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Ata da 111ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 5 de julho de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Paulo Paim, 
Waldemir Moka e João Capiberibe

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 1 minuto e 
encerra-se às 14 horas e 1 minuto.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Há número regimental.

Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 

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

AC) – A Presidência lembra às Senadoras e aos Se-
nadores que o Senado Federal está convocado para 
uma sessão especial a realizar-se na segunda-feira, 

dia 8, às 11 horas, destinada a comemorar o cente-
nário de nascimento do político e guerrilheiro Carlos 
Marighella, nos termos dos Requerimentos nºs 738 
e 1.096, de 2012; e 152 e 405, de 2013, do Senador 
João Capiberibe e outros Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será vo-
tado oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Queria cumprimentar a todos que nos acompa-
nham pela TV Senado e pela Rádio Senado.

Nesta sexta-feira, nós vamos ter o início da ses-
são e, às 10h, de acordo com o entendimento entre 
as Lideranças, nós vamos ter a Ordem do Dia. Então, 
hoje, excepcionalmente, pela proximidade do fim do 
semestre e ao mesmo tempo pelo acúmulo de itens na 
pauta do Senado, a Presidência, no caso o Presidente 
Renan, em comum acordo com os Líderes, estabeleceu 
sessão deliberativa de segunda a sexta-feira. Então, 
hoje, nós teremos uma sessão deliberativa.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, Senador Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Para me inscrever 
para uma comunicação inadiável.

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, Senador Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria também de me 
inscrever para uma comunicação inadiável, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu também peço a minha inscrição, já que es-
tou no art. 17, junto com a minha querida Senadora 
Ana Amélia, Senador Sérgio Souza, Senador Suplicy, 
Senador Paim e outros.

Senadora Ana Amélia.
Só antes informando que o primeiro orador inscri-

to é o Senador Cristovam, que solicitou uma permuta, 
tendo em vista que vai chegar daqui a pouco, com o se-
gundo, que é o Senador Ruben Figueiró. Então, V. Exª, 
Senador Ruben, será o primeiro a fazer uso da tribuna.

Com a palavra a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Presidente.
Eu queria saber da ordem de inscrição dos ora-

dores, porque eu falei pela Liderança e, a segunda vez, 
como oradora inscrita. Então, eu não estou no art. 17, 
que permite apenas duas vezes e só falará o orador 
depois de esgotada toda a pauta do dia. Se eu não 
estiver inscrita, eu gostaria de...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – Aqui consta, na memória das sessões, que, 
quarta e quinta, como oradora inscrita, V. Exª fez uso 
da palavra, fora o uso...

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – É que eu 
fiz uma pela Liderança e uma como oradora inscrita.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Vamos pegar a informação, mas de qualquer sorte...

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Por favor.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – ... V. Exª também pode...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu estou 

inscrita para hoje?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – É, está, mas como...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – No art. 17?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – ... junto comigo, foi colocada,...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... no 

art. 17, mas eu...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – ... por conta desse arquivo, no art. 17. Mas va-
mos verificar, Senadora Ana Amélia, imediatamente...

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – ... e eu informo a V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obriga-

da, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 

– AC) – Fizemos, então, a permuta: Senador Ruben 
Figueiró e, em seguida, o Senador Cristovam. Obvia-
mente, depois do Senador Ruben Figueiró, para uma 
comunicação inadiável, o Senador Sérgio Souza, de-
pois o Senador Cristovam.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu informo a V. Exª, Senador Ruben, que, por se 
tratar de uma sessão deliberativa, diferente, no caso 
das sextas-feiras, o tempo é de dez minutos. Mas, ob-
viamente que, dependendo da necessidade, a Mesa 
será tolerante com V. Exª.

V. Exª tem a palavra por dez minutos.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – 

Muito obrigado. Procurarei cumprir o tempo regimental, 
Sr. Presidente. Muito grato pela lembrança.

Há alguns meses, com amparo na Constituição 
Federal e no Regimento Interno desta Casa, apresentei 
à Mesa do Senado Federal requerimento, solicitando 
ao Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, informa-
ções sobre investimentos da Petrobras no Estado do 
Mato Grosso do Sul, em especial aqueles destinados 
à produção e ao transporte do gás natural.

Já falei sobre a questão do gás natural em Mato 
Grosso do Sul em dois discursos anteriores. Volto ao 
assunto porque o requerimento, remetido ao Minis-
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tério de Minas e Energia em 30 de abril de 2013, foi 
finalmente respondido – fora do prazo, que é de 30 
dias – por intermédio de Aviso do Ministério de Minas 
e Energia em 26 de junho último.

Qual foi a minha frustração, Sr. Presidente, ao 
ver que o Ministério encaminhou respostas apenas 
de caráter protocolar para um pedido de informações 
solicitado pelo Senado Federal.

Ao receber esse documento, em 28 de junho de 2013, 
indignaram-me a forma evasiva das respostas apresenta-
das, bem como a fragilidade dos argumentos utilizados.

Cumpre lembrar que a fiscalização é uma das 
mais importantes competências do Legislativo, ver-
dadeiro sustentácuio do sistema de equilíbrio entre 
os Poderes. Infelizmente, enquanto as autoridades do 
Executivo procrastinam, o povo do meu Estado conti-
nua a ser privado de uma grande riqueza natural, que 
transita pelo seu subsolo.

O gasoduto Brasil-Bolívia escoa, diariamente, 30 
milhões de metros cúbicos de gás natural, desde Santa 
Cruz de La Sierra até os Estados do Sul e do Sudeste 
do Brasil, principalmente São Paulo.

Ocorre que 600 quilômetros desse gasoduto es-
tão dentro do território sul-mato-grossense, sem que 
haja nenhum tipo de aproveitamento local.

