, pode ou
não pode destacar no segundo turno?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Pode. Eu já respondi.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pode destacar?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Pode destacar. O Regimento,
no seu art. 312, se não me engano, fala exatamente
no destaque de parte de qualquer proposição – em
seu inciso II – para a votação em separado.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB
– PA) – Se pode destacar regimentalmente, não há
mais o que discutir. V. Exa já tomou a decisão. Vamos
para a votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ele recorreu da decisão da
Mesa. O recurso poderá ser, de pronto, mandado para
o Plenário ou pode – isto vai obstruir...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Aí eu acho que já é prejudicial, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –... a votação – ser mandado para
a Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Aí eu acho que já tem um prejuízo para aqueles
que querem o voto aberto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É exatamente na linha do que
o Senador Aloysio colocou. O ideal era que nós fizéssemos um procedimento para que cada um se manifestasse sobre a matéria, e não impedir...
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – O procedimento tem que ser normal. Tem que
votar o requerimento.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é um procedimento normal e regimental um
Senador recorrer ao Plenário quando discordar da
decisão da Mesa, como eu estou fazendo. Qual é a
dificuldade de recorrer ao Plenário? Quantas vezes já
tivemos questões de ordem decididas pelo Presidente
de que discordou um Senador e ele solicitou recorrer
ao Plenário?
V. Exa poderia ouvir a Comissão de Constituição
e Justiça, mas o art. 408 fala de matéria constitucional,
de interpretação de texto constitucional. Nós estamos
aqui falando de interpretação do Regimento. Portanto,
não há dificuldade alguma, Sr. Presidente.
Agora, o que me parece é que a Mesa está querendo conduzir a votação de forma a prevalecer a
posição do Presidente, e aqui o que a gente tem que
fazer prevalecer é a posição do Plenário.
Portanto, eu solicito que V. Exa submeta ao Plenário o meu recurso, a questão de ordem.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Sr. Presidente, uma ponderação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se V. Exª
fizer uma consulta aos Líderes sobre a manifestação
do Plenário, V. Exª vai ver que o Plenário vai estar
acorde com a posição de V. Exª, que é a de votar os
requerimentos e, pelo voto, decidir se o voto é aberto,
secreto e em que circunstâncias.
Então, a sugestão que dou é que não se sinta
incomodado com a questão de ordem colocada. Consulte, por favor, os Líderes, que falarão pelo Plenário.
Seguramente – já percebi –, o Plenário quer votar os
destaques para que, democraticamente, decida-se a
matéria sobre o que deve ser voto aberto e o que deve
ser voto fechado. É a sugestão que dou a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na mesma linha do Senador Mário Couto, do
Senador Agripino, do Senador Eunício. A decisão de
V. Exª é absolutamente irretocável do ponto de vista
regimental e a que melhor consulta aos interesses
da manifestação democrática do Plenário do Senado.
Votaremos favoravelmente aos requerimentos
para dar oportunidade a cada um dos Senadores para
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escolher o caminho que lhes pareça melhor para decidir essa questão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
na mesma linha. Primeiro, quero dizer que, nas três
votações de autoridades que tivemos, nas Mensagens
nºs 64, 65 e 76, seguindo orientação do Bloco, eu votaria junto com o Bloco.
Reitero o que disse o Senador Aloysio sobre o
posicionamento de V. Exª com respeito a essa matéria.
Já falamos, em outras oportunidades, que não
somos contra tudo, mas também não somos a favor
de tudo, e queremos manifestar nossa posição. Então,
já declarei várias vezes à imprensa e da tribuna que
sou a favor do voto aberto na questão de cassação
de mandatos...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) –... e não sou a favor de voto aberto nas
outras situações. Quero que isto fique bem claro nas
minhas votações.
Então, é importante seguirmos dessa maneira,
para que não fique parecendo que eu votei contra em
todas as situações. Não sou contra tudo, mas também
não sou a favor de tudo. Sou a favor do voto aberto...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) –... para cassação de mandato e gostaria
que a minha posição e o meu voto fossem realmente
conhecidos por todos.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e
Força/PR – AM) – Sr. Presidente, o PR segue V. Exª,
cumprindo o Regimento.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
o art. 403 diz que constituirá questão de ordem, suscitável em qualquer fase da sessão, pelo prazo de cinco
minutos, qualquer dúvida sobre interpretação da aplicação do Regimento.
Aqui foi feita uma interpretação, na forma do art.
404, concreta, relacionada ao tema. Levando-se em
conta que já tivemos a primeira votação e que já estamos na segunda votação, aqui, amparado pelo Regimento, o Líder do PSB, Senador Rodrigo Rollemberg,
levantou uma questão de ordem.
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Por essa razão, Sr. Presidente, considerando que
há, aqui, nesse tema, clara divisão entre as bancadas,
a nossa posição pela liderança do Partido dos Trabalhadores é de que deve ser acatado o recurso feito. Nesse
sentido, que se tenha a votação nominal, o recurso ao
Plenário. O Plenário é soberano, está acima de quem
preside, da Mesa, de partidos, de blocos. O Plenário
é soberano. Nossa posição é de que o Plenário deve
responder a esse tema.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não estou entendendo. Sinceramente, estou nesta Casa há
algum tempo... Temos um requerimento regimental. O
Senador Rollemberg levantou uma questão de ordem
e V. Exª, soberanamente, como Presidente, respondeu
à questão de ordem. A questão de ordem foi esclarecida e não se está ferindo o Regimento. O que é que se
vai querer votar nesta Casa agora para que o Plenário
avalie? Vai-se mudar o Regimento da Casa? Não sei
o que é que está em votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É que o Senador Rodrigo Rollemberg fez um recurso pela inadmissibilidade da
resposta à questão de ordem. O requerimento que S.
Exª faz é no sentido de que não caberia votação em
separado, mas, na forma do Regimento, cabe.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sim, mas, de acordo com o Regimento, cabe.
Digo o seguinte: a questão está resolvida e foi estancada por V. Exª. Se vier para o Plenário, vai-se votar
o quê? Que vão ser arquivados os requerimentos, de
que eu sou autor, que tenho condições regimentais
de apresentar? Vai-se mudar o Regimento. Não é isso
que se está levando em conta. Não estou entendendo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Na prática, o recurso que ele
pede é exatamente para isso.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Para desfazer o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É para evitar que os requerimentos de destaque para as emendas sejam apreciados pelo Plenário.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Presidente Renan.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Para isso, teria de haver, da parte dele, uma proposta de mudança do Regimento para que fosse votada
oportunamente. Não é o caso agora. Sinceramente...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Presidente, uma última pergunta.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB
– RR) – ..., não vejo o porquê dessa votação aqui no
Plenário.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Uma última pergunta a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Uma última pergunta a V. Exª.
O Senador Rollemberg, regimentalmente, pode
recorrer da sua decisão ao Plenário?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ele pode. Já recorreu.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Então, ele está com toda a razão, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ele está com a razão, mas, na
prática...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Na prática, o recurso, que não
tem fundamentação regimental porque a questão de
ordem foi respondida com base no Regimento do Senado, objetiva a um resultado. Como essa matéria divide,
o que está querendo, na prática, quem fez o recurso
ao Plenário é que o Plenário derrube o recurso. Ao
derrubar o recurso, será retirado o requerimento para
votação das emendas.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Mas é...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Esse é que é o ...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Mas é o procedimento...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) –... que eu acabei de perguntar a V. Exª, e V. Exª
acabou de confirmar que ele pode recorrer ao Plenário,
porque o Plenário é soberano.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ele pode recorrer ao Plenário
da decisão, mas o que o Senador Romero está colocando é nunca houve algo assim aqui no Senado.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sim.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, como Líder.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Isso nunca houve aqui no Senado.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Como Líder. Sr. Presidente, só
para esclarecer.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Eu quero dizer ao Senador Romero Jucá que aprendi o Regimento desta Casa observando o Senador Romero Jucá. O Senador Romero
Jucá aqui dá aula, dá lição de como tratar o Regimento
Interno, de forma absolutamente legítima. Eu estou impressionado com o porquê de estar causando toda essa
espécie. Eu apenas fiz um recurso ao Plenário, normal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É que a premissa em que V. Exª...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Mas a premissa... Eu vou falar,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –... se apoia é equivocada.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Mas eu vou...
Veja bem, Senador Romero Jucá, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É esse o problema.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Só para completar.
Senador Romero Jucá, o que o recurso, o que a
questão de ordem busca é declarar a inadmissibilidade
dos requerimentos de destaque nos termos formulados
por V. Exª. Por quê? Porque o art. 314, Romero Jucá,
no inciso VI, diz assim: “Em relação aos destaques,
obedecerão às seguintes normas: não se admitirá requerimento de destaque para a aprovação ou rejeição
de dispositivo a que houver sido apresentada emenda.”
Ora, claro que é o caso. Estão aqui a Emendas nº 2,
do Senador Aloysio Nunes Ferreira, e a Emenda nº 3.
Portanto, é claro. Eu tenho uma interpretação do Regimento, tenho convicção de que estou correto, com
todo respeito à Mesa, e tenho o direito – V. Exª tem
um entendimento diferente – de submeter ao Plenário,
que é soberano...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Não.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) –... para definir essa questão de
ordem. Ponto.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente, art. 14.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB
– RR) – Eu quero registrar duas coisas. Primeiro: o
Plenário não é legítimo para não admitir emendas. O
Regimento é claro. O Plenário é legítimo para rejeitar
ou aprovar emendas, mas não o é para não admitir.
Pelo Regimento, estou no meu direito de apresentar
emendas. Nós não estamos discutindo aqui destaque
de emenda; nós estamos discutindo destaque do texto original.
(Soa a campainha.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB
– RR) – Eu estou destacando num DVS os textos
que foram aprovados no primeiro turno sem emenda.
Inclusive, os destaques do primeiro turno foram retirados e não foram votados. Portanto, não cabe essa
questão. Então, V. Exª tem de não admitir. Quem quiser que recorra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Essa questão de ordem já foi
respondida. Ele, o Senador...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Mas é isso que estou fazendo,
um recurso.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Para a CCJ, não para o Plenário.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Estou fazendo um recurso ao
Plenário. É meu direito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senador Rodrigo Rollemberg
fez um recurso, depois da decisão da Mesa, alegando
que está sendo feito um requerimento para a aprovação
ou rejeição, e cita o art. 314. Não é isso e não poderia
ser isso. O requerimento trata – está aqui o requerimento – do art. 312, que diz o seguinte:
O destaque de parte de qualquer proposição,
bem como de emenda do grupo a que pertencer, pode ser concedido mediante deliberação
do Plenário, a requerimento de qualquer Senador, para votação em separado.
Essa é a fundamentação do requerimento, para
votação em separado, e não poderia ser outra.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sr. Presidente, até aí V. Exª tem razão. Mas eu
perguntei a V. Exª – isto é muito claro – se V. Exª concorda com a sua própria resposta. O Senador Rollemberg pode recorrer ao Plenário?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Pode.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – V. Exª falou que pode. Então, ele tem, regimentalmente, o direito de recorrer. Então, vamos fazer a
apreciação pelo Plenário.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, eu faço...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Ele não pode ser cortado nos seus direitos regimentais. Eu perguntei claramente a V. Exª, que me
disse que pode.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É que o art. 403 do Regimento
Interno diz o seguinte:
Constituirá questão de ordem, em qualquer
fase da sessão... A questão de ordem deve
ser objetiva, indicar o dispositivo regimental.
A questão de ordem será decidida pelo Presidente, com recurso ao plenário, de ofício,
mediante requerimento.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – V. Exª tem razão. Ponha o Plenário para decidir.
O Plenário é soberano. O Senador tem toda razão e
tem todo o direito de recorrer para o Plenário. É direito constitucional e regimental do Senador. Se nunca
aconteceu, vai acontecer pela primeira vez.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto, o art.
408 diz:
Havendo recurso para o plenário sobre decisão da Presidência em questão de ordem, é
lícito a esta solicitar, se entender que é o caso,
a audiência da Comissão de Constituição e
Justiça sobre a matéria.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Tudo bem. É direito da Presidência.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – A discussão é toda esta: “§1º.
Solicitada a audiência [da Comissão de Constituição
e Justiça], fica sobrestada a decisão [a apreciação da
matéria]”.
O que é que nós estamos vendo hoje aqui? É
que um Senador suscitou uma questão de ordem sem
base regimental. Ela foi respondida com base no Regimento. Exatamente foi suscitada desta forma para ser
respondida na forma do Regimento e, a partir daí, se
fazer um recurso ao Plenário, em uma matéria que, se
for decidida pelo Plenário, certamente, não confirmará
a decisão da Presidência. Com isso, nós não vamos
ter a continuidade da apreciação da matéria, diferentemente do que foi colocado aqui pelo Senador Aloysio