Junto com o gás natural, atravessam 520 mil to-
neladas de butano e de propano. Esse produto que, 
repito, atravessa 600 quilômetros de meu Estado, se-
gue direto para os Estados do Sudeste e Sul, onde é, 
simplesmente, queimado. A quantidade mencionada, 
Srªs e Srs. Senadores, se transformada industrialmente, 
seria suficiente para abastecer de gás de cozinha os 
Estados de Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso, de 
Goiás e o Distrito Federal – enfim, toda a Região Cen-
tro-Oeste do País! Além disso, o gás natural possibilita 
a extração de mais ou menos 100 subprodutos, o que 
dá margem ao desenvolvimento de diversas indústrias 
para exploração desse hidrocarboneto tão importante.

Trata-se de uma demonstração cabal de irracio-
nalidade econômica, um verdadeiro desperdício, além 
de ser uma afronta ao povo pobre do Brasil, que gasta 
parcela importante de seu orçamento comprando um 
gás de cozinha caro, mas indispensável.

O que tenho defendido, Srªs e Srs.Senadores, é 
a instalação, urgente, de uma separadora de gás no 
Mato Grosso do Sul. Com isso, poderíamos aproveitar 
os mais de 100 subprodutos integrantes da compo-
sição química do gás natural boliviano. Esse projeto, 
Sr. Presidente, é vital não apenas para o meu Estado, 
mas, como mencionado, para todo o Centro-Oeste e, 
por consequência, para o Brasil.

A ideia encontra-se bastante madura, pois dei-
ta raízes no ano de 1995, quando foi apresentada 

pelo grande empresário sul-mato-grossense, Sr. Ueze 
Zahran, proprietário da empresa Copagaz, ao Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso, encontrando boa 
receptividade. Na ocasião, foram iniciados os estudos 
de viabilidade técnica para implantar a unidade sepa-
radora, em regime de parceria com a iniciativa privada.

Posteriormente, já no Governo do Presidente Lula, 
o projeto foi reapresentado e também contou com o 
entusiasmo presidencial. No entanto, por razões desco-
nhecidas, ressona até hoje nos arquivos da Petrobras.

Na resposta que recebi ao meu requerimento de 
informações, consta que não há previsão de investi-
mentos destinados à produção de gás no meu Estado, 
o Mato Grosso do Sul. Ora, disso eu já sabia!

As razões alegadas para a não implantação do 
projeto derivam de um estudo de viabilidade técnica e 
econômica já antigo. Ficou claro que não houve preo-
cupação em pesquisar atentamente sobre o assunto 
antes de negar sumariamente a iniciativa.

Não fiquei satisfeito com o conteúdo do documen-
to e por isso solicitei a realização de uma audiência 
pública no Senado com a Presidente da empresa, Sra 
Graça Foster, para prestar plenos esclarecimentos so-
bre o porquê da inviabilidade de se instalar uma usina 
separadora de gás em Mato Grosso do Sul.

O requerimento de minha autoria foi aprovado 
nesta quarta-feira pelos Senadores da Comissão de 
Desenvolvimento Regional e Turismo. A audiência pú-
blica deve acontecer o mais rapidamente possível. Na 
reunião, a Srª Graça Foster também será questiona-
da sobre os investimentos da Petrobras nas Regiões 
Centro-Oeste, Norte e Nordeste do País, onde tam-
bém é reclamada a presença mais atuante da estatal.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, o País 
mudou radicalmente nos últimos tempos, e a Região 
Centro-Oeste tornou-se um dos dínamos econômicos 
do Brasil. Apesar disso, não contamos com uma separa-
dora sequer, das 42 espalhadas pelo Território nacional.

Nota Técnica que encomendei à Consultoria Legis-
lativa do Senado corrobora a necessidade de reavaliar os 
parâmetros do mencionado estudo de viabilidade, sem 
contar que o tremendo impacto social para uma vasta 
região brasileira também não é fator a ser desprezado.

Sras e Srs. Senadores, meu objetivo é cobrar das 
autoridades responsáveis precisão nas informações 
que nos são devidas, como fiscalizadores que somos 
do Poder Executivo, e como representantes de nossos 
Estados e do povo brasileiro.

A Dra Maria das Graças Foster é uma profissio-
nal de carreira da Petrobras, uma técnica dedicada e 
reconhecida no meio. Como Presidente da estatal, tem 
feito um trabalho de revitalização da Petrobras, con-
ferindo à empresa um perfil apolítico, mais técnico e 
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eficiente. Ela reúne, portanto, os atributos para iden-
tificar a relevância do projeto que venho defendendo.

Tenho, Srs. Senadores, a expectativa de que o 
eminente Ministro Edison Lobão, do qual fui colega na 
Câmara dos Deputados durante dois mandatos, é um 
homem de ampla visão dos problemas do País, com 
eficiente experiência como Governador de Estado, Par-
lamentar de grande projeção nesta Casa, e é capaz 
de perceber a importância e a relevância estratégica 
e econômica do projeto de instalar a separadora de 
gás no Estado do Mato Grosso do Sul, no meu Estado.

Era, Sr. Presidente, os termos do meu pronun-
ciamento, de início. Gostaria de saber de V. Exa se eu 
tenho mais alguns segundos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª ainda dispõe de, no mínimo, três minutos, 
sem que eu tenha que acrescentar.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – 
Sr. Presidente, gostaria de ressaltar aqui uma importante 
reunião da qual participei ontem, com vários Srs. Senado-
res, e por nímio convite do eminente Senador Waldemir 
Moka, em sua residência, quando tivemos a oportunidade 
de ouvir o Ministro da Saúde. E a questão fulcral foi a dos 
chamados – entre aspas – “médicos cubanos”.

S. Exª, de início, fez uma apresentação do pro-
grama que ele deseja lançar brevemente, através da 
Srª Presidente da República, sobre essa questão da 
assistência médica no interior no nosso País.

Confesso a V. Exªs que, como Parlamentar da opo-
sição, ouvi atentamente o Sr. Ministro e, depois, vários 
Parlamentares, inclusive colegas meus do PSDB. E, 
quando me manifestei, disse à S. Exª que realmente, em 
princípio, tinha simpatia pela ideia preconizada pelo Sr. 
Ministro, mas, como relatei a ele, tinha oposição dentro 
da minha casa, a partir da minha senhora, de meu genro 
e de minha filha, que são médicos; mas não esmoreci no 
meu pensamento. Creio das boas intenções do Sr. Minis-
tro e da forma como pretende aplicar o seu plano para...

(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 

– ...o atendimento do nosso interior, sobretudo das 
regiões mais afastadas.

Voltarei, Sr. Presidente, à tribuna, para detalhar em 
outra oportunidade a impressão que tive, não só da de-
claração do Sr. Ministro Padilha, como também das pon-
derações feitas por todos os colegas que participaram 
daquela oportuna, necessária, reunião-jantar – por sinal, 
lauto jantar –, que nos ofereceu o Senador Waldemir Moka.

Voltarei à tribuna para tratar do assunto oportu-
namente, mas quero deixar, aqui, a minha simpatia à 
proposta do Ministro Padilha.

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

Convido, para fazer uso da palavra, para uma co-
municação inadiável, o Senador Sérgio Souza; em segui-
da, o Senador Cristovam Buarque, como orador inscrito.

V. Exª dispõe de cinco minutos, Senador Sérgio, 
mas obviamente que a Mesa será tolerante.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Eu agradeço.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros teles-
pectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, 
todos aqueles que nos acompanham nessa manhã 
de sexta-feira, venho à tribuna do Senado Federal fa-
zer uma breve reflexão sobre a questão polêmica da 
semana: a mensagem da Presidenta Dilma Rousseff 
recomendando o plebiscito, em cinco temas, sobre as 
afirmações da população, dos políticos, se importante 
ou não, se é o momento, se dá tempo ou não; e também 
venho para fazer uma reflexão sobre o voto secreto.

Cinco são os pontos sugeridos pela eminente 
Presidente Dilma.

Financiamento de campanha. Não sei se precisa-
mos consultar a população brasileira sobre o que ela acha 
sobre financiamento público ou privado da campanha. 
Acho que nós precisamos avançar um pouco mais nas 
discussões dentro do Congresso Nacional e, inclusive, in-
formar um pouco mais a população brasileira sobre o que 
é isso e no que consistiria essa forma de financiamento.

Sistema de eleição: voto distrital, distrital misto, 
voto majoritário. Sobre isto, sim, precisaríamos consul-
tar a população, mas também precisamos informar um 
pouco mais a população sobre o que é isso.

Eu, particularmente, sou um defensor do voto dis-
trital misto, em que possamos ter, numa mesma unidade, 
o voto majoritário e também o voto de opinião, mas não 
somente o voto majoritário. Mas sei que o “distritão” ca-
minha a passos fortes na Câmara dos Deputados. Pelo 
“distritão”, o candidato mais votado será o primeiro da 
lista e, se houver dez vagas, os dez mais votados; se 
houver 30 vagas, os 30 mais votados para Deputado 
Federal, Estadual, Distrital e também Vereador.

Outro ponto: modelo de suplência de Senador. Eu 
sou um suplente de Senador e me considero bastante atu-
ante. Agora, eu acho que nós podemos decidir isso aqui; 
inclusive, já há projetos tramitando nesse sentido e que 
estão na Câmara dos Deputados, onde há uma sugestão 
de reduzir para um o número de suplentes tão somente.

Mas, enfim, o que é a suplência de Senador, Se-
nador Jorge Viana, meu caro Presidente? É um vice. E 
por que é um vice? Porque a eleição para o Senado é 
majoritária, como para a Presidência da República, para 
governador, para prefeito. É eleição majoritária! Nas elei-
ções majoritárias, você tem vice, só que, no Parlamento, 
esse “vice” é apelidado de suplente. E por que são dois? 
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Porque são oito anos. Eu acho que estes são temas que 
temos que aprofundar e discutir: tempo de mandato do 
Senador, quantidade de suplentes. Mas precisamos con-
sultar a população? Não sei; não estou convicto disso.

Sobre coligações entre partidos, precisamos con-
sultar a população brasileira se ela concorda ou não 
com as coligações partidárias?

E, aí, vem o quinto ponto: o fim do voto secreto, 
sobre o qual vou me manifestar na sequência.

Eu não sei, Sr. Presidente, se nós não poderíamos 
ampliar isso. Se formos fazer um plebiscito, eu acho 
que há vários temos que podemos ampliar e devemos 
consultar a população.

(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 

Por exemplo, voto obrigatório para o cidadão brasilei-
ro. Temos que pensar se não é o caso de consultar a 
população sobre isso.

Majoração da pena para o menor ou a maioridade 
penal. Esse é um tema polêmico sobre o qual, talvez, 
a sociedade tenha de opinar.

Tempo de mandado e reeleição para o Poder 
Executivo, para o Legislativo; unificação das eleições 
etc. Eu acho que nós temos outros temas que são im-
portantes, mas, Sr. Presidente, eu gostaria de enfati-
zar – e por isso eu peço uns dois minutos a mais – a 
questão do fim do voto secreto.

Em outras circunstâncias históricas, a adoção 
do voto secreto, no processo legislativo, em outros 
momentos da vida parlamentar, foi justificada com o 
aumento ou com o argumento...

(Interrupção do som.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 

Obrigado, Sr. Presidente.
Mas, como dizia, o voto secreto foi justificado, Sr. 