1214

Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Nunes Ferreira, que disse – e é verdade – que em todo
procedimento de votação, até para não se esmagar as
minorias, sempre se acerta um ou outro requerimento
de destaque para apreciação daquela matéria. Ou seja,
hoje, nós não estamos garantindo ao Senado o direito
de apreciar as emendas a partir dos requerimentos de
destaque que serão aprovados.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB-DF) – Sr. Presidente, essa é a questão:
no segundo turno, não pode haver emenda.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA)
– Eu tenho toda a certeza de que V. Exª, desde que se
sentou, agora, nesta sua cadeira, nesta sua gestão,
tem respeitado a minoria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Sempre.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA)
– Em todas as questões. E não será hoje que V. Exª
vai desrespeitá-la. Tenho certeza disso!
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco Maioria/PMDB-MA)
– Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA)
– Eu estou falando, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Eu peço a V. Exª que conclua a
sua intervenção.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA)
– Já vou encerrar.
Se o Senador Rollemberg questionou o direito
regimental dele de recorrer ao Plenário, ele, como
Senador, tem este direito, assim como todas as Assembleias Legislativas do País têm o direito de forçar
o Plenário à decisão. Forçar, não, porque esta é uma
palavra muito forte, mas colocar o Plenário para tomar
a decisão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA)
– Eu estou me referindo à soberania deste Plenário.
O Plenário é soberano. V. Exª não tem nenhuma dificuldade em colocar em votação o pedido do Senador,
que é direito dele. Se V. Exª não fizer isso, aí sim, V.
Exª está passando por cima da minoria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Não, não; V. Exª não entendeu. Ele
tem direito a apresentar o recurso regimentalmente. É
que a apresentação do recurso vai ensejar um absurdo do ponto de vista regimental. É uma conseqüência
que não tem amparo no Regimento, na prática, por
outros caminhos.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB-DF) – Sr. Presidente, só para esclarecer.
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O SR. LOBÃO FILHO (Bloco Maioria/PMDB-MA)
– Sr. Presidente, eu pedi a palavra primeiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Vou conceder a palavra ao Senador Edison Lobão Filho.
Prorrogo a sessão, de ofício, para que possamos
concluir a Ordem do Dia.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB-DF) – Em seguida eu queria a palavra.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco Maioria/PMDB-MA)
– Sr. Presidente, dando razão ao Senador Mário Couto,
estou vendo aqui um absurdo, porque ele fala tanto em
resguardar e preservar o direito democrático individual
de cada um aqui, só que eu quero ter o direito de votar
nessa matéria individualmente. O pedido de destaque
do Senador Romero Jucá não modifica, não é emenda
modificativa, apenas divide o assunto em três itens; ele
não modifica absolutamente nada. Eu, como Senador,
quero ter, democraticamente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Que são independentes.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco Maioria/PMDB-MA)
– ... o meu direito de votar, individualmente, conforme a
minha convicção. Eu não quero votar ou tudo ou nada;
eu quero votar individualmente – é o meu direito.
Entendo perfeitamente. Nós estamos aqui em uma
discussão absurda – uma discussão absurda! Estou
entendendo que o Senador Rodrigo Rollemberg quer
me impedir de votar. Eu desejo votar!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Na prática, está impedindo.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco Maioria/PMDB-MA)
– Desejo votar nos três itens individualmente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA)
– Pelo art. 14, Sr. Presidente. Eu fui citado e peço a
palavra pelo art. 14.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB-DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Com a palavra V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA.
Para uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.)
– Senador Lobão, quem sou eu para impedir V. Exª de
votar como quer? Quem sou eu, Senador? Senador,
eu sou aquele que respeita o povo! O voto, seu e de
qualquer um, tem que ser respeitado – o de qualquer
um, não é só o seu, não! E sabe por quê? V. Exª e eu
viemos para cá pela vontade do povo. O poder vem do
povo, diz a Constituição Nacional.
Agora, aqui, Senador, enquanto eu for o Líder da
Minoria, não vão passar com o trator por cima da minoria. Não vão! Repito: quem sou eu para não deixar
V. Exª ter o direito de votar? V. Exª tem o amplo direito
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de votar. Agora, nós, da minoria, não podemos deixar
o trator passar por cima de nós. Por que, Senador?
Porque o poder que V. Exª tem não é seu e o poder
que eu tenho não é meu; ele veio do povo e nós temos
que respeitar o povo.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco Maioria/PMDB-MA)
– Perfeitamente. Ele concorda 100% comigo.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB– A)
– E eu, como Líder...
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco Maioria/PMDB-MA)
– Vamos seguir adiante, já que ele concorda comigo.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA) – Sr. Presidente, só terminar. Senador, eu, como
Líder da Minoria, tenho que zelar pela minoria e não
vou deixar trator de esteira passar por cima da minoria.
Muito obrigado.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB-DF) – Sr. Presidente, só um esclarecimento.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco Maioria/PMDB-MA)
– Acho que estamos falando coisas diferentes aqui.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB-DF) – Senador Lobão Filho, só um esclarecimento.
Não existe emenda; não há mais emenda – não
há emenda ao texto! O que há são requerimentos de
destaque, que, pelo Regimento Interno...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Requerimentos de destaque de
partes do texto...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB-DF) – Exatamente. Requerimentos de
destaque de partes do texto, que, pelo Regimento que
foi aprovado pelo Plenário do Senado Federal...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – ... que é o que diz o Regimento.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB-DF) – ... são inadmitidos quando foram
objeto de emenda no primeiro turno, o anterior. Está
aqui, Senador Romero Jucá; basta ler.
“Não se admitirá requerimento...”
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB-CE) – Não é emenda; é DVS.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB-DF) – “... para aprovação ou rejeição de
dispositivo a que houver sido apresentada emenda”.
Foram apresentadas emendas sobre esse dispositivo!
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB-RR) – Sr. Presidente...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB-DF) – O texto é claro, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – É nessa premissa equivocada
que se baseou a questão de ordem, que não poderia
ter sido respondida de outra forma.
É que o requerimento, Senador Romero, não tem
como base o art. 314, para aprovação ou rejeição – e
não poderia ter como base o art. 314!
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB-RR) – Claro!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – O requerimento tem como base
o art. 312, que diz que “a requerimento de qualquer
Senador para votação em separado”, o que não deixa absolutamente nenhuma dúvida do ponto de vista
regimental.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB-RR)
– Sr. Presidente, apenas para registrar ao Senador Rodrigo Rollemberg que o que está sendo destacado não
foi emendado durante a votação do primeiro turno...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Mas ele sabe!
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB-RR) – Não foi emendado! Ele está errado. A questão
de ordem dele deve ser inadmitida, porque não condiz
com a realidade do que está sendo colocado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – A argumentação que o Senador
levanta não tem base regimental – e ele sabe disso,
tanto que ele está recorrendo da decisão.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB-CE) – Presidente...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB-DF) – Sr. Presidente, nós estamos entrando no mérito da discussão. É importante colocar
em votação!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB-CE) – V. Exª é experiente o suficiente para saber que o
que o Senador Rodrigo Rollemberg está querendo aqui
é fazer uma verificação de quórum na tarde de hoje.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB-RR) – Então, vamos fazer logo.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB-CE) – É isso que ele quer fazer, porque não tem sentido ele me tirar o direito de fazer um DVS, como não
tem sentido V. Exª tirar o direito de qualquer Senador
de fazer esse DVS, porque é regimental; nem o Plenário tem poderes para isso. O Plenário do Senado tem
poderes para mudar o Regimento no momento oportuno; porém, mudar o Regimento que está em vigor por
interpretação, Sr. Presidente... Paciência!
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB-DF) – Então sou eu, Senador Eunício?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB-PE. Sem revisão do orador.) – Presidente, uma
parte ponderável da Casa quer votar de forma democrática; uma outra parte, permitam-me, parece que não
quer oferecer esse aspecto democrático de votação.
A Câmara dos Deputados, para mim, não é parâmetro para nada. Se ela votou por unanimidade, ela
votou mais uma vez de forma irresponsável. Ela não
escolhe Procurador-Geral da República, ela não escolhe autoridade. Sobre os vetos ela tem escolha, como
o Senado também tem.
O que se quer é ver a oportunidade do voto aberto
e ver até onde o voto aberto pode ser exercido ou não.
Acho que essa minha posição é a do Senador Aloysio
Nunes, como é a posição do ex-Presidente da República José Sarney, ou seja, polos diferentes, completamente diferentes. Por exemplo, não tenho nada a ver
com o Presidente Sarney, mas nessa questão temos
o mesmo entendimento.
Acho que não podemos votar determinadas matérias, por exemplo, coagidos pela opinião pública. Eu
combati a ditadura, fui Deputado Estadual, líder da
oposição no Estado; fui perseguido político e vou ficar
agora acuado pela opinião pública porque ela quer saber o meu voto? Não, não! Ela tem que respeitar determinadas coisas. Eu voto em determinadas coisas
abertamente; em outras, quero o voto secreto, voto
fechado. E as pessoas têm que respeitar isso!
Parece-me que querem manter acuados Senadores aqui. Apenas dez, apenas uma dezena votou contra. Se for para testar, voto contra de novo. Mas acho
que é um erro esta questão do tudo ou nada. No tudo
ou nada, vão ficar aqui 50, 60 salvadores da pátria e
10 ou 12 remando contra a maré. Vou ficar remando
contra a maré! Se for no tudo ou nada, voto pelo voto
secreto para determinadas coisas e outras não.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em
cima do que falou o Senador Lobão e o nosso Senador
Mário Couto, aqui a minoria hoje, neste momento, não
é a minoria da composição da Casa; é a minoria, como
foi citado pelo Senador Jarbas Vasconcelos, de dez ou
doze que querem manifestar sua posição: não é contra tudo, mas também não é a favor de tudo. Então, a
minoria aqui, hoje, não é a minoria da composição da
Casa; é a minoria daqueles que têm um voto diferente
aparentemente da maioria.
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É importante que se registre isso. E a minoria,
como bem se colocou, tem de ser defendida, tem de
ser protegida. No próprio Regimento se fala isso, para
que não se possa esmagar a minoria. E o que estão
querendo fazer é esmagar a minoria que quer votar de
maneira separada os itens.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB-DF) – Sr. Presidente, não estou entendendo tanta dificuldade de submeter ao Plenário um
recurso. Não estou entendendo! Qual é a dificuldade?
Quem vai decidir não sou eu. Eu apenas formulei uma
questão de ordem, discordei da decisão da Mesa e
pedi recurso ao Plenário.
Acho que cabe a V. Exª... Todos aqui já se manifestaram, com posições respeitadas – respeito todas
–, mas tenho uma posição diferente e estou baseado
no Regimento Interno.
Então, qual é a solicitação? Submeta à votação.
Só isso! Quem vai decidir é o Plenário.
O SR. WILDER MORAIS (Bloco Minoria/DEM-GO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Wilder, V. Exª tem a
palavra.
O SR. WILDER MORAIS (Bloco Minoria/DEM-GO) – Eu gostaria de registrar meu voto positivo nas
autoridades votadas anteriormente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – A Mesa registrará a manifestação de V. Exª.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio
Governo/PT-MS) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Delcídio do Amaral,
com a palavra.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT-MS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, somente quero ponderar: acho que essa questão
está absolutamente clara para a grande maioria dos
Senadores. Ninguém pode me cercear de apresentar
um destaque e levar esse destaque à votação. Então,
nós estamos começando a ter aqui uma discussão
absolutamente fora de propósito. De modo que gostaria de fazer, também, coro a ponderações feitas por
outros Senadores nesse sentido.
Queria também, Sr. Presidente, registrar o meu
voto “sim” na votação das autoridades, mesmo sendo
secreto. Como eu estava cumprindo uma agenda nos
Ministérios, eu gostaria de fazer esse registro.
Agora, Presidente, vamos votar! Vamos encaminhar dentro do que o Regimento determina, Sr. Presidente! A decisão, sem dúvida nenhuma, é de V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Muito obrigado, Senador.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT-PI) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Wellington.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT-PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é
um tema, realmente, polêmico. Aqui há parlamentares
que, por convicção, defendem o voto aberto para todas as questões; há os que defendem o voto aberto,
excetuando autoridades; há os que defendem... Enfim,
há várias posições.
Aqui, o Regimento coloca a possibilidade, como
V. Exª mesmo citou, de encaminhamento à CCJ. Eu
faço esta ponderação: neste ambiente de divisão, não
seria conveniente essa alternativa?
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB-AM) – Qual a alternativa? (Fora do microfone.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB-DF) – Sr. Presidente, o art. 408 é claro quando diz que caberia ir para a CCJ caso fosse
matéria constitucional. Nós não estamos tratando de
matéria constitucional.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB-AM) – Estamos. (Fora do microfone.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB-DF) – Nós estamos tratando de interpretação do Regimento. A questão de ordem diz respeito
a uma interpretação do Regimento.
Então essa é a questão que coloco para o Plenário.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem, eu gostaria de apresentar a V. Exª
um requerimento meu dirigido à Mesa neste momento,
para que possamos votar nominalmente se cabe essa
mudança e a inadmissibilidade de um destaque feito
pelo Plenário e colocado de forma regimental, como
eu fiz. Faço esse requerimento e peço votação nominal a V. Exª, antes de qualquer coisa. Se eu for derrotado, continua. Se for aprovado o meu requerimento,
não cabe, portanto, qualquer tipo de colocação. Faço,
então, esse requerimento, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, com todo o respeito ao Senador Romero Jucá, não existe – aí, sim,