Presidente, em outros tempos, com o argumento de 
que era necessário para proteger o detentor do man-
dato parlamentar das pressões oriundas de diversas 
instituições detentoras do poder político e adminis-
trativo, como o Poder Executivo, e daquelas oriundas 
de entes dotados de poder econômico ou, ainda, nos 
processos de cassação de mandato, até mesmo de 
um colega parlamentar. Isso no passado.

No exame do veto presidencial aposto a projeto 
de lei, o voto secreto seria necessário para proteger o 
parlamentar de eventuais represálias do Poder Execu-
tivo, a quem compete a gestão dos recursos públicos 
e a execução do orçamento.

Nos processos de cassação mandato de parla-
mentar, o voto secreto se destinaria a evitar o cons-
trangimento de um parlamentar, atento à ética e aos 
interesses da opinião pública, ao votar pela cassação 
ou não de um colega seu, e essa circunstância, even-

tualmente, beneficiar o parlamentar infrator dos man-
damentos legais e éticos, favorecendo a impunidade.

Nas indicações de autoridade, o voto secreto se 
imporia como medida destinada a proteger o Sena-
dor da República de futuras e hipotéticas retaliações 
a serem praticadas pela mesma pessoa, quando em-
possada no cargo para o qual foi indicada. Seria des-
tinado também, nessa circunstância, a não fragilizar 
o indicado no exercício de suas funções.

(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 

Hoje, Sr. Presidente, diante da presença maior e mais 
expressiva da cidadania no acompanhamento das ati-
vidades do Congresso Nacional, podemos entender e 
afirmar que todas as pressões que atuam contraria-
mente à independência e à autonomia do parlamentar 
na formação de sua vontade podem ser compensadas 
pela vigilância dos cidadãos.

Sr. Presidente, como relator da Proposta de Emen-
da à Constituição nº 20, eu não vejo motivo algum para 
nós não extirparmos de vez o voto secreto do Parlamento 
brasileiro. Nós vivemos num momento de democracia, 
em que o maior fiscal, o maior responsável por nossa 
opinião é o cidadão brasileiro, é o eleitor brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu cumprimento V. Exª.
Senadora Ana Amélia, V. Exª havia pedido uma in-

formação, e, pelo menos no que consta, eu quero saber 
se devo inscrevê-la pela Liderança, já que estamos am-
bos no art. 17 por excesso de militância e ativismo aqui.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu que-
ria cumprimentá-lo pela observância regimental, Sr. 
Presidente.

Embora não seja relevante, informo que eu esta-
va inclusive presidindo a sessão quando me inscrevi, 
uma vez que estava em último lugar.

De toda sorte, eu gostaria que V. Exª me inscreves-
se para falar pela Liderança do PP após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª está inscrita pela Liderança do PP para falar tão 
logo façamos a Ordem do Dia; e, inclusive, será a primei-
ra oradora, pois, como líder, pode solicitar, e os líderes 
normalmente abrem o período após a Ordem do Dia.

Senador Cristovam, V. Exª tem a palavra como 
orador inscrito, pelo tempo regimental de 10 minutos.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a 
mídia, ontem à noite, deu um grande destaque ao fato 
de que a Presidenta da República disse que o povo tem 
inteligência para votar no plebiscito, Senador Malda-
ner; contudo, ela esqueceu de dizer que a pessoa só é 
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inteligente quando decide com base nas informações 
completas. Quem escolhe sem ter as informações não 
é inteligente, não está usando a inteligência; pode até 
estar usando o extinto, o que, às vezes, até funciona.

A Presidenta não foi, portanto, correta. O que 
ela tentou foi jogar no Congresso a pecha de que não 
respeitaríamos a inteligência do povo. Eu respeito a 
inteligência do povo! O povo sabe votar! Agora, o povo 
precisa ter as informações. O que faz o povo votar em 
tanta gente que a gente considera errada não é falta de 
inteligência, mas de falta de conhecimento de quem é o 
candidato, e isso a gente não pode fazer no plebiscito. 
O plebiscito tem que ter clareza, nitidez e passar todas 
as informações, Senador Maldaner, e essa proposta 
da Presidenta não passa as informações.

Tomemos um exemplo: fundo público ou fundo 
privado? Faço parte daqueles que não se sentem su-
ficientemente informados com base nessa pergunta, 
porque não se diz de onde vem o dinheiro do governo 
para financiar campanha eleitoral. Só posso aprovar 
fundo público se me disserem que esse dinheiro não 
sai da educação, da saúde, da segurança. Vai sair do 
dinheiro recuperado dos corruptos? Aí eu começo a 
ser favorável ao fundo público de campanha. Agora, 
num fundo público de campanha sem dizer de onde 
sai o dinheiro, não consigo votar nele.

Tem mais: só posso votar no fundo público se eu 
souber quem vai receber. Vai ser distribuído igualmen-
te para todos os candidatos, conforme o cargo que 
disputa? Vai ser por partido? Um partido vai receber 
mais do que outro, porque tem mais parlamentares? 
Como vou votar – e sou eleitor também –, no dia do 
plebiscito, sem ter essas informações? Eu não tenho 
as informações! Acho que tenho o discernimento, mas 
não tenho as informações.

Tomemos o caso do voto distrital ou voto majoritá-
rio, ou outras formas de voto. Como serão distribuídos 
os distritos e qual o número de deputados por distrito?

Na França, durante décadas, os partidos conser-
vadores se mantinham no poder mesmo com menos 
votos, porque, num distrito do partido conservador, 
com poucos votos o deputado era eleito. Já os parti-
dos operários, na periferia de Paris, para elegerem um 
deputado eram precisos muitos votos. Assim, os con-
servadores se mantiveram no poder por muitos anos, 
até que houve uma reforma desse sistema.