1217

Novembro de 2013

é uma inovação em relação ao Regimento – a inadmissibilidade de recurso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero, o Senador
Wellington colocou uma questão há pouco, e é uma
intervenção ditada pelo bom senso e pela racionalidade: não seria lúcido que nós impedíssemos a apreciação dos destaques. São três destaques separados,
independentes. Nós poderíamos aceitar o seguinte
procedimento: em vez de haver o recurso para a resposta da questão de ordem, na linha do que o Senador
Wellington colocou, votaríamos o requerimento, como
propôs o Senador Romero, e acertaríamos, desde já,
que nós faríamos com relação às partes destacadas
a votação daquelas matérias.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, permita-me dar
uma sugestão a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – E aí nós deixaríamos que o
Senado decidisse.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – A parte destacada obrigatoriamente tem
votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É claro que é nominal. É o Regimento.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, deixe-me dar
uma sugestão a V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Não há nenhuma novidade nisso.
É obrigatório.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Quero dizer ao Senador Romero
que a sugestão dele é incabível. Não há a questão de
inadmissibilidade de recurso. O recurso é um direito
meu, é um direito de qualquer Senador.
Peço a V. Exª, Sr. Presidente, se V. Exª achar conveniente, que conceda um tempo para que os Líderes
possam conversar, para vermos se encontramos outro
entendimento quanto ao procedimento, antes de decidirmos a respeito de qualquer coisa. Peço que o faça,
se V. Exª entender que isso é conveniente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu concordarei com qualquer
esforço para que possa haver um procedimento combinado nesta sessão.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB –
AP) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador
José Sarney.
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O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria
de lembrar a V. Exª, para colaborar com a Casa, que
o Senador Wellington reviu a posição dele e aceitou a
decisão de enviar a matéria à Comissão de Comissão
e Justiça. Eu acho que, com essa manifestação do PT,
com a manifestação do PMDB, com a manifestação
do PSDB, está formada a maioria que V. Exª… Não há
outro procedimento senão o de se remeter a matéria
à Comissão de Constituição e Justiça, de acordo com
o que V. Exª pediu.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, eu faço a consulta aos Líderes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Pois não.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Senador Aloysio, eu peço a
atenção dos Líderes. Eu quero fazer uma consulta aos
Líderes: quero saber se podemos votar todos os requerimentos de destaque, um por um, nominalmente.
Podemos votar todos os requerimentos de destaque,
um por um, nominalmente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Aí nós nos deparamos com o
mesmo problema matemático, do Plenário. É o que
acontece com relação ao recurso para o Plenário. É
isso que está ensejando uma questão de ordem sem
embasamento regimental, que terá um resultado por
conta de uma circunstância de plenário.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente, Sr. Presidente...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Sr. Presidente, V. Exª…
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
queria fazer um apelo a V. Exª e a todos os Senadores
e Senadoras desta Casa.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Eu ouvi longamente o Senador Rodrigo Rollemberg e eu gostaria de pedir ao Senador Rodrigo
Rollemberg um minuto, para que possamos expressar o
seguinte: não dá para nós aqui fazermos uma proposta
de mudanças no Regimento da forma que o Senador
Rodrigo Rollemberg está propondo ao Plenário. Isso
é um absurdo!
Se aqueles que defendem a tese do Senador
Rodrigo Rollemberg não querem votar a matéria, que
digam que não querem votar a matéria! Vamos enca-
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minhar a matéria para Comissão de Constituição e
Justiça e vamos suspender a votação.
Agora, o que não se pode mais, Sr. Presidente…
Nós estamos aqui há quase duas horas, Sr. Presidente,
diante de um impasse provocado por uma propositura
que não tem amparo regimental. Essa proposição não
tem amparo regimental!
Portanto, a decisão que nós temos de tomar agora
é: ou encaminhamos a matéria para a CCJ e adiamos
a votação ou vamos fazer a votação do requerimento e do DVS conforme estabelece o Regimento. Acho
que qualquer outra manobra… Já está claro, depois
de duas horas de debate, que qualquer outra manobra não passa de manobra para tentar postergar uma
votação que é absolutamente regimental.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero consultar o Plenário. Primeiro, eu gostaria de ouvir dos Líderes, antes da decisão de V. Exª,
se os Líderes aceitam votar nominalmente todos os
requerimentos de destaque. Se houver concordância…
Há concordância dos Líderes em relação a isso,
Senador Eduardo Braga?
Era essa a consulta que eu gostaria de fazer,
Senador Aloysio.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador
Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Já que
V. Exª me perguntou em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte a V. Exª, Senador Rollemberg: o que
quero é democracia, é um método democrático, sem
grandes truques regimentais, para que cada Senador
vote o item que considerar mais adequado para a democracia brasileira. Vamos deixar de lado esse jogo
regimental. Vamos votar os requerimentos, e, depois,
cada um escolhe o caminho que achar melhor. O resto
é perda de tempo!
Eu não quero ficar aí com picuinhas regimentais.
Eu quero dizer o seguinte: quem quer o voto aberto no
veto vota “sim”; quem quer o voto aberto em autoridades vota “sim”; quem quiser votar de forma aberta nos
integrantes da Mesa vota “sim”. É só! O resto é, pura
e simplesmente, manobra regimental, o que não me
interessa. Não tenho mais idade para isso!
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ouço o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Sem revisão do orador.) – As manobras regimentais são legítimas no processo legislativo. A sugestão que fiz foi a de que votássemos todos
os requerimentos de destaque de forma nominal. Mas
não sei qual foi a posição do Senador Aloysio, se ele
aceitou isso ou não.
Mas quero fazer uma consulta a V. Exª: se eu
retirar o recurso que fiz ao Plenário, V. Exª mantém a
mesma ordem de votação da votação anterior?
Houve o entendimento – isto é motivo de uma
questão de ordem – de se votar, primeiro, o art. 47
antes dos demais, como prevê o Regimento, aliás.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Sr. Presidente, vão lhe tirar o direito de fazer
a pauta também?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós já anunciamos a ordem
dos requerimentos.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O primeiro requerimento a ser
apreciado é o de nº 1.336, de 2013, que pede...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – E a ordem do requerimento é a ordem de chegada à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – ...votação em separado do art.
66 da Constituição Federal, constante do art. 1º da
proposta.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – O problema, Sr. Presidente, é que V. Exª
tinha de tomar a decisão.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, quero só fazer
um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ouço o Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – É importante relembrar que,
na sessão passada, Sr. Presidente, solicitei a V. Exª –
estou com as notas taquigráficas aqui – a informação
de como seria o procedimento de votação. E o que V.
Exª disse naquela ocasião? Iniciou-se uma discussão
sobre o procedimento que seria adotado para a vota-
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ção desses requerimentos, pois o Senador Wellington
Dias havia anunciado, ainda durante a discussão da
matéria, que apresentaria requerimento para votação
em globo. Eu mesmo secundei S. Exª nessa linha metodológica. O Senador Eunício Oliveira defendeu que as
votações dos requerimentos fossem individualizadas.
V. Exª, Sr. Presidente, pronunciou-se nos seguintes
termos, conforme as notas taquigráficas: “Nós vamos
votar da mesma forma como votamos no primeiro turno, da mesmíssima forma como votamos no primeiro
turno”. Destaco a palavra “mesma” na sua afirmação,
seguida depois no modo superlativo.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Ah, isso é brincadeira!
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – V. Exª disse “mesmíssima”, referindo-se à forma que seria adotada para a votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É exatamente isso!
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Mas é o que nós estamos fazendo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Mas é a mesma forma, é a
mesma forma.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Ou seja, a forma inicial foi a
adotada quando da apreciação do art. 47.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não, V. Exª está confundindo
a forma com a ordem do requerimento. É da mesma
forma!
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador
Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, volto à questão regimental:
Art. 300. Na votação, serão obedecidas as seguintes normas:
I – votar-se-á em primeiro lugar o projeto, ressalvados os destaques dele requeridos e as
emendas;
II – a votação do projeto, salvo deliberação do
Plenário, será em globo, podendo a Presidência
dividir a proposição, quando conveniente; [...]
Ora, o DVS, além de ser regimental, está previsto
no Regimento, no art. 300, inciso II, e V. Exª, monocraticamente, como Presidente, poderá inclusive, se for
conveniente, propor a votação em separado.
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Sr. Presidente, vamos aos votos! A manobra de
procrastinação, a tentativa de obstrução através de
uma manobra regimental já está revelada. Portanto,
neste momento, cabe ao Senado da República votar
o requerimento de DVS de acordo com a ordem de
chegada dos requerimentos à Mesa, para que nós
possamos cumprir o Regimento e, dessa forma, votar
uma matéria sobre a qual a Nação brasileira aguarda
a decisão do Senado da República, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
só dizer que, na última sessão que foi esvaziada aqui
– e isto não se deu por nós –, eu estava neste plenário querendo votar essa matéria. Eu quero votar o voto
aberto! Eu quero votar o voto aberto – estou dizendo
isto neste plenário – sem nenhuma manobra regimental, Sr. Presidente. O que quero é clareza quanto ao
que aconteceu nesta Casa. V. Exª recebeu os DVS, V.
Exª ordenou os DVS. Vamos votar como foi ordenado
por V. Exª, até porque quem comanda essa Mesa é V.
Exª, obviamente submetendo-se ao Plenário.
Agora, não faz sentido a gente ficar aqui – já são
sete horas da noite –, em mais de duas horas de discussão sobre algo que está escrito e que não deixa
interpretação alguma. V. Exª tem de botar para votar
essa matéria.
Eu quero votar o voto aberto. Quem não quiser
votar o voto aberto, que saia novamente do plenário,
como fez na semana passada.
Agora, eu quero votar o voto aberto e peço a V.
Exª que dê encaminhamento a esta sessão, o que é
poder de V. Exª. Nós elegemos V. Exª com 63 votos
nesta Casa para V. Exª comandar os trabalhos. E V. Exª
comanda muito bem os trabalhos. Eu não sei por que
tanta dúvida na noite de hoje. Nós precisamos votar
essa matéria. Ordene, que vamos votar, um a um, os
DVS. Quem tiver voto para aprovar aprova. Quem não
tiver voto para aprovar perde. É do regime democrático, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero concordar com o Líder Eunício, para
que nós possamos votar todos os requerimentos de
destaque desde que a votação seja nominal. Se isso for
aceito pelo Plenário, nós retiraremos o nosso recurso.
Agora, quero registrar aqui o seguinte: nós queremos votar o voto aberto mais do que ninguém. Queremos votar o voto aberto em todas as modalidades de
votação, até porque o voto aberto só para cassação
de Parlamentares, Sr. Presidente, já votamos e está lá
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na Câmara dos Deputados. O que nós queremos votar
é o voto aberto em todas as modalidades de votação.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Quero fazer minha última participação, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Agora, estou fazendo uma consulta ao Plenário, aos Líderes. Nós podemos votar os
requerimentos de destaque um a um pelo voto nominal. Se houver concordância dos Líderes, eu retiro, e
nós damos continuidade à sessão e à votação. Agora,
esse é um direito do Senador. E quem vai decidir sobre isso não sou eu. Quem vai decidir sobre isso é o
Plenário do Senado.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Quero fazer minha última participação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Mário Couto.
Em seguida, vou decidir o encaminhamento. Não
havendo ressonância aos apelos, à necessidade de
que cada um vote e participe, vou decidir na forma
do Regimento. E vou mandar o recurso do Senador
Rodrigo Rollemberg para a audiência da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, o que vai, como
consequência, sobrestar a decisão de hoje.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Sr. Presidente, eu queria votar.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Sr. Presidente...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sr. Presidente...
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – O Senador Rollemberg se mostrou extremamente hábil na obstrução.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senador Mário Couto está
com a palavra.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Se V. Exª vai fazê-lo, retiro o recurso para que não seja sobrestado. E vamos ouvir a CCJ.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Então, está ótimo! Aí nós passaremos ao próximo item da pauta, que é a apreciação
dos requerimentos.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Não, aí não, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg,
se V. Exª retirar o recurso, nós passaremos ao próximo
item da pauta, que é a apreciação dos requerimentos.
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São três requerimentos. O primeiro é para o art. 66, sobre vetos. É o voto aberto para a apreciação de vetos.
Senador Anibal.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Eu estou esperando uma fala, viu, Presidente?
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/
PT – AC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu quero tomar a iniciativa de também trazer a minha
contribuição a este debate.
Nesta Casa, hoje, ninguém está praticando o
exercício de ouvir. Todo mundo só quer falar.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – Eu pediria que V. Exa soasse a campainha para
que os Senadores ouvissem, porque, se não tivermos
o mínimo de capacidade de ouvir, fica difícil de entender o que cada colega está propondo.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Em primeiro lugar, Sr. Presidente, eu quero
dizer que, em que pese minha discordância absoluta,
em tese, com o Senador Aloysio Nunes Ferreira, pela
didática ele superou todas as manobras do Senador
Rodrigo Rollemberg. Didaticamente, o Senador Aloysio
Nunes colocou o que nós temos que fazer.
E o que é que nós temos que fazer? Nós temos
que votar definitivamente qual é a posição do Senado
em relação ao voto aberto. E, para votar essa questão, a primeira parte já foi feita: voto aberto para tudo.
Então, se se está pedindo destaque para algum
tipo de votação – votação de autoridade, votação de
veto –, que se coloque ao Plenário a posição de cada
um. E compete a todos os Senadores que estão fazendo a defesa das suas posições arregimentar voto
para as suas teses.
Agora, verdadeiramente, passar duas horas e
meia de manobra regimental em torno de uma questão
de ordem não é didático, não ajuda o Brasil a compreender os interesses e as intenções do Senado.
Eu acho que nós, Senadores da República, temos
a obrigação de mostrar ao Brasil o que nós queremos.
Se nós queremos o voto aberto para tudo, então vamos
votar item por item. Votamos aberto.
Eu defendo que nós votemos abertamente a
escolha de autoridade; eu defendo que nós votemos
abertamente os vetos presidenciais; eu defendo que
nós votemos abertamente sobre todas as questões,
sobre a cassação de mandato, sobre tudo. Agora, se
ficarmos aqui, vítimas de manobra regimental, nós não
vamos poder mostrar ao Brasil qual é a nossa posição.
Sinceramente, não estou entendendo qual é a
intenção do Senador Rodrigo Rollemberg. A minha im-
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pressão é a de que ele quer se portar como o grande
arauto da defesa do voto aberto nesta Casa, quando
sabemos que quem puxou essa discussão aqui foi o
Senador Paim, que é o autor dessa matéria e que pode
muito bem se posicionar a esse respeito.
Acho que é chegado o momento de cada um aqui
dentro assumir a sua responsabilidade e dizer verdadeiramente o que quer para cada uma das votações. O
resultado vai ser exatamente o resultado que espelha a
posição do Senado Federal: se for uma posição retrógrada é porque o Senado Federal é retrógrado; se for
uma posição avançada, é uma posição de conjunto, e
não uma posição de um salvador da pátria, que quer
se colocar aqui como único defensor do voto aberto, o
que não é verdade, porque o Partido dos Trabalhadores
sempre defendeu o voto aberto para tudo, e, ainda que
haja contradição na sua Bancada, há uma orientação
de liderança para que votemos voto aberto para tudo.
Não podemos ficar reféns de uma manobra regimental, que não faz as coisas avançarem aqui. Isso
fica muito ruim para todos.
Por isso, defendo a didática proposta pelo Senador Aloysio Nunes Ferreira: vamos votar item por item,
destaque por destaque. Quem tem convicção defende
suas convicções e não fica se enrolando em manobra
regimental, que faz muito mal para a democracia.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Minha última participação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Sem revisão do orador.) – Primeiro, Senador Rodrigo
Rollemberg, quero parabenizar V. Exª pela sua postura.
É um direito seu. Não tem nada de conchavo, não tem
nada de enganação, não tem nada de enrolação. É um
direito seu, constitucional, de Senador da República.
Veio para cá para defender o povo brasileiro, que quer
abrir o voto, que quer o voto aberto.
Não tenho e ninguém tem motivo nenhum para
dizer que foi discutido duas horas. O que viemos fazer
no Senado? Parlamento é para se discutir. Uns acham
de uma maneira e outros de outra.
V. Exª, pacientemente, sentado nessa cadeira,
ouviu todos. Não se tem que dizer que Rodrigo Rollemberg tomou para si a postura de que foi ele o autor de tudo e que quer ele aparecer nesse jogo. Isso é
uma inverdade, uma estupidez, e eu não admito que
se fira um colega dessa maneira. Ele tem o direito de
postular o Regimento e de questionar a Mesa.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – V. Exª procurou ouvir todos; e V. Exª acabou de
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dizer que vai tomar uma decisão. Tome uma decisão,
apesar de eu já ter a decisão.
A decisão que eu acho que vai acontecer nesta
tarde é que este Senado – Senador Rodrigo, olhe para
mim – vai derrubar o voto aberto. Veja o que estou lhe
dizendo agora!
Essa é mais uma desmoralização para este Senado. Este Senado teve a oportunidade de se limpar
diante da sociedade, mas não quis. Não quis porque
não vão abrir o voto.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Se o Senado quer assim, Senador Rodrigo, que
a sociedade continue como ela está: achando que o
Senado realmente não é uma instituição que defende
o povo brasileiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Sr. Presidente.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero dizer a V. Exª que quero votar a matéria. Acho
que é lícito que cada Senador, até a partir do que nós
temos no plenário – e sou defensor do voto aberto para
tudo e em todas as circunstâncias...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Isso nós sabemos. Agora, para
se votar a matéria, tem que haver a retirada do recurso.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Calma, Sr. Presidente. Posso colocar,
Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Pode!
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Quero, inclusive, que V. Exª me permita: quando foi o momento de decidir a matéria, V. Exª
comentou a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Comentou?
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – Espere, Sr. Presidente! Dê-me a palavra. Vamos lá, deixe-me dizer a V. Exª qual é a minha questão.
A matéria que nós estamos discutindo aqui é se
nós estamos cumprindo ou não o Regimento. Essa é
a questão de ordem. Não é a questão de ordem sobre
o Texto Constitucional.
(Intervenção fora do microfone.)
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Espera aí, Sr. Presidente! Posso falar,
Sr. Presidente? Posso falar?
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – O que nós estamos discutindo é se aplicamos o Regimento dessa ou daquela forma. É esse
o debate no plenário. Não é acerca da PEC. Nós não
estamos discutindo o conteúdo. Nós estamos discutindo a questão de ordem que foi levantada sobre a
aplicação do Regimento. Em qual fase se apresenta
ou não se apresenta um DVS.
Então, se é essa a matéria, se V. Exª decide que
um recurso nosso tem que ir para a CCJ, na minha
opinião isso não pode sobrestar a pauta, porque não
é matéria constitucional. Estamos decidindo sobre matéria regimental. O conteúdo da matéria é que é constitucional. Esse argumento, agora, trata do Regimento.
Portanto, a votação pode transcorrer, e o meu recurso
à decisão de V. Exª pode tramitar posteriormente na
CCJ. Foi assim a vida inteira neste Parlamento.
Quando a minha questão de ordem tem guarida
em algum dispositivo constitucional, isso pode sobrestar
a pauta. Quando a minha questão de ordem é acerca
da interpretação do Regimento, é sobre Regimento.
Não é sobre matéria constitucional. E é disso que estamos tratando, Sr. Presidente. Se eu faço ou não faço
um DVS, se um DVS se aplica ou não se aplica nessa
ou naquela fase da sessão.
Portanto, eu queria indagar de V. Exª neste sentido: V. Exª vai acatar a sugestão do Líder Wellington
Dias, para ir para a CCJ?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria só dizer que o Senador Walter Pinheiro colocou uma questão que pode
ser utilizada como encaminhamento, se houver concordância na Casa. É o seguinte: nós poderemos mandar
o recurso para a CCJ e fazer o entendimento de que
ele não sobrestará a pauta, e nós avançaremos na
Ordem do Dia. Eu concordo com ele. Da minha parte, não há problema nenhum. Da minha parte, não há
problema nenhum.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Sem revisão do orador.) – Presidente, como o
PMDB quer votar essa matéria, o PMDB concorda com
o encaminhamento de V. Exª de mandar essa matéria
para a CCJ.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL. Fora do microfone.) – O recurso.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Se o Senador Walter Pinheiro me ouvir com a
atenção que eu o ouvi...
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V. Exª encaminharia essa matéria para a CCJ,
mesmo ela não sendo matéria constitucional. A decisão
de V. Exª para mim equivaleria, porque é decisão da
Mesa, e eu elegi a Mesa para tomar as decisões regimentais, mas mesmo assim o PMDB concorda. Este
Líder concorda com o encaminhamento de V. Exª de
mandar para a CCJ e de não sobrestar a pauta, para
votarmos essa matéria na noite de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos.
Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR. Sem revisão do orador.) – Eu tenho a
impressão de que se resolve esse impasse definitivamente com a votação nominal. Votação nominal de cada
emenda, sem burca, de cara limpa. Cada um vai votar
conforme a sua consciência e o seu entendimento da
importância do voto aberto ou não. E nós eliminamos
esse problema agora. Colocamos em votação nominalmente, voto aberto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Requião, há uma proposta anterior, do Senador Walter Pinheiro, no sentido
de que nós adotemos esse procedimento. Nós mandamos para a audiência da CCJ o recurso do Senador
Rodrigo Rollemberg e damos continuidade à apreciação da matéria na forma do Regimento.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Mas Presidente, o importante é que o
Senado se manifeste.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Mas é isso que se está querendo.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Se o Senado está disposto a se manifestar com voto aberto e nominal, o resultado que sair
desta sessão é o resultado do pensamento do Senado.
Não há o que se discutir mais.
Eu, por exemplo, vou votar voto aberto para tudo.
O Senador Sarney, com seus argumentos, vai estabelecer restrições, mas isso tem que ficar claro e definitivo.
O voto aberto resolve esse problema neste momento.
Voto sem burca, sem máscara.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg
e Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero dizer o seguinte: todos aqui conhecem
a minha posição, que é a posição do meu Partido. Eu
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quero votar o voto aberto. Quero registrar aqui que
entendo que a Casa perderá uma grande oportunidade de votar o voto aberto em todas as modalidades
de votação. Entendo que é o que a população quer, é
o que representa o avanço da democracia, que vem
avançando ao longo do tempo. Nós já tivemos um tempo em que as mulheres não votavam, um tempo em
que os analfabetos não votavam, e hoje isso parece
impossível, inadmissível, impensável.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Que os evangélicos não votavam, na primeira Constituição.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Chegará o dia, Sr. Presidente,
em que as pessoas vão se surpreender, ao saber que
o Parlamento brasileiro ou que o Parlamento de vários
lugares do mundo votava de forma secreta.
Agora, eu não quero aqui parecer que estou querendo impedir a votação. Eu coloquei uma questão para
V. Exª utilizando o Regimento, que já foi utilizado por
vários Senadores ou por todos os Senadores e que é