Quem não se lembra – e faz poucos anos – de 
que um presidente americano foi empossado com me-
nos votos do que o outro candidato? Pois o Presidente 
Bush, mesmo tendo menos votos que o seu opositor, 
ganhou as eleições. E por quê? Porque a contabilida-
de dos votos por distrito, colégio eleitoral no caso, não 
reflete o numero de eleitores.

Então, eu quero saber, antes de optar pelo voto 
distrital, como serão constituídos os distritos, porque, 
senão, pode ser uma solução autoritária, manipula-
dora em vez de ser uma solução que caminha para a 
democracia.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) 
– Senador Cristovam, V. Exª me permite um aparte?

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Um minutinho Senador.

O povo é inteligente! O povo sabe votar, mas a in-
teligência trabalha em cima de informações. E eu acho 
que o povo é tão inteligente que está entendo que a 
proposta do plebiscito, como está aí, é manipuladora; 
não é uma proposta democrática, querendo mudar; é 
apenas para dar satisfação a um ativismo. A prova dis-
so: se a Presidenta quer realmente atender aos anseios 
da população, por que não parou o trem bala? Por que 
não aceitou uma CPI para analisar os gastos da Copa? 
Por que não reduzir o número de Ministérios e fez uma 
reforma ministerial? Por que ela não propôs, como tó-
pico no plebiscito, a perda automática de mandato para 
aqueles que forem condenados, sem precisar consultar 
o Congresso? Por que não colocou a PEC do Senador 
Jarbas Vasconcelos, que impede ocupar cargos ou mes-
mo ser eleito para órgãos legislativos quem houver sido 
condenado? Por que ela não colocou o tema da reelei-
ção? Aí eu pergunto: se é para valer, Senador Sérgio, 
já na próxima eleição e se o plebiscito feito – vamos 
supor que fosse março – fosse contra a reeleição, os 
candidatos a reeleição como governador e ela própria 
abririam mão da candidatura? Por que não colocar a 
reeleição? Por quê? O povo quer saber se deve haver 
reeleição ou não. E, se for aprovado em agosto, ela sai 
do páreo? Nossos governadores por aí saem do páreo?

Tudo isso demonstra uma coisa que eu mostrar 
que nós também estamos fazendo: nós estamos co-
metendo o erro do açodamento. Nós votamos, aqui, na 
quinta-feira, um projeto que destina, Senador Ricardo 
Ferraço, R$349 bilhões: os royalties do petróleo. Quan-
tas horas nós debatemos aqui o destino dos royalties do 
petróleo? E aí fazemos uma lei como aquela que saiu.

Por exemplo, na nossa lei, que nós aprovamos 
aqui, para prestar contas ao povo, erradamente, às 
pressas, está escrito que o dinheiro vai prioritariamente 
para a educação de base. Eu não conheço lei que traga 
a ideia de fazer algo prioritariamente. “Prioritariamente” 
quer dizer o quê? Nada. Eu coloquei uma emenda que 
dizia que, em vez do “prioritariamente”, 75% iriam para 
a educação de base e 25% para o ensino superior. O 
Relator não considerou, preferiu o “prioritariamente”. 
Tinha que ser debatido aqui. É 75% e 25%, como eu 
propus, ou é 100% para a educação de base? Ou é 
50% para cada? Ou mesmo debater o tal do “priorita-
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riamente”. Por que não se discutiu aqui o uso do termo 
“prioritariamente” num processo, numa lei? Imaginem 
uma lei que diga que, prioritariamente, você não deve 
roubar. Imaginem isso. Mas é o que está.

O fundo, a maneira como é distribuído o dinheiro. 
Nós votamos em uma proposta pela qual o dinheiro vai 
para o fundo. Cinquenta por cento do fundo ficam ali. Dos 
outros 50%, a gente usa a rentabilidade para a educação. 
Mas por que não é 100% para o fundo, como, inclusive, 
prevê um projeto meu e do Senador Aloysio temos um 
projeto, e usar apenas a rentabilidade? E por que a ren-
tabilidade, pela maneira como ficou no Projeto de Lei, é 
aplicando, talvez, na caderneta de poupança e em fundos 
do Tesouro, e não numa grande capitalização, como fazem 
outros países, com os chamados fundos soberanos, que 
geram muito mais dinheiro? Não discutimos aqui. Nós 
não debatemos o que quer dizer o fundo.

E aí alguns dizem que já foi muito debatido na 
Câmara. Então, aqui temos que debater outra coisa, se 
o Senado merece ou não continuar, porque se a gente 
apena balançar a cabeça para tudo que foi bem deba-
tido na Câmara, para que esta Casa? Não se diz que 
nós somos os revisores? Como é que a gente revisa 
um projeto que é de 2007, circulando por aí, em duas 
ou três horas? Não conseguimos! Da mesma maneira 
que a Presidenta manda – e a gente não sabe se hoje 
ela mantém ou não mantém mais, depende da hora – o 
plebiscito, açodadamente, com perguntas sem a infor-
mação necessária para o povo inteligente escolher. Não 
é inteligente quem escolhe, Senador Wellington, sem as 
informações devidas. Não existe inteligência sem contar 
com as informações. Pode existir instinto, pode existir faro, 
mas não inteligência. A inteligência exige a informação.

Por que nós estamos votando tão apressadamen-
te aqui? Para dar satisfação ao povo. Mas por que não 
damos satisfação com a seriedade necessária, estu-
dando caso a caso? E por que a Presidenta não dá 
satisfação fazendo aquilo que é preciso e que o povo 
está carregando nas ruas? Isso ela não fez e nós não 
estamos fazendo. E, olhe, essa fatura vai ser cobrada! 

Eu anotei, Senador Sérgio. O Senador Eduardo, 
desta tribuna, disse que, no próximo ano, há R$4 bilhões 
em royalties para a educação. Eu anotei. Está lá, num 
quadrinho de cobrança que eu tenho, e eu venho aqui 
cobrar dele os R$4 bilhões de royalties em 2014, por-
que nós votamos sem saber de onde vêm esses R$4 
bilhões! Não estamos levando a sério, e isso vai acirrar 
a raiva do povo. Num primeiro momento, podem dizer 
“Olha aí! Estão querendo trabalhar! Nós conseguimos 
empurrar esse povo para o trabalho!”. Tanto isso é verda-
de que estamos em sessão deliberativa ordinária numa 
sexta-feira. Mas o povo vai perceber que não é assim.

Confesso – e vou passar para os apartes – que 
eu estava querendo que a gente suspendesse o re-
cesso. Cheguei a pensar isto no começo. Mas, depois, 
eu pensei que isso é uma falsa maneira de atender ao 
que o povo diz que quer. Sabem por quê? Porque o 
povo quer mudanças profundas, Senadora Ana Amé-
lia, e isso exige reflexão. Eu vou usar o meu reflexo 
para refletir sobre o meu papel, os meus erros, a crise 
na rua e o que eu posso propor. Eu vou usar o meu 
recesso para refletir. Seria um erro, como eu pensei, 
propor o fim do recesso. Seria querer dar uma satisfa-
ção sem fazer a ação. Não basta satisfação, é preciso 
a ação correta. E nós não estamos fazendo da maneira 
correta, assim como a Presidenta, talvez até, eu diria, 
muito menos a Presidenta. 

Passo a palavra ao Senador Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) 

– Eu sei que o tempo de V. Exª está praticamente se 
esgotando, mas, Senador Cristovam Buarque, eu não 
poderia deixar de cumprimentá-lo e me associar às 
reflexões que V. Exª faz na manhã de uma sexta-feira, 
as quais nos deixa – pelo menos a mim e acho que a 
milhares de brasileiros – para reflexão. V. Exª começa 
cedo, numa sexta-feira, a nos provocar, no bom sentido, 
para fazermos uma meditação. Será que o plebiscito 
não é alguma coisa para desviar? Será que não é algo 
para...? E aí mexeu numa coisa: se fôssemos decidir e 
jogar para a comunidade brasileira decidir se continua 
ou não a reeleição? Porque a tese, em princípio, é para 
já valer, para já entrar em vigor nas próximas eleições, 
no ano que vem, e para procurar exercitar para que, 
um ano antes das eleições, já decidamos alguns ca-
minhos. E se isso entrar? E se for um plebiscito ou um 
referendo? E se nós vamos decidir, até outubro, que 
a reeleição cai e vai ser não de quatro, mas de cinco 
anos? Vamos decidir isso e colocar no referendo para 
comunidade nacional. Isso está no debate.

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

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – Na 
hora em que acordar, será que o Planalto vai concor-
dar com isso? Quer dizer, eu acho que V. Exª está com 
razão quanto a nós refletirmos, a nós analisarmos, a 
procurarmos exercitar a função que nós temos aqui, no 
Congresso Nacional, para tentarmos avançar e tentar-
mos responder ao que o clamor está pedindo. Querem 
soluções agora no campo da educação, em que V. Exª 
é mestre, e da saúde, que está nas filas. Vamos pôr 
em prática agora o que as pessoas querem, o que as 
pessoas sentem. Elas querem ver alguma coisa acon-
tecer. Vamos exercitar aquele nosso dever, e não ficar 
sonhando se isso vai ser bom, se vamos colocar na mídia 
para ficar.. Será que não tem um fundo para desviar?
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(Soa a campainha.)
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 

Por isso, eu quero, nesta manhã de sexta-feira, V. Exª 
provocando, no bom sentido, para passar o fim de se-
mana refletindo como se já fosse o início de alguma 
coisa, para fazer com que se medite melhor. Muito 
obrigado a V. Exª.

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

O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – 
Senador Ministro Professor Cristovam Buarque, V. Exª 
tem razão, e nós precisamos repensar essa questão, 
como prerrogativa constitucional, de Casa Revisora, 
porque isso tem se repetido nesta Casa, e V. Exª traz 
para debate um tema da maior relevância, que é o 
tema da utilização desses recursos, que são sagra-
dos, que, mundialmente, onde foram bem empregados 
e onde produziram desenvolvimento muito mais que 
crescimento, foram empregados com a visão de que...

(Interrupção do som.)
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) –... o 

petróleo é um recurso natural finito e cujo consumo, até 
por um compromisso ético e cristão, nós não temos o 
direito de esgotar, pois precisa ser preservado dentro 
de uma visão para outras gerações, intergeracional. Na 
prática, nós deveríamos ter aprofundado esse debate 
com relação aos royalties ainda mais. Mas eu quero 
convidar V. Exª para, juntos, trabalharmos uma propos-
ta que talvez possa nos levar nessa direção. Agora, no 
mês de outubro, o Governo brasileiro estará licitando, 
pelo modelo de partilha, o Campo de Libra, que é a 
joia do tesouro do pré-sal brasileira. Estimam-se 10 
bilhões, 12 bilhões de barris.