uma arma para que a gente possa fazer a disputa legislativa com toda lealdade, respeitando as posições de
cada um. Reconheço que essa luta é de muita gente,
até porque quem iria deferir a questão de ordem é o
conjunto dos Senadores. Aqueles que têm uma posição
contrária ao meu encaminhamento poderiam votar em
contrário. Eu estranho a dificuldade de se colocar em
apreciação, porque, se a maioria do plenário pensa
assim, a maioria do plenário toma a decisão.
Mas, repito: acho que o Senado vai perder uma
grande oportunidade de se encontrar com o desejo da
população se não votar o voto aberto.
Deixo registrado que a responsabilidade de mandar para a Comissão de Constituição e Justiça seria
de V. Exª, embora eu entenda que só caberia à CCJ se
fosse interpretação de Texto Constitucional, o que não
é o caso, porque estamos falando de Regimento. Mas,
como estou recebendo o apelo de alguns Senadores
que estão alinhados nessa luta pelo voto aberto, que
precisamos encerrar essa questão que está trazendo
desgaste ao Senado, eu, com a compreensão de todos, vou solicitar a retirada do meu recurso ao plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Sem mais, Presidente, contemplado com o encaminhamento do Senador Rodrigo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Vamos dar continuidade à apreciação da matéria.
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Vamos votar o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Votação do Requerimento nº
1.336, de 2013, de destaque para a votação em separado do art. 66 da Constituição, constante do art. 1º
da proposta.
É sobre vetos, se é aberta ou secreta a apreciação de vetos pelo Congresso Nacional.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – Para encaminhar a matéria contrariamente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós estamos votando só o requerimento. Nós não estamos votando o mérito. É o
requerimento para apreciar esta parte da...
Os Srs. Senadores que...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Eu quero encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter, é que não há
encaminhamento.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Eu quero dizer como é que a gente
vota, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Votamos “não” ao requerimento, por
entender que esta matéria retira o espírito central do
voto aberto e, portanto, vai mitigar a proposta de uma
vez por todas. Termina quebrando a essência do que
nós votamos no primeiro turno.
Portanto, nós queremos voto aberto para tudo.
Neste sentido, encaminhamos o voto “não” ao requerimento. Voto “não”. Aqueles que querem voto aberto
votam “não” a este requerimento.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Para encaminhar, Presidente.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Para encaminhar, pelo PSDB, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É que não há encaminhamento.
Eu concedo a palavra, pela ordem, a V. Exª, para
que possa encaminhar, orientar a bancada, mas apenas para isto, Senador Cássio.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – A
despeito da minha posição de votar pelo voto aberto
em todos os temas, o PSDB encaminha “sim”, para
que o Plenário tenha a oportunidade de votar item por
item, prevalecendo a vontade da maioria.
Nas três votações, eu votarei no voto aberto dos
três itens. Mas não se pode retirar o direito a quem quer
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uma abertura parcial manifestar esta vontade. Levar o
Plenário para o tudo ou nada é um enorme equívoco.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ) – A Liderança do PP vota favoravelmente
ao requerimento, porque acha que cada Senador deve
ter o direito de escolher e de desejar como vai votar
em cada caso.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – A minoria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Sem revisão do orador.) – É lógico, Presidente. Se
o requerimento não passar, o voto totalmente aberto
está derrubado. É lógico! Esta é a questão, é o âmago, é a questão fundamental. Se o requerimento não
passar, tudo bem, ele é mantido. Mas se passar o requerimento, você parcela as votações, não há quórum
para o voto totalmente aberto ganhar.
Então, eu quero chamar a atenção dos Senadores que querem o voto totalmente aberto. Se o requerimento passar, está decidida a questão: o Senado
brasileiro não quer o voto totalmente aberto. Está decidida a situação. Está decidida a situação. Esse é o
âmago de toda esta discussão aqui. Tudo é em função
desse requerimento. Se o requerimento for derrubado,
vão ser parceladas as votações e não há quorum para
o voto aberto ganhar. Essa é a função, o âmago da
questão, Presidente. Então, quero dizer a V. Exª que
esta votação decide tudo. Decide tudo. Nas outras votações, uma vai ter, logicamente, quórum, mas o voto
aberto está derrubado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero deixar bem claro que não foi o PMDB que obstruiu
esta matéria desde as cinco horas da tarde. Desde as
quatro horas da tarde que estou aqui sentado ou, em
pé, no pé deste microfone que me cabe, para encaminhar a matéria. Portanto, vou encaminhar o voto “sim”,
Sr. Presidente. “Sim”. O PMDB quer votar e está encaminhando o voto “sim” a esse requerimento, que já era
para ter sido votado. Se não há quórum agora, não é
culpa do PMDB. Nós estávamos aqui para votar desde
cedo esta matéria. Quero deixar claro para a Nação
brasileira a nossa posição de votar esta matéria. Quem
obstruiu aqui, com firula regimental, não foi o PMDB e
não foi o Líder Eunício Oliveira. Portanto, encaminho
para votarmos, e o voto é “sim”, Sr. Presidente.
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, pelo PSB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é importante registrar que quem vota “não”
agora está votando “não” ao requerimento de destaque,
não é ainda a matéria. Portanto, aqueles que querem
o voto aberto em todas as modalidades de votação
devem votar “não” ao requerimento de destaque. É
importante registrar que nós, do PSB, ficaremos até
a hora em que terminar a sessão. Se a sessão for até
as seis horas da manhã, estaremos aqui para votar,
porque essa é a nossa obrigação e esta é uma matéria
de interesse nacional. O enfrentamento que estamos
fazendo aqui é porque defendemos o voto aberto em
todas as modalidades de votação. A população não é
boba, acompanha e sabe disso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente, pela defesa do voto
aberto para todas as votações, o encaminhamento é
pelo voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Sr. Presidente, mantendo a nossa linha
desde o início, e está bem claro que o Plenário quer
votar do jeito que falamos, ou seja, ou seja, votar o
voto aberto na questão do veto, se é “sim” ou “não”;
na cassação de mandato, se é “sim” ou “não”; das autoridades, se é “sim” ou “não”. Por isso, mantendo a
posição, nós votamos “sim” ao requerimento para que
possamos votar de maneira democrática, respeitando
a – entre aspas – “minoria” aqui hoje.
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, esta votação é a alma de todas as votações
porque é a primeira. Aqui estão elas. É a delimitadora
de todo o debate porque, de fato, este debate não se
iniciou às 17 horas. Este debate vem desde que esta
proposta de emenda constitucional veio da Câmara
dos Deputados para cá.
Esta primeira votação definirá todas as outras. Se
este requerimento for votado “sim”, acabou o debate sobre o voto aberto total no Parlamento brasileiro, acabou
com a possibilidade de acabarmos com o voto secreto
em todas as circunstâncias no Parlamento brasileiro.
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Então, Sr. Presidente, é agora, nesta primeira
votação, que vamos definir, e saberemos quem votará
e com qual posição: quem quer abrir o voto em todas
as circunstâncias no Parlamento ou quem acha que
o voto tem que permanecer secreto em algumas circunstâncias e em outras não.
O povo brasileiro tem acompanhado este debate
e tem acompanhado as posições que nós temos defendido aqui. Acreditamos que não nos foi dado, dentre as nossas prerrogativas, a prerrogativa do medo.
Acreditamos que, dentre as nossas prerrogativas, não
deve estar a prerrogativa de temer o voto aberto em
qualquer das circunstâncias.
Portanto, Sr. Presidente, este é o momento de
definir. E, portanto, o encaminhamento do PSOL é
para rejeitar este requerimento, dizer “não” ao requerimento, porque o voto aberto deve persistir em todas
as circunstâncias.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD
– AC. Sem revisão do orador.) – Presidente, primeiramente, quero parabenizá-lo pela paciência, pois estamos aqui há quase duas horas, em que alguns colegas
usam do Regimento para protelar esta votação. Até
peço desculpas aos telespectadores e ao povo brasileiro, que percebe que há uma verdadeira enrolação.
Pela Liderança do PSD, nós encaminhamos o
voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Vanessa, como vota
o PCdoB?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, faço questão de fazer um encaminhamento, e o faço em nome do PCdoB, no entendimento de
que votar separadamente item por item é muito mais
democrático e dá oportunidade àqueles que defendem o voto aberto para determinadas situações de se
manifestarem e àqueles que são contra o voto aberto
em outras situações também terem o direito de votar.
Então, assim como fez o Senador Petecão, quero
dizer que, com muita paciência, assisti a todo o debate,
e se estamos continuando a votação no dia de hoje é
pela responsabilidade com que V. Exª conduz a sessão. Porque, a depender do requerimento posto pelo
Senador Rodrigo Rollemberg, certamente ele iria para
a CCJ, e amanhã o Senado estaria sendo acusado de,
mais uma vez, adiar a votação.
Então, votamos favoravelmente ao requerimento,
Sr. Presidente.
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, só para esclarecer,
estamos votando matéria referente ao art. 66, perfeito?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É o primeiro requerimento.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – O 66.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O 66.
Senador Amorim, como vota o PSC?
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Sr. Presidente, o PSC defende que o
voto aberto deve ser em todas as situações. Não devemos ter medo. Agir com consciência, com certeza...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Estamos votando o requerimento.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/
PSC – SE) – Então, Presidente, votaremos favoravelmente ao voto aberto em todas as situações.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É “sim” ou “não” ao requerimento?
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – “Sim”.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e
Força/PR – AM) – Presidente, o PR vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O PR vota “sim”.
Votação do requerimento. (Requerimento nº
1.336, de 2013.)
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Pelo voto de Liderança, está aprovado o requerimento.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Verificação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero, Senador Gim,
Senador Suplicy...
Está deferido o pedido de verificação, na forma
do Regimento.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, é importante registrar quem foram os apoiamentos do Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – O Senador Walter levantou a mão...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Retiro o apoiamento.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Retira? Então, pronto.
Senador Francisco Dornelles, Senador Gim, Senador Eunício, Senador Alfredo.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Está deferido, na forma do
Regimento.
Peço à Secretaria-Geral da Mesa que, por favor, agilize a preparação para que os Srs. Senadores
possam votar.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – Sr.
Presidente, eu gostaria de justificar as votações passadas. Não estive presente porque estava num evento
oficial fora daqui. Só para justificar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de V. Exª
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB
– PB) – Quero fazer a mesma justificativa. Acabei de
chegar à Casa. Se estivesse presente, embora sendo
secreto o voto, ainda, nós nos manifestaríamos acompanhando a orientação do Partido, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de V. Exª .
Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Da mesma forma, Sr. Presidente, pelo
Partido dos Trabalhadores, pela defesa do voto aberto
para todas as votações, encaminhamos o voto “não”.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, o PSB, chama a
atenção para que aqueles que querem aprovar o voto
aberto em todas as modalidades de votação devem votar
“não”. Portanto, o encaminhamento é para a votação “não”.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente, o PSDB vota “sim”
ao requerimento, para que depois cada um se posicione em relação ao mérito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O PSDB vota “sim”.
Como vota o DEM, Senador José Agripino?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM
– RN) – Vota “sim”, Sr. Presidente, em relação ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O DEM vota “sim” em relação ao requerimento, para que todos se manifestem na sequência.
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O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – “Sim” ao requerimento, para que cada um
se manifeste quanto ao mérito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Sr. Presidente, a Bancada do Rio Grande do
Sul vota “não”, porque quer o voto aberto em todas
as situações.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Sr. Presidente, o PSC vota “não”. Voto
aberto em todas as situações.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sr. Presidente, tive a impressão de
que V. Exª citou o meu nome ao registrar os que eram
a favor...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Porque inicialmente V. Exª levantou a mão. Depois nós retiramos...
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Não, não. Eu estava levantando a mão
como “não”, porque o meu voto será a favor do voto
aberto em qualquer circunstância. Aqui, voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Retiramos o apoiamento de V. Exª
Os Srs. Senadores já podem votar.
Peço aos Srs. Senadores que estão em outras
dependências da Casa que venham ao Plenário. Estamos procedendo à verificação de votação, pedida na
forma do Regimento.
Se todos já votaram, nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado (Pausa.)
Senador Eunício (Pausa.)
Se todos já votaram, 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, 29; NÃO, 31.
Está, portanto, rejeitado o Requerimento nº 1.336.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Parabéns ao Senado! Não vamos mais ter voto
secreto em veto!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Passaremos agora à apreciação do segundo requerimento.
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destaque para votação em separado do art. 47.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O SR. PRESIDENTE (Renan
Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Votação do
requerimento.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA. Fora do microfone.) – Espere, Sr. Presidente,
para encaminhar, orientar os votos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não há tempo para encaminhamento de votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Não há votação nominal.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu peço aos Líderes partidários que, por favor, indiquem apenas o posicionamento
das Bancadas.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Fora do microfone.) – Tem que haver
isso, pelo menos.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Porque nós vamos ter duas votações simbólicas dos próximos requerimentos.
Senador Aloysio.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – Como as Bancadas estão rachadas, essa
votação tem que ser nominal, Sr. Presidente (Fora do
microfone.). Ficou evidente o racha das Bancadas.
Então, tem que ser nominal.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente, o PSDB vota “sim”
ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O PSDB vota “sim” ao requerimento.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Minoria vota “não” ao requerimento; a favor do
povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A minoria vota “não”.
Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM
– RN) – O DEM vota “sim”, Sr. Presidente. Vota pelo
requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O DEM vota “sim”, pelo requerimento.
Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – “Não”. “Não” ao requerimento de
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destaque, deixando mais uma vez claro: aqueles que
querem aprovar o voto aberto em todas as modalidades de votação, nesta votação, devem votar “não” ao
requerimento de destaque.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Alfredo Nascimento.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e
Força/PR – AM) – O PR vota “sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O PR vota “sim”.
Senador Dornelles, como vota o PP?
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/
PP – RJ) – (Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O PP vota “sim”.
Senador Eduardo Lopes, como vota o PRB?
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias, como
vota o PT?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI. Sem revisão do orador.) – Esse requerimento
agora, eu diria, é o mais importante aqui. Você, neste
instante, aprovar esse requerimento significa tirar o
primeiro artigo do projeto de que estamos tratando.
Significa que não vai haver voto aberto para nada.
Mantém do jeito que está. Essa é que é a verdade.
Por essa razão, pelo Partido dos Trabalhadores,
recomendamos o voto “não”. Nós defendemos o voto
aberto, e esse requerimento é o contrário de tudo. Então, defendemos o voto “não”, para que a gente tenha
a chance de ter o voto aberto para todas as votações.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, nós estamos
votando o art. 47, o requerimento relativo ao art. 47?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Art. 47; para votação em separado do art. 47.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Sem revisão do orador.) – Eu quero
fazer um apelo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que nós possamos… Vários aqui, Senador Aloysio
Nunes – eu vi o Líder do PMDB, vários Líderes aqui
–, manifestaram o desejo de votar. E eu abri mão do
recurso para que a gente pudesse votar.
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Eu faço um apelo aos Líderes para que, em função
de um acordo, nós possamos votar esses dois requerimentos de destaque de forma nominal. É importante
votar nominalmente.
Estamos vendo aqui a manifestação do Plenário.
É importante que haja votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É o Regimento.
Senador...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Para que a população, Presidente Renan, possa saber a posição de cada um, que
já é uma antecipação do voto aberto.
Eu faço essa solicitação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Petecão, como vota
o PSD?
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD
– AC) – Vota “sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Taques?
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente, o PDT vota “não” a esse
requerimento, uma vez que, existindo o voto “sim”, toda
votação permanecerá secreta, fechada.
Essa é a votação mais importante. Por isso, voto
“não”.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe, como vota
o PSOL?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – O PSOL vota “não” a esse requerimento, pelo voto aberto total, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O PSOL vota “não”.
Como vota, Senador Amorim, o PSC?
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/
PSC – SE) – O PSC vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O PSC vota “não”.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício, o PMDB
vota “sim”?
O PMDB, “sim”.
O PCdoB, Senadora Vanessa?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – O PCdoB continua com a mesma
orientação, Sr. Presidente. Votamos “sim”.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – A Bancada do Rio Grande do Sul recomenda
o voto “não”.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sr. Presidente,...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, só um esclarecimento, antes da proclamação. É que...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos anunciar o resultado
da apuração da manifestação das lideranças.
SIM,...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sr. Presidente, queria fazer uma
indagação.
Se cada um dos Srs. Senadores aqui presentes
revelar a sua vontade – e eu, por exemplo, aqui revelo a
minha vontade de votar “não”, em favor do voto aberto
–, se cada um utilizar do microfone para se expressar,
V. Exª considerará o voto de cada um dessa maneira?
É a pergunta que faço.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não. O que vai, como sempre,
comandar a votação é o Regimento. O Regimento diz
que os Líderes votam por suas bancadas nas votações.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, eu gostaria que
V. Exª esclarecesse se os Líderes vão votar por suas
bancadas presentes, porque é importante contabilizar
o voto dos Líderes em função das bancadas presentes.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Isso não existe. Sr. Presidente!
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Isso está no Regimento, Sr.
Presidente. V. Exª está dizendo e vem cumprindo o
Regimento. Esse dispositivo está no Regimento! Está
aqui e vou ler.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O art. 293, inciso II, diz que o
voto dos Líderes representará o de seus liderados presentes, permitindo a declaração de voto em documento
escrito, a ser encaminhado à Mesa, para publicação.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Pronto. Então vamos ver os presentes.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, portanto, queremos contar os presentes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos proceder ao resultado.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, portanto, queremos contar os presentes.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos proceder ao resultado, de acordo com a manifestação dos Líderes.
(Procede-se à apuração.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – SIM, 45 votos; NÃO, 18 votos.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Que conta é essa, Presidente?
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo
/PT – BA) – Que conta é essa, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Está aprovado o requerimento.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – Essa conta aí está muito errada; não tem jeito não.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo
/PT – BA) – Que conta é essa, Sr. Presidente?
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo /PT
– RS) – Meu Deus do céu!
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Não tem jeito não!
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Não existe isso, Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Vamos para o próximo!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu quero comunicar...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Fora do microfone.) – Só no nosso Bloco
há 25 parlamentares.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu quero comunicar que nós
levamos em consideração a manifestação dos Líderes
que votaram “sim”: PSB; DEM...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – PSB votou “não”, Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo
/PT – BA) – PSB não.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – PSDB, “sim”; DEM, “sim”; PR,
“sim”; PP, “sim”; PRB, “sim”; PMDB, “sim”; PCdoB,
“sim”; PSD, “sim”.
São esses partidos que, somados, significam 45
votos “sim”.
Está, portanto, aprovado o requerimento.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – É importante agora, Sr. Presidente... Eu solicito a V. Exª...
Sr. Presidente, eu solicito a V. Exª que diga o
nome...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Passamos agora...
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O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP –
AL) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Passamos à votação...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo
/PT – BA) – Não há unidade de Bancada, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Passamos à votação...
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria /PP
– AL) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Na forma do Regimento, a
Mesa aceitará a declaração de voto de cada um; é o
que o Regimento assegura com relação à manifestação dos Líderes.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Então, anote aí, Sr. Presidente, a nossa
declaração de voto: o nosso voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa aguarda a declaração
de voto de V. Exª...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Estou fazendo aqui já a declaração.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – A
declaração de voto é por... da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa aguarda a declaração
de voto de todos os Senadores que quiserem.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Aqui: o PP, por exemplo, o Benedito de
Lira está votando “não”, e V. Exª está contando todos.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Sr. Presidente, peço a atenção de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa aguarda a manifestação...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – A Ana Amélia está votando “não”; do PP.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa aguarda a manifestação
de voto dos Senadores referidos por V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, V. Exª concederia o microfone....
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Votação do requerimento...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – ... para cada Senador presente
dizer o seu voto para poder contabilizar?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Vamos embora, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Não é isso que o Regimento
manda que se faça.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Não...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Mas, Presidente, o Regimento fala...

1233

Novembro de 2013

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós aguardamos a declaração
de voto de cada Senador.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Votação do requerimento de
destaque para votação em separado do art. 52.
Nós vamos recolher as manifestações dos Líderes partidários.
Senador Aloysio, como vota o PSDB?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – O PSDB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O PSDB vota “sim”.
Senador Alfredo...
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e
Força /PR – AM) – O PR vota “sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Senador Alfredo Nascimento.
O PR vota “sim”.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – O PRB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – O Democratas vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Democratas vota “sim”.
Senador Eduardo Lopes, como vota o PRB?
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O PRB vota “sim”.
Senador Dornelles, como vota o PP?
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria
/PP – RJ) – A Liderança do PP vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Vanessa Grazziotin,
como vota o PCdoB?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) –O PCdoB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – PCdoB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – PCdoB vota “sim”.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – A Minoria, Presidente. A Minoria, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Petecão, como vota
o PSD?
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD
– AC) – O PSD, 55, vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O PSD vota “sim”.
Senador Mário Couto.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Presidente, a Minoria se sente ofendida pela votação
que aconteceu há pouco, como V. Exª fez a votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É o Regimento.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Não é não, Presidente. Isso aí foi marra. Venceram
na marra. A Minoria não quer mais votar...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Continua a votação.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... em repúdio, Presidente, a como V. Exª conduziu a votação.
Em repúdio, a Minoria se retira das votações.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Mais uma vez, esclarecendo:
aqueles que são a favor do voto aberto em todas as
modalidades de votação devem votar “não” a esse requerimento.
E lamentando, Sr. Presidente, que o Regimento
não tenha sido cumprido na íntegra ao definir a cada
Líder os Senadores presentes correspondentes, como
determina a letra do Regimento.
Fica o nosso protesto e o encaminhamento para
votar “não”. Quem vota “não” vota a favor do voto aberto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu registro o protesto de V. Exª,
mas repito o que diz o art. 293 do Regimento Interno:
Art. 293. No processo simbólico [de votação]
observar-se-ão as seguintes normas:
I – ...................................................................
..............................
II – o voto dos líderes representará o de seus
liderados...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Presentes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – “... presentes, permitida...”
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – E V. Exª contou?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – ... “Presentes”. Está aqui a declaração de presença...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Sim, meu companheiro, mas o Senador
Benedito de Lira é presente e vota contra.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – “... permitida a declaração de voto em
documento escrito a ser encaminhado à Mesa para
publicação”.
Portanto, na forma do Regimento, nós aguardamos o encaminhamento escrito dos votos para publicação.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Vamos votar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues,
como vota o PSOL?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – O PSOL vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício, o PMDB
como vota?
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – “Sim”.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O PSB vota “não”.
O PDT, Senador Pedro Taques, como vota o PDT?
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente, o PDT vota “não”, mas me
permita argumentar da seguinte forma: como é possível o Senador votar pelo Senador que não se encontra presente? Isso se afigura como inconstitucional! O
Senador que não está presente não pode votar!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós estamos...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Com todo o respeito, isso é um absurdo!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós estamos computando os
votos, como manda o Regimento, de acordo com as presenças da Bancada, de 70 Srs. Senadores presentes.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Eu entendi. Mas o art. 53 da Constituição
diz que todo Senador e todo Deputado tem liberdade
de opinião, palavra e voto. Esse particular do Regimento é absolutamente inconstitucional. Não é possível!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Tanto que cada um pode, na
forma do Regimento, encaminhar a sua declaração
de voto.
Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP –
AL) – Sr. Presidente,...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
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O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP –
AL) –... eu confesso a V. Exa a minha tristeza. Há três
anos e alguns meses que estou aqui e é a primeira vez
que tomam uma decisão através de voto de Líderes.
Em outras oportunidades, quando há votações
simbólicas, a Mesa chama a atenção dos Srs. Senadores: “Os que forem favoráveis permaneçam como se
encontram e os que forem contrários levantem o braço.”
Então, eu quero dizer a V. Exa que, em que pese
o respeito que eu tenho pela indicação do meu Líder,
desde o primeiro momento tenho declarado que o meu
voto é “não” para todas as circunstâncias.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa guarda a declaração
de voto de V. Exa.
Senador Amorim e, na sequência, Senador
Wellington.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/
PSC – SE) – Sr. Presidente, o PSC continua votando
“não”. Portanto, voto aberto em todas as modalidades,
em todas as situações.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores
encaminha o voto “não”. Apesar de o voto ser “não”, ele
é pela defesa do voto aberto. Tivemos a oportunidade
de, aqui, hoje, aprovar voto aberto para todas as votações. Infelizmente, isso não aconteceu. Mantemos,
neste caso também, o voto “não”, na defesa do voto
aberto para todas as votações.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos...
Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Continuamos. Neste caso, o
requerimento é para votar... Em relação à autoridade,
votamos “sim” também ao requerimento, Sr. Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – O Rio Grande do Sul continua votando “não”.
Não se esqueçam de que depois vai ser no painel. Ninguém vai escapar do painel! Depois vai ser no painel!
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – Votamos “não”, Sr. Presidente. Voto “não”
a este requerimento. Queremos voto aberto para tudo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa guardará a declaração
de voto de cada Senador.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS) – O Senador Waldemir Moka vota “não”, Sr.
Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Vai haver painel depois.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senador Waldemir Moka
também vota “não”.
Nós vamos anunciar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO)
– A Senadora Lúcia Vânia “não”.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Divergência na Bancada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Resultado: aprovado o requerimento com o voto “sim” de 44 Srs. Senadores e Sras
Senadoras, pelas Lideranças dos Partidos.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Presidente, o voto “não”... Lideranças correspondente a quantos Senadores?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Está, portanto, aprovado o
requerimento para votação em separado do artigo...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Rondolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – V. Exª pode me comunicar
quantos foram, correspondentes aos Líderes, os votos “não”?
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, é um problema
aritmético.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Votaram “sim”: PSDB, PR, PRB,
DEM, PP, PCdoB, PSD e PMDB.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Correspondendo a...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Correspondendo a 70 Senhoras...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Que isso, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não, não, não.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Estamos aqui e somos fantasmas, Sr.
Presidente?
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – São 70 Senadores presentes.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, a Senadora Lúcia
Vânia usou o microfone, o Senador Benedito de Lira...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Os líderes partidários manifestaram as vontades de suas bancadas.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) –..., o Senador Moka...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós aguardamos a declaração
de voto do Senador Waldemir Moka.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) –..., a Senadora Lúcia Vânia...
A SRª. LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO)
– Sr. Presidente, Senadora Lúcia Vânia.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – A pergunta que faço a V. Exª:
que Líderes representam os votos “sim” e que Líderes
representam os votos “não”. É essa a pergunta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – São 44 votos “sim” e 18 votos
“não”.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Permita-me, Sr. Presidente.
Não corresponde aos votos “não”.
Sr. Presidente, veja...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Em votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 43, em segundo turno...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Veja que não corresponde à
contagem da Mesa, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –..., sem prejuízo das matérias
destacadas.
As matérias destacadas foram os arts. 47 e 52.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, para orientar, o PMDB indica o voto “sim”.
Vamos votar “sim” para manter o texto aprovado. Estão
excetuados desse texto dois destaques que o Plenário aprovou, que serão mostrados posteriormente, e
vamos encaminhar “não”.
Portanto, agora a votação é “sim”, que representa a votação aberta para cassação. É isto que nós
defendemos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Presidente Renan.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Só isso que eles defendem e fechado
para o resto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Licença, Senador Walter.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Se V. Exª – vou repetir –, se V. Exª mandar verificar aqui neste plenário e só 18 votos “não”, V. Exª
está autorizado por mim a abrir um processo contra
mim e me cassar.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Estou fazendo para provar a V. Exª que V. Exª
não fez o processo certo. V. Exª cambou – vou falar no
dialeto da minha terra, o Pará – para o lado que estão
os Senadores que votam “sim”, ou seja, que não querem o voto totalmente aberto.
Vou repetir: se houver só 18 Senadores aqui que
disseram “não”, V. Exª pode me acusar de estar ofendendo V. Exª e mandar me cassar. Eu duvido que haja
só 18 votos “não”.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem. Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Vamos dar continuidade à votação.
Votação da proposta, em segundo turno, ressalvadas as matérias destacadas.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Esse é o texto geral.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – O texto geral.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É o texto geral. São os arts. 66
e 55, além da cláusula de vigência, que, no seu art. 2º,
diz que “esta emenda constitucional entra em vigor na
data de sua publicação.”
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, para encaminhar pelo PSB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Para encaminhar. Sem revisão
do orador.) – Para que todos que nos assistem neste
momento entendam, agora estamos votando o texto
principal dessa proposta de emenda à Constituição,
ressalvados os destaques: o destaque, lamentavelmente aprovado, o requerimento de destaque que
tira a obrigatoriedade de que todas as votações no
Parlamento sejam abertas – votação para a escolha
da Mesa Diretora, votação para vetos, votação para
autoridades, todas as votações – e outro que retira,
também, a possibilidade de voto aberto para a indicação de autoridades. Como nós estamos votando,
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neste momento, a parte principal do texto e como nós
do PSB somos favoráveis ao voto aberto em todas as
modalidades de votação, nós encaminhamos o voto
“sim”, apelando aos Senadores para que, nas próximas
votações, nós possamos manter o voto aberto para
todas as modalidades. Mas a votação, neste momento, é “sim”, pelo voto aberto, amplo, geral e irrestrito.
(Pausa.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Abra o painel, Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente. (Pausa.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.(Pausa.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, o PCdoB encaminha o voto
favorável à matéria. Da mesma maneira que votamos
na Câmara, que votamos aqui no Senado uma vez,
vamos manter o nosso voto favorável.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ) – Sr. Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Nós defendemos o voto aberto para cassação de
mandatos. Por esse motivo, votamos “sim”.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União
e Força/PR – AM. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – O PR encaminha o voto “sim”, Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente, o PMDB encaminha o voto “sim”...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) –..., a favor do texto da PEC.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, esse ponto unifica a Bancada do PSDB. Nós somos a favor do voto aberto para
cassação. Portanto, votamos “sim”.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Presidente...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – O Democratas vota “sim”, Sr. Presidente.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) –..., o Partido dos Trabalhadores encaminha
o voto “sim”, lembrando que, depois desta votação,
nós teremos uma oportunidade de votar, por votação
nominal, os destaques que foram aprovados. Então,
neste instante estamos votando o segundo turno da
matéria. A orientação é o voto “sim”...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Sr. Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) –..., ressalvado o nosso direito de, depois...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Pode abrir o painel, não é?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) –..., votar em relação aos destaques.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – O
Democratas vota “sim”, Sr. Presidente, a favor do voto
aberto para cassação.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– O PRB vota “sim”...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente, o PDT...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) –..., resguardando os destaques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– O PDT vota “sim”, ressalvados os destaques.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/
PSC – SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– O PSC vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Está havendo... Eu queria só
combinar com os Líderes partidários que, de acordo
com o procedimento regimental, ao ser rejeitado o
primeiro requerimento, obriga que esse requerimento
rejeitado seja apreciado junto com o segundo requerimento. O que é que isso...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Não, Presidente. Claro que não.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu estou só explicando o procedimento. É que, ao rejeitar o primeiro requerimento,
o Requerimento nº 66... Só para nós combinarmos e
não deixarmos nenhuma dúvida sobre o procedimento
da votação. Ao rejeitarmos o Requerimento nº 66, isso
obriga a votar conjuntamente o...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Está no texto.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – De novo? Nós já rejeitamos e vamos perder...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, o Requerimento
nº 66 foi rejeitado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – O Requerimento nº 66 foi rejeitado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Foi rejeitado, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Deveríamos era ter votado o
Requerimento nº 47 em primeiro lugar, como é a tradição regimental desta Casa...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Junto com o Requerimento
nº 66.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) –..., votando primeiro os artigos.
Houve uma contradição entre a postura adotada pela
Mesa no primeiro turno e a postura adotada no segundo turno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros/Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não há contradição, tanto que
estamos aqui discutindo abertamente o procedimento
para que não haja dúvida.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Não, Sr. Presidente, é porque,
se o Senado tivesse apreciado o art. 47 antes, que
era onde deveria ter havido a verificação, porque é a
regra geral...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não compete a nenhum Líder
dizer qual é a ordem de votação.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Compete ao Regimento, e é tradição da Casa ser pelo número de artigo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não é essa a discussão.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Mas isso é matéria vencida.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB AL) – Foi entregue dessa forma, é
matéria vencida. O que nós estamos...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para esclarecer, o que ficou no texto da
PEC foi o art. 55 e o art. 66, que era o meu primeiro
destaque, que era o destaque para veto, que não foi
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aprovado o requerimento. Portanto, foi desincorporado
do texto. Então, estamos votando o texto da PEC, que
é o 55 e o 66, e o art. 2º...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – E a cláusula de vigência.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Que é a cláusula de vigência. Então, nós estamos
encaminhando o voto “sim” porque somos favoráveis à
PEC. Os dois destaques serão votados individualmente, em separado, logo após esta votação.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – Esclarecido, Sr. Presidente. Vamos abrir o painel.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Só para esclarecer ao Plenário,
49 ou mais votos “sim” significa, na prática, abrir o voto
para a cassação. Nós já decidimos isto há um ano, mas
foi mandado para o Senado, igualmente, abrir o voto
para veto, para apreciação de veto. Este é o problema:
estamos votando as duas coisas ao mesmo tempo.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Porque a votação de vetos não teve o requerimento aprovado. Portanto...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Exatamente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – A matéria não foi destacada, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Perfeito. Perfeito. Está certo o
encaminhamento de V. Exª.
Para encaminhar, Presidente.
O SR. EUNICIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Sr. Presidente, para encaminhar pelo PMDB.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Vamos votar, Sr. Presidente. Está esclarecido.
(Pausa.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Vamos abrir o painel para votar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Vamos abrir o painel, mas a
votação vai abrir também o voto do veto se tiver mais
de 49 votos.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Esta é a hora da verdade, Sr.
Presidente...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Votamos ”sim”, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) –..., para ver quem, efetivamente,
quer o voto aberto.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Pelo menos o veto não será mais secreto. É só
todo mundo votar “sim”. Está certo, Sr. Presidente? Já é
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um avanço. Se todo mundo votar “sim” já é um avanço,
porque a gente acaba com o voto secreto.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Sim. Agradecemos a V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL-AP) – Para encaminhar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Para orientar a bancada.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL-AP. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – Para orientar. Obrigado, Presidente.
Presidente, o voto é “sim”. Não é o ideal. Nós
encaminhamos para o voto aberto total, em todas as
circunstâncias. O resultado que nós vamos votar agora, aqui, é o voto “sim” para o veto e o voto “sim” para
a cassação de mandatos. O restante dessa proposta
de emenda à Constituição volta para a Câmara dos
Deputados, de quem esperamos o bom juízo e a boa
avaliação. Mas, no que depender, agora, do Senado
Federal, nós já promulgaremos o fim do voto secreto
para veto e o fim do voto secreto para cassação de
mandatos.
Só, Presidente, para não restar dúvidas, na verificação anterior, na contagem que aqui apresentamos,
a soma dos votos do Partido Socialista Brasileiro, do
Partido dos Trabalhadores, do PSOL e do PSC, só a
soma dessas quatro bancadas mais a soma das Lideranças dá 20 votos, e não 18. Eu peço só para ser
feita esta retificação na contagem. É só a soma desses
quatro. Era esta a correção que eu queria que fosse
checada e verificada na Mesa.
Obviamente, Sr. Presidente, o importante é que
aqui estamos dando um passo adiante já nesta votação. Reitero: não é o passo ideal; não é o passo que
gostaríamos; não é o passo que defendemos desde o
início. O que defendemos era o voto aberto total, era
o voto amplo, geral e irrestrito, ou seja, o fim do voto
secreto no Parlamento. E reitero: o restante dessa proposta de emenda à Constituição voltará para a Câmara dos Deputados, que eu espero faça esta avaliação.
O voto, agora, no mérito...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB-CE) – Estou tentando encaminhar, Presidente, para o
cara saber que vamos votar “sim”.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – ... da proposta de emenda à
Constituição é “sim”, pelo fim do voto aberto no veto e
para a cassação de mandatos.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB-CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Pre-
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sidente, era para encaminhar a matéria. Já estamos
com 55 votos no painel. O PMDB quer encaminhar o
voto “sim” ao voto aberto.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB-DF) – Sr.
Presidente, para esclarecer qualquer dúvida...
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD-AC. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Presidente Renan, o PSD encaminha o voto “sim” pela
cassação. Encaminhamos o voto “sim”.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB-DF) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Gim.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB-DF. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – O PTB e os Líderes dos partidos que fazem parte do Bloco União e
Força encaminham o voto “sim” – o PR encaminha o
voto “sim”, o PSC encaminha o voto “sim”, o PRB encaminha o voto “sim” e o PTB encaminha o voto “sim”.
Portanto, para não deixar dúvida nenhuma: todos os
partidos do Bloco União e Força encaminham o voto
“sim”; portanto, a favor do voto aberto para qualquer
situação.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB-RJ) – Sr. Presidente...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP-RS) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP-RS. Para
encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Depois que
o Senador Paim já falou pela Bancada do Rio Grande
do Sul, agora falo eu também pela Bancada do Rio
Grande do Sul, o voto é “sim”.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB-RJ) – Sr. Presidente, V. Exª havia me concedido
a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/PRB-RJ. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Vou votar “sim” na impossibilidade de eu não
poder votar o “não” na questão dos vetos. Voto “sim”,
porque somos a favor, claro, do voto aberto, mas, naquilo que falamos desde o início, não sou contra tudo,
mas também não sou a favor de tudo. Vou votar “sim”
na impossibilidade de votar “não” na questão do veto.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB-PR) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB-PR. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Fui o
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Relator dessa proposta na CCJ, inclusive das emendas
depois lá também rejeitadas na CCJ. Já é o segundo
dia de debate e discussão. Esse é um dos assuntos,
talvez, dos mais polêmicos que enfrento aqui no Senado Federal desde que cheguei. É de uma importância,
porque o voto é muito individual; é de acordo com a
consciência, com a sensação do que isso pode representar para o Congresso Nacional, para a democracia
ou para a cidadania.
Apresentei um relatório pelo voto aberto em todas
as circunstâncias e tenho mantido a minha coerência
nesse sentido, por isso o meu voto é “sim”.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB-MG)
– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB-MG. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Eu
não gostaria, aqui, no momento em que caminhamos
para o final dessa votação, de pecar pela omissão.
Manifestei-me na última sessão e volto a dizer, agora,
com absoluto respeito a todas as manifestações dos
ilustres Senadores, que sempre compreendi – e trago
isso da minha experiência como Líder na Câmara e
como Presidente da Câmara dos Deputados – que o
voto secreto para avaliação de vetos presidenciais é
um instrumento do Parlamento, de fortalecimento do
Parlamento, de defesa do Parlamento; digo isso com
absoluta tranquilidade. Gostaria de ter tido a oportunidade de poder ter aprovado o veto secreto apenas
nessa circunstância. Isso é voto vencido. Sendo assim,
nós encaminharemos o voto “sim”, portanto, para que
o voto seja aberto em todas as outras circunstâncias.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB-DF) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB-DF. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – Só para registrar que nós – e espero que
a votação confirme isso em função da manifestação
dos Líderes – teremos uma vitória parcial neste momento, porque já estaremos aprovando o voto aberto
para cassação de parlamentares e o voto aberto para
apreciação de vetos presidenciais.
E quero aqui saudar a manifestação do Senador Aécio Neves e de outros Senadores, do Líder do
PTB, pois agora temos uma oportunidade de avançar
mais nas próximas votações. E avançar mais significa também votar o voto aberto – e precisaremos de
49 votos para isso – na apreciação da indicação das
autoridades e também 49 votos para garantir que to-
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das as votações, todas as modalidades de votação no
Parlamento sejam feitas pelo voto aberto.
Portanto, nós demos um passo importante, pelo
que quero homenagear todos os Senadores que trilharam esse caminho de apresentar propostas de voto
aberto nas suas diversas modalidades; que avançavam parcialmente em umas e avançavam totalmente
em outras, como o Senador Antonio Carlos Valadares,
o Senador Alvaro Dias, o Senador Paulo Paim, que
apresentou a proposta de emenda à Constituição de
voto aberto em todas as modalidades de votação; en-
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fim, dizer que estamos diante de uma grande oportunidade depois de um debate intenso e de uma noite
que considero histórica no Senado Federal, qual seja,
a oportunidade de votarmos o voto aberto em todas
as modalidades de votação no Parlamento brasileiro.
Nosso voto é “sim” neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. (Pausa.)
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Votaram SIM 58 Srs. Senadores; NÃO, 04.
Não houve abstenções.
(Palmas.)
Total: 62 votos.
A matéria está, portanto, aprovada com 58 votos
“sim”; “não” 04 votos; e nenhuma abstenção.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Passamos agora à parte destacada sobre o art. 47.
O art. 47 diz o seguinte:
§1º. É vedado o voto secreto nas deliberações
do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
§2º. O disposto no §1º aplica-se também às
Assembleias Legislativas dos Estados, à Câmara Legislativa do Distrito Federal e às câmaras municipais.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB-RR. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, esse item abre a votação para tudo. Então,
como defendemos a votação aberta só para cassação,
eu pessoalmente estou encaminhando voto “não”, mas
é claro que é uma matéria aberta, e, no PMDB, cada
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um dos seus Senadores votará de acordo com sua
posição. Aqui estamos encaminhando voto “não” para
que não seja aberta para todas as votações.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT-PI) – Orientação aqui: voto “sim”...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Wellington.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP-RS) – A
bancada gaúcha vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Wellington.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT-PI. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) –
Encaminhamos o voto “sim”. Essa é a regra principal
do projeto. Defendemos o voto “sim”, pelo voto aberto.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP-RJ) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/
PP-RJ. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – A
Liderança do PP defende o voto aberto para a cassação de Deputados, de Senadores, de autoridades e o
voto secreto para a votação de vetos e para a votação
de autoridades. Por esse motivo, o nosso voto é “não”.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB-SP) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB-SP. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, conforme já tive ocasião de
expor ao Senado, a bancada do PSDB é unânime no
que diz respeito ao voto aberto para cassação. No que
diz respeito a vetos e a autoridades, a nossa bancada
tem opiniões divergentes. A minha posição pessoal é
manter o voto secreto no veto e nas autoridades. Por
essa razão, vou votar “não”, mas nossa bancada abre
seu voto.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT-MT) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT-MT. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Obrigado. O PDT vota “sim”, ou seja, pela votação
aberta em todos os casos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB-DF. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, esta é uma votação da maior
importância, como destacamos no primeiro turno da
votação, porque ela tem o cerne dessa proposta de
emenda à Constituição.
Portanto, nós queremos registrar a importância
de aprovar essa matéria, para que tenhamos o voto
aberto em todas as modalidades de votação, ou seja,
como disse, na eleição da Mesa Diretora, nos vetos
presidenciais, na indicação de autoridades. É uma
questão de princípio.
Portanto, nós encaminhamos “sim” a essa votação.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB-RJ. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, o encaminhamento é “não” em função
daquilo que nós, desde o início, aqui estamos afirmando. Eu não sou a favor de tudo nem contra tudo.
Então, para manter a minha posição do voto aberto só na questão de mandatos, o meu encaminhamento
é pelo voto “não”.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB-CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, essa não é uma questão de princípio,
mas a nossa votação, a do PCdoB, vai acompanhar a
discussão que travamos na nossa bancada, tanto na
Câmara como no Senado.
Nosso voto é favorável.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM-RN.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no Democratas essa matéria é questão aberta.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB-PR)
– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB-PR.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para registrar: o Líder Aloysio Nunes
Ferreira liberou a bancada. O meu voto é favorável ao
voto aberto em todas as circunstâncias. Votei dessa
maneira desde o princípio, continuo votando dessa maneira, mas quero destacar que não gero falsa expectativa: não é uma panacéia; isso não salva a imagem
e o conceito do Poder Legislativo. Isso pode significar
um avanço, atende a uma expectativa popular, atende
a uma aspiração da sociedade, mas devemos muito
mais ao nosso povo, muito mais do que o voto aberto.
Certamente, esta é a reforma que se exige, a reforma
de comportamento entre os parlamentares brasileiros.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB-DF. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu queria, em meu nome, declarar o meu voto, que é
“sim”; sou a favor.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB-PR) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB-PR. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, dando continuidade a um processo de
abertura total de voto, que foi acatado pela Assembleia
Legislativa do Paraná, meu voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Mário Couto.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sr. Presidente, de maneira consistente com...
Desculpe-me, Senador Mário Couto!
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Senador
Presidente Renan Calheiros, nós saímos daqui hoje à
tarde com a certeza – logicamente aqueles que querem o voto aberto total – de que queremos o avanço
da democracia neste País.
Nós não estamos mais na época do Império, Senador Renan Calheiros, quando o Imperador elegia o
Senado e os Deputados. Essa época ficou longe. De lá
para cá, o busto que está às costas de V. Exª, o busto
de Rui Barbosa – ainda bem que hoje os brasileiros
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reconhecem em Rui uma das figuras mais importantes para a democracia deste País! –, está sem óculos. Isso, tenho certeza, aconteceu propositalmente,
para ele não ver o que está acontecendo na tarde de
hoje aqui. Retiraram a visão de Rui Barbosa, para que
Rui, que tanto lutou pela democracia e pela liberdade deste País, não assistisse à forma de votação do
Senado Federal.
Oxalá, Sr. Presidente, esta votação agora possa
dar aos brasileiros uma imagem melhor deste Senado!
E que a gente saia daqui como legítimos Senadores da
República, pois viemos para cá pela decisão do povo,
viemos para cá representar o povo de cada Estado. Eu
represento o meu Estado e tenho a certeza de que o
Estado do Pará quer saber do meu voto.
Por isso, Sr. Presidente, torço para que, quando V.
Exª abrir esse painel, possamos comemorar o avanço
da democracia neste País.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação
e proclamar o resultado.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Sr. Presidente...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, alguns Senadores presentes ainda não votaram.
Sr. Presidente, quero cumprimentar todas as
colegas Senadoras e os colegas Senadores por esta
noite de hoje.
Enquanto não se abre o painel – os Srs. Senadores, portanto, podem, se for o caso, reformular
seus votos até o último momento –, quero lembrar a
importância deste momento, Sr. Presidente. O destino
nos brindou como Senadores, neste momento, com a
oportunidade de promover um avanço significativo no
marco legal brasileiro. Esse privilégio é maior para V.
Exª, que preside a Casa neste momento.
Eu tenho a convicção, Sr. Presidente, da mesma forma como me referi há pouco, de que houve um
avanço, uma mudança de patamar quando se aceitou
o voto dos evangélicos, o voto das mulheres, o voto
dos analfabetos. A democracia se aprofundou, mudou
de patamar.
É importante registrar que nós estamos vivendo
o maior período de democracia da história brasileira,
em que nós aprovamos temas da maior importância.
Senador Anibal, está aqui o Senador Capiberibe,
que foi o autor da Lei da Transparência. Nós aprovamos a Lei de Acesso à Informação. Qualquer cidadão
pode solicitar do Poder Público informações de interesse público. Nós aprovamos a Lei da Ficha Limpa.
O Supremo Tribunal Federal vota abertamente, com
transmissão ao vivo pela televisão. E o Senado Fede-
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ral não pode ser uma instituição que se esconde atrás
do voto secreto.
A população quer participar. A população quer
saber como vota o seu Senador. Eu tenho a convicção de que, hoje, já demos um passo importante, mas,
se dermos um passo maior, nós contribuiremos para
resgatar a atividade política, a imagem da política, a
imagem dos políticos, a imagem dos partidos políticos,
aproximando os representantes dos representados.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Portanto, faço aqui um apelo a
cada Senador e a cada Senadora, para que tenhamos
a consciência deste momento e para que possamos
estar à altura do que o Brasil, neste momento, espera
do Senado Federal.
Eu tenho a certeza de que o que a população
brasileira espera de nós é a aprovação do voto aberto
em todas as modalidades de votação no Parlamento
brasileiro.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Essa votação de hoje, Sr. Presidente…
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Sr. Presidente...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente, nós vamos flexibilizar
a posição do PCdoB, para atender à nossa Senadora Vanessa Grazziotin, que vai votar contrariamente
à matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, somos 70 Senadores (Fora do
microfrone.) na Casa, e, por enquanto, votaram 60. Eu
queria pedir um pouco de paciência para dar tempo de
os Senadores chegarem aqui para votar.
(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – A minha esperança é muito grande
de que consigamos os 49 votos nesta votação. E, se
nós aprovarmos a matéria, votando “sim”, nós vamos
dar aquele passo que o Senador Rollemberg acabou
de colocar: nós vamos ampliar a votação aberta. Isso
é muito importante. Que nós votemos de forma aberta
em tudo! O voto “sim” nesta votação significa o voto
aberto para tudo. O voto “não” fecha o voto em algumas
questões. E a sociedade não quer saber disso. O povo,
a voz rouca das ruas quer o voto aberto de todos nós,
prestando contas de cada voto neste plenário.
Eu voto “sim”, voto no voto aberto.