(Soa a campainha.)
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – E, 

no sistema de partilha, há o bônus de assinatura. E 
a estimativa definida ontem pelo Ministério de Minas 
de Energia é que o bônus de assinatura do Campo 
de Libra esteja estimado em até R$15 bilhões e que 
esse recurso poderá ser usado para superávit primário. 
Nós precisamos apresentar um projeto com urgência 
– aí, sim, esse com urgência – para que os recursos 
do bônus de assinatura devam ser direcionados para 
a educação e para a saúde e na linha daquilo que V. 
Exª, por mérito e conhecimento e reputação defende, 
que é a aplicação precisa, cirúrgica, específica na 
educação básica brasileira. Não se constrói uma casa 
sem uma boa estrutura, sem um bom alicerce. E esse 
alicerce passa pela educação básica, sobretudo para 
a pré-escola. Portanto, ao cumprimentá-lo, eu queria 
convidá-lo para que, juntos, pudéssemos debater e 
apresentar um projeto visando à destinação do bônus 
de assinatura nessa visão que V. Exª está defendendo, 

direcionando os recursos precisamente, cirurgicamente, 
para a educação básica. Agradeço a V. Exª o aparte.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Eu agradeço, Senador, por ter trazido o assunto 
e me comprometo a trazer na segunda-feira alguma 
ideia para conversar com o senhor sobre isso, sobre 
como podemos fazer.

Sr. Presidente, já tomei muito tempo, mas quero 
resumir dizendo que eu, como qualquer brasileiro, me 
sinto preparado, com a inteligência necessária para 
votar num plebiscito, mas eu, como a maioria dos 
brasileiros, eu não me sinto suficientemente informa-
do para usar a inteligência na hora de escolher, como 
eu disse, no caso do fundo, entre público e privado. 
De onde vem o dinheiro para o público? E como é 
distribuído? De onde vem o dinheiro para o privado? 
Se o fundo privado for apenas dos militantes, eu sou 
favorável ao fundo privado, e não ao fundo público. Se 
vier de grandes empresas ou pequenas empresas, de 
maneira ilimitada, eu sou contra a contribuição privada.

Por isso, não vamos precipitar cometendo mais 
erros que nos desmoralizarão ainda mais, colocando 
o povo na rua por causa de gotinhas e gotinhas de 
inconsequências cometidas aqui. Eu não vou citá-las 
aqui porque elas são muitas.

Vamos parar com essas gotinhas de inconsequ-
ência, porque o povo já percebeu, a ficha já caiu na 
cabeça do povo; falta cair, talvez, na cabeça...

(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 

–... da gente. A ficha ainda não caiu para nós dirigentes 
do setor Executivo e do setor Legislativo.

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

AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Cristovam, pelo 
pronunciamento e convido para fazer uso da palavra 
a Senadora Vanessa, que se inscreveu pela Lideran-
ça do PCdoB.

V. Exª dispõe de cinco minutos, Senadora Va-
nessa.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Muito 
obrigada, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Sena-
doras, companheiros e companheiras.

Sr. Presidente, ouvindo os oradores que me ante-
cederam é óbvio que meu desejo de, novamente, abor-
dar a questão relativa à reforma política, o plebiscito, 
é muito grande. Mas, antes de fazê-lo, Sr. Presidente, 
eu quero, desta tribuna, tratar daquilo que está sendo 
divulgado, desde ontem à noite, pelas mídias sociais 
e pela imprensa de nosso País: uma decisão da Sé-
tima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro. Quero aqui chamar muito a atenção das 
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Senadoras Ana Amélia e Lídice da Mata porque, on-
tem, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal do Rio de 
Janeiro anulou a condenação do ator Dado Dolabella 
por conta de uma agressão que esse cometeu contra 
a atriz Luana Piovani há algum tempo.

O ator Dado Dolabella havia sido condenado pelo 
Juizado da Violência Doméstica e Familiar. A atriz Luana 
Piovani, à época, fez a denúncia na Delegacia da Mulher, 
e o processo foi encaminhado ao Juizado da Violência 
Doméstica e Familiar. Ele foi julgado no início deste 
ano e condenado a dois anos e nove meses de prisão.

O Brasil inteiro acompanhou esse fato à época. E 
não foi somente a agressão de um ator contra uma atriz. 
Houve também uma agressão dele contra uma cama-
reira, Sr. Presidente. A camareira chamada Esmeralda 
tentou demover o ator, apartar o ator, que estava, de 
fato, segundo os dados noticiados à época, praticando 
uma violência contra a atriz. A camareira Esmeralda, 
devido à agressão que sofreu por parte do ator, teve 
os dois braços imobilizados, porque ambos foram le-
sionados pelo impacto na queda, em decorrência do 
empurrão que ela sofreu por parte do ator. Em relação 
a esse caso que envolve a camareira, o ator foi con-
denado a pagar R$40 mil à pessoa que ele agrediu.

Mas, agora, somos surpreendidos por essa iné-
dita decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 
da 7ª Câmara Criminal. Vejam bem V. Exªs quais os ar-
gumentos que o Desembargador Sidney Rosa da Silva 
utilizou para cancelar a condenação. Senadora Lídice, 
ele acatou o pedido da defesa do ator, que dizia que 
não poderia esse julgamento ter sido feito no âmbito da 
Lei Maria da Penha, por duas razões: porque não havia 
nenhuma relação familiar entre ambos, porque eles não 
moravam juntos. Ora, eles eram namorados. O Brasil 
inteiro sabia disso. Não há nenhuma lei brasileira dizen-
do que, para que haja uma relação entre as pessoas, 
é preciso haver casamento formalizado ou que é pre-
ciso que as pessoas morem juntas. Tem de haver uma 
relação íntima, sim! E havia essa relação entre ambos.

Agora, pasmem! Vejam o segundo argumento da 
defesa do ator, acatado, repito, pelo Desembargador 
Sidney Rosa da Silva: “A relação entre ambos não ca-
racterizava hipossuficiência por parte da atriz”. O que 
significa isso no linguajar jurídico? Diz ele, o Desem-
bargador, acatando o argumento do agressor, que a 
vítima não tinha dependência econômica em relação 
ao agressor. E diz mais – aqui se abrem aspas: “É 
público e notório que a indicada vítima nunca foi uma 
mulher oprimida ou subjugada aos caprichos do ho-
mem”. Escreveu assim o Desembargador.