NOVEMBRO DE 2013

85820 Quarta-feira 27

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. JADER BARBALHO (Bloco Maioria/PMDB
– PA) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Jader Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO (Bloco Maioria/PMDB
– PA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, com todo o respeito às Srªs Senadoras e
aos Srs. Senadores que acompanham essa matéria,
quero dizer, mantendo coerência com meu pronunciamento no primeiro turno, que, mais uma vez, voto
“não”. Voto conscientemente “não”, em favor desta
instituição, hoje e no futuro.
Não acompanho a Liderança do meu Partido, não
acompanho a Liderança do Governo, não acompanho
a Liderança do PT e fico muito feliz de estar na companhia do Líder do PSDB, o Senador Aloysio Nunes Ferreira, e do Líder do PP, o Senador Francisco Dornelles.
Eu me sinto confortável de exercer meu mandato!
Eu, que venho do tempo do enfrentamento da ditadura, defendo, a esta altura da minha vida pública, esta
instituição e não devo sofrer patrulhamento. Não tenho
idade nem tempo para sofrer patrulhamento!
Então, com grande alegria e com satisfação, registro meu voto “não”. Registro a satisfação das companhias que tive nessa discordância, defendendo a
nossa instituição no presente e no futuro.
Muito obrigado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ouço o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu voto “não”, para que o Senado se mantenha
fiel ao espírito da Constituição democrática de 1988. A
Constituição democrática de 1988 instituiu o voto secreto para o veto. O ato institucional que baixou sobre
o País a mais cruel das ditaduras, este, sim, instituiu
o voto aberto para o veto, para deixar o Congresso
Nacional nas mãos do Poder Executivo.
Para ser fiel ao espírito da Constituição de 1988,
voto “não”. E voto “não” também para a indicação de
autoridades. Eu não quero um Poder Judiciário partidarizado. Eu não quero que escolhas de Ministros do
Supremo Tribunal e de Procuradores-Gerais da República sejam submetidas à disciplina férrea dos partidos
políticos e muito menos do Poder Executivo.
Por essa razão, para restabelecer e conservar o
equilíbrio entre os Poderes, voto “não” também para a
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escolha de autoridades. Defendo o voto secreto para
a escolha de autoridades e o voto aberto apenas para
a cassação de mandatos parlamentares.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Eu gostaria de fazer minha última referência a
essa questão.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Paulo Paim, nós vamos
encerrar a votação e proclamar o resultado.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Senador Renan Calheiros...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Sr. Presidente, eu usarei a palavra durante dois
minutos somente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu persigo esta noite histórica há 30 anos.
Eu o fiz nas galerias, quando eu era sindicalista. E o
faço há 27 anos dentro do Congresso Nacional, sonhando com o fim do voto secreto.
Sr. Presidente, que bom ver aqui a maioria dos
Partidos liberar seus Senadores para que votem com
sua consciência! Com isso, Sr. Presidente, estou convencido daquilo que nós que já votamos aqui e do que
está consagrado: veto secreto não será apreciado nunca
mais no Parlamento brasileiro; cassação de mandato
nunca mais será decidida com voto secreto.
Estou convencido, Sr. Presidente, de que esta
votação também vai apontar para o voto aberto. E
ainda haverá outra votação no final especificamente
sobre autoridades.
Por isso, quem quer o voto aberto da forma mais
ampla possível, tenho certeza, votará “sim”.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – É uma noite histórica, Sr. Presidente, e V. Exª,
com certeza, entra também nesta noite histórica como
o Presidente que coordenou os trabalhos no dia em
que o Congresso brasileiro acabou com o voto secreto.
Palmas para todos nós!
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Quero fazer minha última fala, Sr. Presidente.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Sr. Presidente...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, havia aqui 70...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Sr. Presidente...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador
Cristovam Buarque.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Sr. Presidente...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – Peço-lhe um momento, Sr. Presidente.
Apenas quero dizer que começa a terminar o
constrangimento que muitas vezes eu sinto ao votar
de forma escondida dos olhos dos meus eleitores. Não
será uma nem duas vezes que votarei contra o que
o eleitor deseja, mas eu quero que ele saiba qual foi
o meu voto. Por isso, fico muito feliz de ver que, nesta noite, estamos caminhando para acabar com esse
constrangimento que me incomodava a cada vez que
eu dava um voto secreto.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Anibal.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, o Senador Eunício Oliveira, há pouco, disse que estava sedento para votar, mas, até agora, ele
não votou. Ele, que fez um discurso enfático em defesa do voto aberto, precisa votar. E também o Senador
Aloysio Nunes Ferreira não votou.
É importante que nós reafirmemos aqui a nossa
posição do voto aberto para todas as votações, porque
votar abertamente com muita coragem para cassar um
mandato é muito fácil, porque um Parlamentar cassado significa nada. Eu quero ver coragem para escolher
uma autoridade, eu quero ver coragem para votar a
derrubada de um veto, porque a coragem apenas para
cassar um mandato é muito pouco.
Então, temos de votar abertamente para tudo, e
este é o momento de cada um mostrar o que pensa e o
que defende para povo brasileiro. Voto aberto para tudo!
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Sr. Presidente, quero fazer minha última participação.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sr. Presidente...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, eu gostaria de declarar que, todas as
vezes em que votei aqui mesmo secretamente, revelei
meu voto. E gostaria de poder votar sempre abertamente. O meu voto, portanto, é “sim”, Sr. Presidente.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Peço-lhe um minuto só, um minuto só, Senador,
para eu encerrar minha participação na tarde de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Sem revisão do orador.) – Eu só quero falar ao povo
do meu Estado, aos paraenses, àqueles que confiaram
em mim, que, se Deus quiser, aberto esse painel, eu
vou poder dizer que eles votaram em mim para saber
como eu voto em qualquer situação.
Senador Renan Calheiros, minha Pátria, minha
terra natal, meu querido Pará, minha querida Pátria, eu
não esconderei o meu voto! Eu votarei abertamente,
para que o meu País e o meu Pará saibam do meu voto.
Eles colocaram o Mário Couto aqui, e o Mário Couto
vai mostrar a eles, se Deus quiser, aberto esse painel,
que o meu voto será livre e mostrado a todo o País!
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Isso é um escárnio, é uma falta
de respeito! É uma falta de respeito! Os Senadores
que fazem isso estão faltando com o respeito com esta
Casa, para aparecerem na televisão!
Demagogos, escondam essa faixa! Respeitem
os seus colegas! Respeitem a instituição a que vocês
pertencem! Demagogos! Exibicionistas!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Peço aos Srs. Senadores que,
por favor, cumpram o Regimento. Esse lampejo de exibicionismo não é compatível com o Parlamento. Isso
não é compatível com o Parlamento!
Eu sei da ansiedade, do desejo de participação
da mídia. Isso tudo é legítimo, mas não é compatível
com o Parlamento.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – É só para aparecer na televisão.
É uma vergonha!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos proclamar o resultado.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Sr. Presidente, isso é coisa de grêmio estudantil.
(Soa a campainha.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para fazer um contraditório
em relação à manifestação do Senador Anibal, que,
de forma absolutamente descabida, inadequada, atacou o Senador Aloysio, que talvez não tenha ouvido o
ataque, quando estamos assistindo, talvez, às maiores atitudes de coragem neste plenário exatamente do
Senador Aloysio Nunes, cujo voto já estava, Senador
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Anibal – numa postura oportunista; desligue o telefone
e me escute –, registrado no plenário.
(Soa a campainha.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Não é possível que este Parlamento
descambe para esse tipo de coisa a que estamos assistindo.
Falo com a tranquilidade de quem votou a favor
do voto aberto em todos os tipos de votação.
(Soa a campainha.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Votei a favor da abertura do voto em
todos os seus sentidos.
Agora, tentar atacar a honra e adjetivar de forma
imprópria e inadequada um Senador como o Senador
Aloysio Nunes, que se tem notabilizado, sobretudo,
pela coragem pessoal na defesa de suas posições,
não é legítimo, não é correto, não engrandece este
Parlamento.
(Soa a campainha.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Lamento profundamente que V. Exa partidarize uma discussão como essa, tentando tirar proveito medíocre e oportunista desta situação. (Palmas.)
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(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Art. 14, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos...
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Art. 14, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu peço a V. Exa...
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Eu o peço encarecidamente, porque eu preciso me posicionar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu vou abrir o painel, proclamar o resultado...
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Eu preciso me posicionar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – ... e conceder a V. Exa a palavra
na forma do art. 14.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Sr. Presidente, o art. 14 já foi utilizado duas vezes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Está encerrado o processo de
votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – SIM, 41; NÃO, 46.
Abstenções, 5.
Está rejeitada a matéria.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra V. Exa, na forma do art. 14.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Sr. Presidente, em primeiro lugar...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Antes, eu quero só comunicar
à Casa que nós vamos ter ainda uma outra votação.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Sr. Presidente, o art. 14 já foi utilizado. Pelo Regimento, não há mais hipótese para o art. 14, e nós
queremos deliberar sobre a matéria.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Sr. Presidente, quero apenas esclarecer.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Por favor, Senador Alvaro Dias, com todo
respeito a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Para uma explicação pessoal. Sem revisão do
orador.) – Com todo respeito ao meu grande Senador
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do Nordeste, que me fez aqui uma correção, e quero
fazer um esclarecimento.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Primeiro, quando disse que o Senador Aloysio
Nunes não havia votado ainda foi apenas para fazer
menção ao art. 8º do nosso Regimento, que estabelece que as pessoas presentes devem votar. Foi apenas
nesse sentido.
Ainda hoje, tive a coragem de fazer o reconhecimento de que a didática do Senador Aloysio Nunes
Ferreira foi muito mais apropriada do que a procrastinação do Senador Rodrigo Rollemberg, em que pese
eu tenha votado todas as vezes com o Senador Lindbergh e contrário à posição do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Portanto, não cabe, neste momento, essa aula
de didática que foi dada pelo Senador Cássio Cunha
Lima, querendo fazer entender que eu tenha desrespeitado o Senador Aloysio Nunes Ferreira. Isso não
condiz com a verdade, porque a minha relação com
o Senador Aloysio Nunes Ferreira é uma relação de
absoluto respeito, de reconhecimento pela sua qualidade e de admiração pela sua coragem de manter, de
maneira transparente, a sua posição.
Foi exatamente em função de ele defender, de
maneira transparente, a sua posição que fiz o reconhecimento de que ele havia sido didático. E foi exatamente a partir da sua didática que podemos fazer
as votações aqui.
A forma que entendo ser a mais correta é esta:
colocamos as matérias em votação e expomos ao
Brasil exatamente qual é a cara do Senado Federal.
Quem é a favor vota a favor, quem é contra vota contra,
porque não aceito as manobras que tentam apenas
procrastinar a votação das matérias.
Nesse sentido, fiz um reconhecimento ao Senador
Aloysio Nunes Ferreira, nesta tarde. Quando falei que
ele não havia votado foi apenas fazendo menção ao
que há no Regimento Interno do Senado, no seu art. 8º.
Portanto, Senador Cássio Cunha Lima, com todo
respeito que também tenho a V. Exª, acho que V. Exª
me deve um pedido de desculpas, porque, em nenhum
momento, faltei com respeito a esse grande Senador
da República, que é o Senador Aloysio Nunes Ferreira, por quem tenho profunda admiração. A nossa relação é de profundo respeito, e não faz sentido eu ser
chamado a atenção dessa forma no Senado Federal.
Da mesma forma que o Senador Aloysio Nunes
Ferreira votou plenamente convicto das suas posi-
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ções, eu também votei e continuo votando plenamente convicto.
Votar com coragem é votar abertamente para tudo,
não apenas para a cassação de mandatos. Quando um
Senador ou quando um Deputado Federal é cassado,
ele é lançado ao submundo. Ele não é mais respeitado por ninguém.
Portanto, não é nenhum ato de coragem manifestar publicamente que se quer votar pela cassação
de mandato de maneira pública, de maneira aberta.
Mas, quando é para votar autoridades ou para votar
outras matérias mais delicadas, vamos propor o voto
escondido.
De qualquer maneira, quero dizer que respeito
muito a posição de Aloysio Nunes Ferreira, que foi
sempre corajosa e sempre transparente. Isto, para mim,
é o que fortalece a democracia, quando as pessoas
têm clareza de sua posição e a defendem de maneira
transparente para a sociedade.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Senador Renan, só para fazer uma correção.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Quando V. Exª anunciou o resultado da votação,
V. Exª se equivocou. O resultado foi que 46 Senadores
votaram contra....Quarenta e um ou quarenta e seis?
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Quarenta é um Senadores votaram a favor do
voto totalmente aberto. V. Exª disse que 46 Senadores
votaram contra o voto totalmente aberto. Foram só dezesseis Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Vamos passar agora à votação
do art. 52, que é sobre autoridades.
Peço à Secretaria-Geral da Mesa que, por favor,
prepare o painel.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– A orientação é o voto “sim”, em defesa do princípio
do voto aberto. Neste instante, para a votação de autoridades, a orientação é o voto “sim”.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, eu voto “não” para a escolha
de autoridades, para evitar exatamente a partidarização do Poder Judiciário, a partidarização da Procuradoria-Geral da República, para que haja um equilíbrio,
para que se preserve o equilíbrio entre os Poderes da
República.
Voto “não”, mas, evidentemente, as posições da
Bancada...
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O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Francisco Dornelles.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– O Partido Progressista vota a favor do voto aberto
para a cassação de Deputados e Senadores, mas vota
voto “não” no caso de autoridades diversas. A questão
é aberta, mas o voto da Liderança é “não”.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – O
Democratas vota aberto.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – O Democratas abre o voto para a sua Bancada.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Os Srs. Senadores e as Srªs
Senadoras já podem votar.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Pode ceder. Ele pediu primeiro que eu.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Sr. Presidente.
O PDT vota “sim”. Votação aberta em todos os
casos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O PDT vota “sim”.
Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ Para encaminhar. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, mantendo a posição de sempre, eu encaminho o voto “não”, porque somos a favor somente do
voto aberto para a cassação de mandatos. Para questão de autoridades, queremos manter o voto secreto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD
– AC. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Presidente, o PSD encaminhou o voto. Para a cassação
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de Senador, voto “sim”, mas, para autoridades, encaminha o voto “não”.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
vou votar novamente “sim”.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, o Partido Socialista Brasileiro
encaminha, também nessa matéria, o voto “sim”, entendendo mais uma vez a importância de ampliarmos
o voto secreto para todas as modalidades de votação.
Não tem sentido, Sr. Presidente, o argumento
de que temos que votar secretamente a indicação de
uma autoridade, como a de um ministro do Supremo
Tribunal Federal ou a de um procurador-geral, para
evitar futuras retaliações.
Ora, Sr. Presidente, o Relator, na Comissão de
Constituição e Justiça, se expressa sobre as condições
para um candidato a ministro ou a procurador serem
indicados de forma aberta, de forma transparente.
Portanto, não há sentido algum nesse argumento. Queremos encaminhar no sentido de votar “sim”
também pela aprovação do voto aberto para indicação
de autoridades.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, o PCdoB vai liberar evidentemente a
sua Bancada pelas razões expostas na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI.. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, quero aqui, pela Bancada do Partido dos Trabalhadores, expressar, até para quem está
nos acompanhando entender o que está acontecendo.
Tivemos, há alguns dias, a primeira votação. Por
54 votos, aprovamos o primeiro turno. Hoje, tivemos,
Sr. Presidente, três destaques que sacavam fora da
votação anterior alguns itens. Um deles é o que trata
do voto aberto para a Mesa e outras áreas. Foi o que
acabamos de perder há pouco. Aliás, 41 votos a 16.
Como precisávamos de 49 votos, tivemos a maioria,
mas perdemos, até para que o cidadão possa acompanhar. Agora, quero aqui agradecer a todos os que
participaram dessa luta.
Temos agora a última votação. Quero dizer que
foi favorável a votação de veto, ou seja, o veto será
feito de forma aberta. Uma vitória desta noite. O voto
para a cassação de Parlamentar também será aberto,
e temos aqui a última votação, que é o destaque que
coloca voto de autoridade como sendo um voto secreto.
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Estamos defendendo que possamos aprovar.
Precisamos de 49 votos para que seja mantido como
voto aberto.
Por que entendemos assim? Aqui foi lembrado
que, primeiro, temos um processo em que é escolhido,
primeiro, pelo Executivo. O Executivo encaminha para
o Senado. O Senado, através da Comissão de Constituição e Justiça, faz uma votação na Comissão. Nessa votação, as pessoas expressam claramente a sua
posição. Essa tem sido uma tradição no Parlamento.
O relator expressa publicamente o seu voto.
Acredito que todos nós aqui temos que votar coerentemente com aquilo que diz a nossa Constituição:
“todo poder emana do povo”. Se todo poder emana do
povo, nós aqui somos mandatários do povo. Nós representamos o povo. É importante que esse povo, esses
que são os verdadeiros donos dos nossos mandatos
possam saber como aqui votamos. Assim como agora,
numa votação como esta, em que estamos votando
de forma aberta, em que o eleitor e a eleitora podem
saber como estamos votando, nós queremos que isso
ocorra em todas as demais votações. É essa a posição
do Partido dos Trabalhadores.
Por isso, esperamos, quem sabe, contar com 49
votos – não é fácil – e, assim, garantir também mais
uma opção, mais uma condição de voto aberto no
Congresso Nacional.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, só para informar que a Bancada do Rio
Grande do Sul continua votando “sim”. Com isso, combatendo o voto secreto em todas as hipóteses.
O SR. JADER BARBALHO (Bloco Maioria/PMDB
– PA) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Jader Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO (Bloco Maioria/PMDB
– PA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Eu
gostaria de registrar, mais uma vez, que, mantendo
coerência com o pronunciamento que fiz no primeiro
turno desta votação, votarei contrariamente, porque,
com todo o respeito aos que votam diferentemente de
mim, eu quero dizer que considero um equívoco, considero um atestado que se passa de menoridade política para esta Casa. De menoridade política. E como
eu não sou funcionário do Executivo... Porque, para o
Executivo, seja o Executivo de hoje, seja o Executivo
de amanhã, é uma beleza mandar para cá e, no dia
seguinte, demitir o Líder do Governo numa votação
secreta, como foi feito aqui.
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Então, para não colaborar, para diminuir as prerrogativas do Legislativo, para não ir na onda, porque
tem muita gente que quer é surfar na onda – perfeito? –, eu quero dizer a V. Exª e à Casa que, com todo
o respeito e com uma alegria enorme, eu voto “não”,
porque eu não vou colaborar para a menoridade, para
a redução das prerrogativas do Senado Federal.
Quem quiser fazer charme para a TV Senado que
faça charme para a TV Senado. Mas, no meu entendimento, não é isto que o povo quer. Não é nisto que
o povo está interessado.
Portanto, com todo o respeito aos que votam
diferentemente, eu quero dizer que eu não voto nem
com este Governo – eu faço parte da base aliada pelo
PMDB –, nem com os próximos governos, que vão poder manipular as indicações que fizeram.
Inclusive, citei o exemplo aqui da demissão do
Líder do Governo, no dia seguinte, numa votação secreta. Então, é com grande alegria e satisfação que
eu voto “não”, em defesa da maioridade política do
Senado Federal.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Para
orientar o voto da Bancada, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, mais uma vez, com muita calma,
com muita tranquilidade, quero dizer ao povo do meu
Estado que eu o respeito, quero dizer àqueles que me
mandaram para cá que eu não tenho nenhum medo,
nenhum receio, não faço nenhum charminho, não. Eu
tenho a moral de poder dizer ao meu povo que eu abro
o meu voto em qualquer circunstância. Esconder o voto
transmite o medo daquilo que o povo quer, o medo de
mostrar a sua intenção. O medo de esconder o voto
significa dizer que não quer que o povo saiba como se
vota por circunstâncias particulares.
Eu aqui estou representando o meu Estado, e o
voto não pertence a mim, pertence ao meu povo, pertence àqueles que confiaram em mim e me mandaram
para cá. Eu não me envergonho da minha vida pública.
Eu não me envergonho da minha vida pública! A minha
vida pública é limpa e honesta. Nunca me envergonhei
nem tenho por que me envergonhar.
Paraenses, eu estou aqui representando vocês!
Paraenses, eu estou aqui obedecendo à vontade de
vocês! Paraenses, eu abro o meu voto, Pátria amada!
Eu abro o meu voto em respeito à minha Pátria, em
respeito ao meu Estado!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – 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, 40 votos; NÃO, 21.
Duas abstenções.
Está, portanto, rejeitada a proposta.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
PARECER Nº 1.336, DE 2013
Redação final da Proposta de Emenda à
Constituição nº 43, de 2013 (nº 349, de 2001,
na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final da
Proposta de Emenda à Constituição nº 43, de 2013 (nº
349, de 2001, na Câmara dos Deputados), que acrescenta os §§ 1º e 2º ao art. 47 e dá nova redação aos
incisos III, IV e XI do art. 52, ao § 2º do art. 55 e ao §
4º do art. 66 da Constituição Federal, abolindo a votação secreta no âmbito do Poder Legislativo, excluindo
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os dispositivos destacados e rejeitados pelo Plenário
e procedendo às adequações redacionais decorrentes.
Sala de Reuniões da Comissão, 26 de novembro
de 2013. – Senador Renan Calheiros – Presidente,
– Senador Romero Jucá, Relator, – Senador Flexa
Ribeiro, – Senador Casildo Maldaner.
ANEXO AO
PARECER Nº 1.336, DE 2013
Redação final da Proposta de Emenda à
Constituição nº 43, de 2013 (nº 349, de 2001,
na Câmara dos Deputados).
EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº, DE 2013
Altera o § 2º do art. 55 e o § 4º do art. 66 da
Constituição Federal, para abolir a votação
secreta nos casos de perda de mandato de
Deputado ou Senador e de apreciação de veto.
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As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º Os arts. 55 e 66 da Constituição Federal
passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 55. ..........................................................
........................................................................
§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara
dos Deputados ou pelo Senado Federal, por
maioria absoluta, mediante provocação da
respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada
ampla defesa.
.............................................................. ” (NR)
“Art. 66. ..........................................................
........................................................................
§ 4º O veto será apreciado em sessão conjunta,
dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da
maioria absoluta dos Deputados e Senadores.
.............................................................. ” (NR)
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Discussão da redação final.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final, declaramos encerrada a discussão.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Sr. Presidente...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Sr. Presidente, só uma questão de ordem.
No texto da redação final, só para esclarecimento
aqui do Plenário, o que nós votamos e que ficou assegurado somente em duas situações: o veto não será
mais secreto e perda de mandato, é isto?
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Não! Essas duas coisas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Os arts. 55 e 66 da Constituição
Federal passam a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 55. ..........................................................
..................
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(...)
§2º – Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara
dos Deputados ou pelo Senado Federal, por
maioria absoluta, mediante provocação da
respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada
ampla defesa.
Art. 66............................................................
...................
(...)
§4º – O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da
maioria absoluta dos Deputados e Senadores.
Art. 2º. Esta emenda constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco União e Força/PR – TO) – Sr. Presidente, pela ordem. Senador
Vicentinho.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Vicentinho, com a palavra V. Exª, pela ordem.
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco União e Força/PR – TO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, estou observando o meu voto como contrário ao voto aberto e sou favorável ao voto aberto em
toda a plenitude dele.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de V. Exª.
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco União e Força/PR – TO) – Portanto, solicito a V. Exª que altere o
meu voto, pois a minha posição é em favor do voto
aberto amplo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de V. Exª. No entanto, não me cabe alterá-la.
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco União e Força/PR – TO) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Estou recebendo aqui um bombardeio de perguntas. Só queria que V. Exª... Para mim, a grande questão
aqui era o veto. Assim, gostaria que V. Exª deixasse
claro... V. Exª leu corretamente os artigos, mas quero
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que deixe claro que a decisão assegura que em veto
e perda de mandato o voto é aberto, é isto?
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Eu...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Vou ler novamente o que foi
aprovado nesta noite, em segundo turno...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Traduz, Presidente, só isso.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Eu queria, Presidente, acrescentar, está sendo desconstitucionalizada a deliberação e se isso remete ao
Regimento Interno.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Não, o veto não.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– As duas coisas: o veto e a escolha de autoridades.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Deixem-me fazer a leitura novamente, para que não...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Vai para o Regimento Interno, e o Regimento Interno...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Para que não haja nenhuma
dúvida...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – É também para escolha da Mesa
e desconstitucionalizou, só isso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Os arts. 55 e 66 da Constituição
Federal passam a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 55 ...........................................................
....................
(...)
§ 2º – Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara
dos Deputados ou pelo Senado Federal, por
maioria absoluta, mediante provocação da
respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada
ampla defesa.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, uma questão de
ordem, um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Deixe-me terminar de ler e
darei a palavra a V. Exª para uma questão de ordem.
§ 4º – O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias, a contar de seu rece-
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bimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da
maioria absoluta dos Deputados e Senadores.
Art. 2º. Esta emenda constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Nós aqui somos todos Senadores
com posições diferentes, todas respeitadas, mas, aqui,
o Senado não pode agir de má-fé com a população e
nem podemos inventar meios-termos, para usar uma
palavra leve. É muito clara a interpretação, e V. Exª, todos os Senadores aqui se manifestaram, por diversas
vezes, favoráveis à cassação de Parlamentares pelo
voto aberto. E qual era a interpretação da cassação
de Parlamentares por voto aberto? A Constituição, a
regra da Constituição é o voto aberto; o voto secreto é
exceção. E quando ele é secreto, é excepcionalizado
expressamente na Constituição Federal. É por isso, e
aqui não vamos agir de má-fé em benefício da credibilidade do Senado Federal.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Pelo amor de Deus!
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) –Porque diz aqui...
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – O artigo...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – É brincadeira!
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – “Nos casos dos incisos II e VI,
a perda do mandato será decidida pela Câmara dos
Deputados ou Senado Federal”. Hoje, na Constituição,
consta: “por voto secreto”. Foi isso que foi retirado por
este Plenário, ou seja, a partir de agora não é mais
voto secreto; é voto aberto. Como da mesma forma...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senado, aliás, já deliberou
sobre isso há um ano e pouco.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) –Perfeito, Sr. Presidente. É esclarecendo o entendimento...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Apenas consubstanciou uma
decisão tomada anteriormente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – ... para que não paire qualquer
interpretação de má fé, no futuro, eu quero...

NOVEMBRO DE 2013

85832 Quarta-feira 27

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Ele não está dizendo isso. Ele está tentando
interpretar de forma diferente. Mandar para o Regimento é piada.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – ... registrar também que o art.
66 diz:
Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a
votação enviará o projeto de lei ao Presidente
da República, que, aquiescendo, o sancionará;
(...)
§4º. O veto será apreciado [texto da Constituição atual] em sessão conjunta, dentro de trinta
dias a contar do seu recebimento, só podendo
ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos
Deputados e Senadores em escrutínio secreto.
O que está sendo retirado neste momento, que foi
aprovado pelo Senado Federal, é a excepcionalização
do escrutínio secreto. Portanto, agora, não havendo a
excepcionalização na Constituição,...
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – ... a apreciação de veto será feita
pelo voto aberto. Foi isso que todos aqui, Senadores e
Senadoras, votaram, uns a favor; outros, contra.
Só esse esclarecimento, Sr. Presidente..
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente, permita-me, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de decidir em mandado de
segurança manejado pelo ex-Presidente da República
Fernando Collor de Mello, hoje Senador.
O Supremo Tribunal Federal, nesse mandado
de segurança, que está lá no site, no sítio do STF, em
julgamentos históricos, o Supremo Tribunal Federal
disse que “a regra é a votação aberta. Excepcionalmente, é possível fechada”. É secreta, desde que a
Constituição da República, expressamente, e nós não
podemos interpretar onde a Constituição não diz, diga
que seja secreta.
Muito bem, um exemplo disso: a Constituição da
República, em nenhum momento, afirma que a votação
– a votação – de Presidente desta Casa ou da Câmara
dos Deputados, de Presidentes de Comissões, seja
votação secreta. A Constituição não diz.
Portanto, isso significa que é votação aberta.
Se o Regimento Interno desta Casa isso estabelece,
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o Regimento Interno desta Casa é inconstitucional,
precisa ser alegado como inconstitucional, mas nós
estamos com a presunção de constitucionalidade do
Regimento Interno.
Desta feita, entender que nós alteramos aqui a
Constituição da República – alteramos a Constituição
– e permitirmos que o Regimento Interno diga de forma
diversa, isso é um absurdo. Não foi isso que nós aqui
decidimos; nós não desconstitucionalizamos a previsão
constitucional, mandando-a para o Regimento Interno
de cada uma das Casas legislativas.
Portanto, a vontade é a regra. A regra é que a
votação é aberta. Excepcionalmente, ela é fechada.
Portanto, nós aprovamos aqui que cassação de
mandato, de acordo com o art. 55, a votação, daqui
por diante, é aberta, após a promulgação pelas Mesas
da Câmara e do Senado. E também a derrubada do
veto, art. 66, §4º, é votação aberta.
O SR. PAULO PAIM (Bloco de Apoio ao Governo/
PT – RS) – Muito bem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Foi isso que foi anunciado aqui
fartamente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Muito bem, Presidente. Muito bem!
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Foi isso que V. Exª anunciou, em nome
da verdade. V. Exª anunciou isso. No entanto – vou usar
aqui uma adversativa –, todavia, contudo, Sr. Presidente, aqui já rolava a conversa, permita-me a expressão,
de que precisaria alterar o Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não, não, não. (Palmas.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Está claro, Presidente. Muito bem! Voto aberto
nessas votações.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu quero comunicar à Casa e
ao País que já mandamos para a Imprensa Nacional
a resolução que autoriza a operação de crédito do Rio
de Janeiro, para que seja publicada amanhã e, portanto, agilizada essa operação de crédito do Estado
do Rio de Janeiro.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria pode ir... As duas matérias... Três, na
verdade, com a cláusula de vigência. Essas três matérias que foram aprovadas pelo Senado em segundo
turno poderão ir para a promulgação.
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Vamos conversar com a Mesa do Senado e com
a Mesa da Câmara dos Deputados, para que possamos, na sequência, promulgar essas duas matérias.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO)
– Eu gostaria de registrar os meus votos na votação
de autoridades.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Sem
revisão da oradora.) – Caro Presidente, ao agradecer
a votação que V. Exª fez da 101, relativa à demanda
das Forças Armadas, em particular do Exército, eu
gostaria de contar de novo com a sua colaboração, no
sentido de que seja colocado em votação, no momento
oportuno, como V. Exª entender, o PLC nº 54, de 2013,
que cria cargos de provimento efetivo do Quadro de
Pessoal da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho (TST). O projeto já tem requerimento de urgência
aprovado na CCJ.
Então, eu agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a todos.
Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD
– AC. Sem revisão do orador.) – Presidente Renan,
recebo a informação aqui de que entrará na pauta de
amanhã do STF a questão dos 11 mil servidores lá
do meu Estado. Nós temos lá uma situação de 11 mil
servidores que está sendo julgada no STF.
Nós estamos pedindo aqui que o STF tenha a
sensibilidade do que representa a demissão desses 11
mil servidores para o Estado do Acre. Vai ser tomada
a decisão e a modulação. Então, nós pedimos que o
STF saiba da dimensão do problema que é isso para
o nosso Estado. Estou recebendo agora vários telefonemas de servidores que estão em polvorosa, em
momento de muita tensão. Então, fica aqui no nosso
apelo para que o STF tenha a devida sensibilidade
para essa situação que, com certeza, será julgada na
sessão de amanhã.
Obrigado, Presidente.
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A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES.
Sem revisão da oradora.) – Desculpe-me, mas eu preciso de um esclarecimento de V. Exª. Eu não entendi
o encaminhamento dado ao final sobre as matérias
aprovadas: V. Exª vai fazer uma conversa com a Mesa
porque elas poderão ir à promulgação, é isso?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É. Nós vamos propor, a exemplo do que já foi feito aqui em propostas de emendas
à Constituição, a promulgação dos textos aprovados
em 1º turno e em 2º turno na Câmara, e em 1º turno
e em 2º turno no Senado Federal. Mas essa decisão,
claro, vai depender da Mesa da Câmara e da Mesa
do Senado Federal.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Para ser promulgado?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Para ser promulgado.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Não é automática a promulgação, o envio para
ser promulgado? Não é?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não, porque só parte da proposta de emenda à Constituição foi votada em dois
turnos na Câmara dos Deputados e em dois turnos no
Senado Federal. Há outra parcela que foi alterada pelo
Senado e pela Câmara, e essa continua a tramitar, se
essa for a decisão das duas Mesas.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Entendi agora. Obrigada, Sr. Presidente.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Votação, 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.
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4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 35, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 35, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Luiz Henrique, que revoga o inciso I do art. 49, acrescenta inciso ao art. 52 e altera a redação do
inciso VIII do art. 84 da Constituição Federal,
a fim de tornar privativa do Senado Federal a
competência para decidir sobre tratados, acordos ou atos internacionais.
Parecer sob nº 269, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, com a Emenda
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto
em separado do Senador Roberto Requião.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Walter
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da
Constituição Federal, para estabelecer que os
ocupantes de cargo público que tiverem sua
escolha aprovada previamente pelo Senado
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem
comparecer a essa Casa, anualmente, para
prestar contas de suas atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador José 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.
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7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em 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.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em 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.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2006
(Desarquivado nos termos do
Requerimento nº 239, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara no 5, de 2006 (nº 2.472/2000, na
Casa de origem, da Deputada Luiza Erundina),
que dispõe sobre a obrigatoriedade de mensagem estimuladora do exercício da cidadania
na publicidade dos serviços e obras realizados
pelos órgãos públicos federais.
Pareceres favoráveis, sob nºS 403 e 404, de
2009; e 743, de 2011, das Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte, Relator:
Senador César Borges;
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– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior; e
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (em audiência, nos termos
do Requerimento nº 642, de 2009), Relator:
Senador Rodrigo Rollemberg.
12
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ,
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em
audiência, nos termos do Requerimento nº
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emenda nº 3-CDR.
13
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 3, de 2013-Complementar, da
Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao
art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de
setembro de 1996, para vedar a exigência de
recolhimento antecipado de imposto relativamente ao estoque de mercadorias recebidas
antes do início do regime de retenção antecipada por substituição tributária.
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
ad hoc: Senador Armando Monteiro.
14
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 432, 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 432, de
2013 (apresentado como conclusão do Relatório Parcial nº 4, de 2013, da Comissão Mista
de Consolidação da Legislação Federal e Regulamentação de Dispositivos da Constituição
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Federal, Relator: Senador Romero Jucá), que
dispõe sobre a expropriação das propriedades
rurais e urbanas onde se localizem a exploração
de trabalho escravo e dá outras providências.
15
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 787, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 787, de 2009, do Senador Magno
Malta, que obriga as concessionárias de energia
elétrica a instalarem, sem ônus adicional, relógios de dupla tarifação para produtores rurais.
Parecer sob nº 1.213, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora:
Senadora Kátia Abreu, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
16
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
17
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, 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).
18
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
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de que tenham tramitação autônoma (destinação dos recursos do Fundo Social).

23
REQUERIMENTO Nº 1273, DE 2013

19
REQUERIMENTO Nº 1141, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.273, de 2013, dos Senadores Eduardo Braga
e Luiz Henrique, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 418, de 2012, além
das Comissões constantes do despacho, seja
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e
Cidadania (direito dos quilombolas à propriedade das terras).

Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.141, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 23, de 2012, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 107 e 478, de
2003; 118, de 2007; 469, de 2008; 71, 246 e
333, de 2010; 357, 389, 445 e 568, de 2011;
26, 85 e 190, de 2012; e 145, de 2013, a fim
de que tenha tramitação autônoma (prevê
nova modalidade de medida socioeducativa
para menor).
20
REQUERIMENTO Nº 1155, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.155, de 2013, da Senadora Ana Rita, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
da Câmara nº 130, de 2011, do Projeto de
Lei do Senado nº 350, de 2012, a fim de que
tenham tramitação autônoma (promoção da
igualdade e combate à discriminação no ambiente de trabalho).
21
REQUERIMENTO Nº 1223, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.223, de 2013, da Senadora Ana Amélia, solicitando o desapensamento dos Projetos de Lei
do Senado nºs 392, de 2007; e 335, de 2011,
a fim de que tenham tramitação autônoma
(abatimento de dívidas relativas a programas
de investimentos).
22
REQUERIMENTO Nº 1237, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.237, de 2013, do Senador Francisco Dornelles, solicitando o desapensamento do Projeto
de Lei do Senado nº 229, de 2009 – Complementar, dos Projetos de Lei do Senado nºs 150,
de 2005; 90, 180, 298, 414 e 540, de 2007;
66, 72, 265 e 482, de 2008; 12, 128, 175, 230,
243, 248, 302, 315, 350, 450 e 507, de 2009;
21, 75, 538 e 719, de 2011; 113, 135, 376 e
382, de 2012, todos Complementares, a fim
de que tenha tramitação autônoma (limites de
gastos com pessoal na Lei de Responsabilidade Fiscal).

24
REQUERIMENTO Nº 1275, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.275, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei da Câmara nº 36, de 2013, com o Projeto
de Lei do Senado nº 237, de 2008 (que já se
encontra apensado ao Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2009), por regularem matéria
correlata (Adicional ao Frete para a Renovação
da Marinha Mercante).
25
REQUERIMENTO Nº 1276, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.276, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 242, de 2013, além da Comissão constante
do despacho, seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos Econômicos (desonera participação do trabalhador no vale-transporte).
26
REQUERIMENTO Nº 1277, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1277, de 2013, do Senador Cícero Lucena, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 242, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também, a
Comissão de Assuntos Econômicos (desonera
participação do trabalhador no vale-transporte).
27
REQUERIMENTO Nº 1315, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.315, de 2013, do Senador Humberto Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 385, de 2009, além das Comissões
constantes do despacho, seja ouvida, também,
a de Constituição, Justiça e Cidadania (remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde
e dos Agentes de Combate a Endemias).
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28
REQUERIMENTO Nº 1332, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.332, de 2013, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 242, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também, a
Comissão de Assuntos Econômicos (desonera
participação do trabalhador no vale-transporte).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos fazer a apreciação
dos requerimentos de urgência que foram lidos antes
da Ordem do Dia.
Votação do Requerimento nº 86. Aliás, votação
de urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 86.
(Requerimento nº 1.391, de 2013.)
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Urgência para o Projeto de
Lei do Senado nº 386, de 2012. (Requerimento nº
1.390, de 2013.)
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Urgência para o Projeto de Lei
da Câmara nº 111. (Requerimento nº 1.389, de 2013.)
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimento
que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

Maioria/PMDB – AL) – O requerimento que acaba de
ser lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O requerimento que acaba de
ser lido vai à publicação.
Senador Inácio.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu solicitei que fosse apreciado um requerimento
de apensação de um projeto de lei ao Projeto nº 166.
Um projeto de lei de autoria da Senadora Ana Amélia
a ser apensado a um projeto de lei de minha autoria e
também a outro projeto de lei, de autoria do Senador
Paulo Paim.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Se não houver objeção da Casa,
nós vamos apreciar o requerimento que pede V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Está bem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimento
que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Em votação o Requerimento
nº 1.396, de 2013.
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 Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria
de consultar se foi considerado agora o requerimento
relativo ao Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, sobre o qual eu fiz menção no início da sessão e
estava sobre a mesa, Sr. Presidente.

1265

Novembro de 2013

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O requerimento a que V. Exª
se refere chegou depois do início da Ordem do Dia.
Ele teria que ser lido antes. Mas, da mesma forma, se
não houver objeção da Casa, nós vamos apreciar o
requerimento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimento
que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Os Srs. Senadores e as Srªs
Senadoras que aprovam o Requerimento nº 1.397, de
2013, do Senador Suplicy para o Projeto de Lei nº 65,
de 2013, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, pareceres que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.339, de 2013, da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 66, de 2013.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência recebeu o Ofício nº 197, de 2013, do Presidente da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do
Senado nº 314, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 197/2013/CE
Brasília, 19 de novembro de 2013
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 314, de 2012, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Cidinho Santos,
que “Insere § 7º no art. 1º da Lei nº 9.870, de 23 de
novembro de 1999, para incluir desconto em anuidade ou semestralidade escolar de nível superior,
por disciplina não cursada ou cursada com aproveitamento”, com a emenda oferecida.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com referência ao Ofício nº
197, 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 314, de 2012, seja apreciado pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO
NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Maioria/PP –
PI. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, no último dia 18, o
Brasil realizou o primeiro leilão de energia exclusiva-
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mente renovável, com a oferta de geração de energia
elétrica a partir de fontes eólica e solar.
O leilão gerou certa expectativa com relação aos
preços que seriam disponibilizados para a geração
desses novos tipos de energia. Isso porque o país ainda carece de desenvolvimento tecnológico na área e
paga mais caro pelos equipamentos necessários para
a produção.
Conforme as previsões, a energia solar não causou interesse, por conta dos altos preços de geração,
e a fonte eólica dominou o leilão.
A boa noticia é que o Piauí é um dos estados que
receberá os empreendimentos eólicos. A Chesf, em
parceria com outras empresas, foi uma das principais
vencedoras do leilão e viabilizará 12 novos parques de
geração de energia eólica, sendo seis deles no Piauí,
que deverão estar produzindo a partir de 2016.
Com certeza, Senhor Presidente, a geração de
energia a partir de fontes eólicas vai permitir um fornecimento melhor e mais barato para nosso estado e,
principalmente, baixar o preço para o consumidor que
hoje paga caro pelo serviço. Inclusive, a queda nos
preços de energia é uma questão que tenho defendido frequentemente em meus discursos e por ela sigo
trabalhando com insistência.
Por outro lado, havia a expectativa de que a oferta de geração de energia a partir de fontes solares
também fosse interessar às empresas. Para o nosso
Piauí, que tem abundância de sol o ano todo, esta
seria outra oportunidade para gerar mais desenvolvimento e baratear ainda mais o preço da energia para
todos os setores.
Infelizmente, essa expectativa não se concretizou, pois o preço da geração de energia solar no Brasil
se apresentou quatro vezes mais caro que a gerada
pelo vento. Dessa forma, ficou claro que a realização
de projetos eólicos ainda não tem como ser viabilizada
sem incentivos do governo ou preços de oferta mais
competitivos.
Conforme noticiado pelo jornal O Globo, no último dia 8, o gerente-geral para a América Latina de
uma empresa canadense do setor afirma que o preço
é a maior dificuldade para a popularização dos painéis
solares no Brasil. Segundo o executivo, ainda é necessário importar parte dos equipamentos, o que onera o
serviço, e a carga tributária também é um complicador.
Trata-se de uma dificuldade real tanto para a criação de parques solares para geração em larga escala,
quanto para a utilização de energia solar em edifícios
residenciais ou comerciais. Para um estado como o
Piauí, que tem uma insolação espetacular, onde a pior
medição dessa fonte de energia natural é o dobro da
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que se alcança na Alemanha, esse problema precisa
ser urgentemente resolvido.
Além disso, é preciso aproveitar o fato de que,
tanto no Piauí, quanto no restante do Nordeste, o clima varia pouco, o que permite a geração de modo
praticamente uniforme ao longo do ano. É o que diz
o especialista no assunto, o engenheiro alemão Jens
Raffelsieper, que recentemente fez palestras em Teresina sobre o uso da energia solar.
Segundo ele, a implantação de geradores solares
fotovoltaicos em um estabelecimento comercial ou uma
residência chega a fazer uma diferença entre 80% a
90% no valor da conta de energia elétrica no final do
mês. Não é pouco, especialmente num estado carente como o nosso, em que energia barata é um insumo
fundamental. A tarifa média de energia elétrica para
consumo residencial no Piauí é a quinta mais cara do
País, chegando a quase 363 R$/MWh.
Há experiências que demonstram o que afirma
o engenheiro. Em Juazeiro (BA), dois condomínios do
programa Minha Casa, Minha Vida foram autorizados
a vender energia elétrica produzida a partir da instalação de módulos de energia solar sobre os telhados
de suas unidades habitacionais. O projeto, parceria
do Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal e da empresa Brasil Solair, foi regulamentado pela
Agência Nacional de Energia Elétrica, e a energia será
vendida para a própria Caixa. Além da energia para
consumo próprio, cada morador ainda deverá receber
cerca de 90 reais por mês, na condição de microgerador de energia. A regulamentação da microgeração
pela ANEEL pode, aliás, beneficiar qualquer cidadão
que queira instalar equipamento de energia solar em
casa ou em seu negócio e vender energia para a sua
distribuidora.
No que diz respeito à larga escala, já temos o
exemplo do parque solar de Russas, no Ceará. Uma
empresa de sócios brasileiros pretende começar a
construir em breve a maior usina fotovoltaica da América Latina e uma das maiores do mundo, com potência
instalada de 100 MW. A construção será iniciada com
uma potência de 10 MW, o suficiente para abastecer
uma cidade de 100 mil habitantes, segundo a revista
Exame, de 31 de outubro passado. A instalação da
potência total, prevista para 2015, será de 100 MW,
segundo o site da própria empresa.
Como se vê, Senhor Presidente, Senhoras Senadoras, Senhores Senadores, a ação do Estado é
mais que necessária para tornar viável essa rica fonte
energética renovável. No caso dos grandes empreendimentos, essa responsabilidade é, evidentemente,
do Governo Federal, uma vez que grandes parques
solares, onde quer que sejam implantados, irão for-
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necer energia ao Sistema Interligado Nacional, e não
ao estado onde se encontram. Cabe, portanto, ao Governo Federal adotar a política de preços que viabilize
a fonte solar nesse caso.
Mas no caso do abastecimento local – comercial
e residencial –, é necessária uma ação do governo
estadual, que poderá, eventualmente, contar com o
apoio do Governo Federal. A energia elétrica, como
se sabe, é elemento indutor de progresso, e energia
barata é o de que mais precisamos para desenvolver
o estado do Piauí. Além disso, com a microgeração
regulamentada pela ANEEL, famílias e empresas poderão, além de se abastecer, vender seus excedentes
de energia elétrica.
É preciso planejar ações de incentivo à adoção
da energia solar como fonte de energia elétrica barata
e renovável. Casos como o do programa Minha Casa,
Minha Vida, que citei aqui, são uma demonstração eloquente de que, quando há vontade política, a geração
de fonte solar pode até mesmo se transformar numa
fonte de renda adicional para as famílias mais pobres.
Basta planejar e executar com seriedade. Eventuais subsídios que o Estado dê a pequenos consumidores industriais, comerciais e residenciais certamente
retornarão mais adiante em prosperidade e progresso
para o Piauí. Cabe ao governo estadual, e a ninguém
mais, fomentar o desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Só assim iremos progredir e ter
à frente um futuro melhor para nossos filhos e netos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nada mais havendo a tratar, a
Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às
Srªs e aos Srs. Senadores que será realizada sessão
deliberativa ordinária amanhã, às 14 horas, com Ordem do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Votação, 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.
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Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 35, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 35, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Luiz Henrique, que revoga o inciso I do art. 49, acrescenta inciso ao art. 52 e altera a redação do
inciso VIII do art. 84 da Constituição Federal,
a fim de tornar privativa do Senado Federal a
competência para decidir sobre tratados, acordos ou atos internacionais.
Parecer sob nº 269, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, com a Emenda
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto
em separado do Senador Roberto Requião.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Walter
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da
Constituição Federal, para estabelecer que os
ocupantes de cargo público que tiverem sua
escolha aprovada previamente pelo Senado
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem
comparecer a essa Casa, anualmente, para
prestar contas de suas atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
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 Cidada-

NOVEMBRO DE85879
2013

Quarta-feira 27

nia, 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.
Depende 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.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 57A, DE 1999
Terceira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 57A, de 1999 (nº 438/2001, na Câmara dos
Deputados), tendo como primeiro signatário o
Senador Ademir Andrade, que dá nova redação ao art. 243 da Constituição Federal (trabalho escravo).
Parecer favorável, sob nº 594, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Aloysio Nunes Ferreira.
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8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 34, DE 2013
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 34, de 2013, tendo como primeiro signatário
o Senador José Agripino, que altera os incisos
XIX e XX do art. 37 e o art. 88 da Constituição Federal, para determinar que a criação e
extinção de órgãos, Ministérios ou entidades
da Administração Pública seja feita mediante
lei complementar.
Parecer nº 1.266, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Francisco Dornelles, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
9
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 5, DE 2006
(Desarquivado nos termos
do Requerimento nº 239, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara no 5, de 2006 (no 2.472/2000, na
Casa de origem, da Deputada Luiza Erundina),
que dispõe sobre a obrigatoriedade de mensagem estimuladora do exercício da cidadania
na publicidade dos serviços e obras realizados
pelos órgãos públicos federais.
Pareceres favoráveis, sob nos 403 e 404, de
2009; e 743, de 2011, das Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte, Relator:
Senador César Borges;
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior; e
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (em audiência, nos termos
do Requerimento nº 642, de 2009), Relator:
Senador Rodrigo Rollemberg.
10
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, favo-

1305

Novembro de 2013

rável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ,
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em
audiência, nos termos do Requerimento nº 737,
de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas nºs 1 e
2-CCJ, apresentando, ainda, a Emenda nº 3-CDR.
11
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 3, de 2013-Complementar, da
Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao
art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de
setembro de 1996, para vedar a exigência de
recolhimento antecipado de imposto relativamente ao estoque de mercadorias recebidas
antes do início do regime de retenção antecipada por substituição tributária.
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
ad hoc: Senador Armando Monteiro.
12
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 432, 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 432,
de 2013 (apresentado como conclusão do
Relatório Parcial nº 4, de 2013, da Comissão
Mista de Consolidação da Legislação Federal
e Regulamentação de Dispositivos da Constituição Federal, Relator: Senador Romero
Jucá), que dispõe sobre a expropriação das
propriedades rurais e urbanas onde se localizem a exploração de trabalho escravo e dá
outras providências.
13
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 787, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 787, de 2009, do Senador
Magno Malta, que obriga as concessionárias
de energia elétrica a instalarem, sem ônus
adicional, relógios de dupla tarifação para produtores rurais.
Parecer sob nº 1.213, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora:
Senadora Kátia Abreu, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
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14
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013

18
REQUERIMENTO Nº 1.155, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).

Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.155, de 2013, da Senadora Ana Rita, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
da Câmara nº 130, de 2011, do Projeto de
Lei do Senado nº 350, de 2012, a fim de que
tenham tramitação autônoma (promoção da
igualdade e combate à discriminação no ambiente de trabalho).

15
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).
16
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).
17
REQUERIMENTO Nº 1.141, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.141, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 23, de 2012, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 107 e 478, de
2003; 118, de 2007; 469, de 2008; 71, 246 e
333, de 2010; 357, 389, 445 e 568, de 2011;
26, 85 e 190, de 2012; e 145, de 2013, a fim
de que tenha tramitação autônoma (prevê
nova modalidade de medida socioeducativa
para menor).

19
REQUERIMENTO Nº 1.223, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.223, de 2013, da Senadora Ana Amélia, solicitando o desapensamento dos Projetos de Lei
do Senado nºs 392, de 2007; e 335, de 2011,
a fim de que tenham tramitação autônoma
(abatimento de dívidas relativas a programas
de investimentos).
20
REQUERIMENTO Nº 1.237, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.237, de 2013, do Senador Francisco Dornelles, solicitando o desapensamento do Projeto
de Lei do Senado nº 229, de 2009 – Complementar, dos Projetos de Lei do Senado nºs 150,
de 2005; 90, 180, 298, 414 e 540, de 2007;
66, 72, 265 e 482, de 2008; 12, 128, 175, 230,
243, 248, 302, 315, 350, 450 e 507, de 2009;
21, 75, 538 e 719, de 2011; 113, 135, 376 e
382, de 2012, todos Complementares, a fim
de que tenha tramitação autônoma (limites de
gastos com pessoal na Lei de Responsabilidade Fiscal).
21
REQUERIMENTO Nº 1.273, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.273, de 2013, dos Senadores Eduardo Braga
e Luiz Henrique, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 418, de 2012, além
das Comissões constantes do despacho, seja
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e
Cidadania (direito dos quilombolas à propriedade das terras).
22
REQUERIMENTO Nº 1.275, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.275, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
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Lei da Câmara nº 36, de 2013, com o Projeto
de Lei do Senado nº 237, de 2008 (que já se
encontra apensado ao Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2009), por regularem matéria
correlata (Adicional ao Frete para a Renovação
da Marinha Mercante).
23
REQUERIMENTO Nº 1.276, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.276, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 242, de 2013, além da Comissão constante
do despacho, seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos Econômicos (desonera participação do trabalhador no vale-transporte).
24
REQUERIMENTO Nº 1.277, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1277, de 2013, do Senador Cícero Lucena, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 242, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também, a
Comissão de Assuntos Econômicos (desonera
participação do trabalhador no vale-transporte).
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25
REQUERIMENTO Nº 1.315, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.315, de 2013, do Senador Humberto Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 385, de 2009, além das Comissões
constantes do despacho, seja ouvida, também,
a de Constituição, Justiça e Cidadania (remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde
e dos Agentes de Combate a Endemias).
26
REQUERIMENTO Nº 1.332, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.332, de 2013, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 242, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também, a
Comissão de Assuntos Econômicos (desonera
participação do trabalhador no vale-transporte).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 7 minutos.)
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