Vou repetir, Sr. Presidente, porque, sinceramente, 
não acredito que um desembargador tenha escrito isso 
numa decisão proferida. Vou repetir o que está entre as-

pas aqui, o que está publicado na imprensa, Sr. Presi-
dente: “É público e notório que a indicada vítima nunca 
foi uma mulher oprimida ou subjugada aos caprichos do 
homem”. Ora, só tem direito à Lei Maria da Penha quem for 
oprimida, quem for subjugada, quem não tem condições 
econômicas que lhe deem certo grau de independência?

Sr. Presidente, estou fazendo este pronuncia-
mento de forma revoltada, não só como Senadora, 
mas principalmente como mulher. Não é a primeira 
vez em que isso acontece. Quantas vezes o Supremo 
Tribunal Federal teve de modificar decisões de juízes 
de segunda ou de primeira instância por conta de fe-
rirem diretamente a Lei Maria da Penha!

Penso, Sr. Presidente, até como mulher, como 
Senadora, principalmente como Procuradora da Mu-
lher, que tenho o dever – tenho o dever, repito – de 
estudar melhor o caso, inclusive com o setor jurídico 
do Senado Federal.

(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – Faço isso não por conta de um caso específico 
(Fora do microfone.), mas por conta de muitos casos 
que poderão vir. Temos de estudar o caso e de nos pro-
nunciar não em relação ao fato em si, mas em relação 
às alegações aqui colocadas, aqui postas.

O Ministério Público diz que não foi notificado 
ainda da decisão, que ainda não tomou ciência da 
decisão e que, por isso, não se pronunciou. Não te-
nho dúvida nenhuma do pronunciamento que deverá 
haver por parte do Ministério Público, pronunciamen-
to este que nós, mulheres parlamentares, sobretudo, 
deveremos ter o dever de apoiar – temos o dever de 
apoiar –, porque, quando um juiz escreve isto, que al-
guém ser namorado de uma mulher ou namorada de 
um homem não caracteriza nenhuma relação familiar, 
nenhuma relação conjunta, ele fere não Luana Piovani, 
mas todas as mulheres. Quando o juiz diz que ela tem 
capacidade financeira, ele fere muito mais do que as 
mulheres, ele fere a sociedade brasileira. Quando ele 
diz que a possível vítima, segundo ele, tem indepen-
dência, não é oprimida e nunca fui subjugada a ho-
mem, ele fere as mulheres. Ele acha que as mulheres 
têm de ser subjugadas aos homens ou que a Lei da 
Maria da Penha só vale para as que são subjugadas?

Ora, Sr. Presidente, fica aqui o meu repúdio e a 
minha decisão tomada como mulher e como Senadora, 
e sei que terei o apoio de todas as Senadoras. Está 
aqui concordando comigo a Senadora Ana Amélia e 
a Senadora Lídice da Mata. Temos de agir com muita 
cautela, mas temos de agir no sentido de não permitir 
que nenhum juiz, que nenhum desembargador deste 
País rasgue a Lei Maria da Penha ou trate a mulher es-
cancaradamente de forma discriminatória, como esse...
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(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – ...Desembargador está tratando a vítima, que, 
no caso, é a atriz Luana Piovani.

Tenho a certeza de que, como eu, todas as mu-
lheres se viram nessas palavras terríveis desse Desem-
bargador. Foram palavras terríveis! É exatamente esta a 
opinião que queremos enterrar de uma vez por todas: a 
opinião de homens que acham que as mulheres só têm 
direito à lei e só são consideradas agredidas quando 
dependem econômica e financeiramente do homem ou 
quando estão casadas formalmente com um homem.

Fica aqui, então, minha solidariedade à atriz, 
meu repúdio ao Desembargador e a afirmação de que 
deveremos, sim, através da Procuradoria da Mulher, 
com toda a segurança e com toda a lucidez, tomar uma 
decisão, para agirmos nesse caso que é emblemático 
para todas as mulheres brasileiras.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 

– Cumprimento V. Exª, Senadora Vanessa Grazziotin. 
Também li essa matéria. Confesso que fiquei preocupa-
do. Acabamos de aprovar aqui, depois de uma CPMI, 
como fizemos ontem, o fortalecimento dos mecanis-
mos legais de punição contra a violência, no caso de 
violência contra as mulheres, e hoje sai essa decisão 
que segue na contramão do que estamos votando.

Convido para fazer uso da palavra o Senador 
Aloysio Nunes Ferreira.

Pela lista de oradores, falariam os Senadores 
Delcídio do Amaral e Walter Pinheiro, que não se en-
contram no plenário neste momento.

Então, convido o Senador Aloysio Nunes Ferreira 
para fazer uso da palavra.

V. Exª dispõe do tempo de dez minutos, Sena-
dor Aloysio.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/PSDB 
– SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
venho à tribuna hoje para falar de um tema que tem sido 
tratado pelo Governo na órbita do Ministério da Justiça, 
mas que deveria, creio, ser deslocado para a competên-
cia da Ministra de Direitos Humanos, Maria do Rosário.

Certos maus conselheiros têm exposto a Presi-
dente Dilma a tal sequência de erros, que configura 
algo que hoje a imprensa, o mundo político e, quiçá, 
a opinião pública qualificam como grande trapalhada. 
A Presidente não merece isso. É uma pessoa correta, 
que veio ao poder imbuída de grandes e boas inten-
ções, que tem história de retidão na sua vida política, 
nas administrações que ocupou, e que, de repente, se 
vê engolfada por um sistema capaz de triturar qualquer 
tipo de projeto administrativo e de gestão presidencial.

É bem verdade que Sua Excelência não foi obri-
gada, não foi compelida por nenhuma força externa a 
se entregar a essa máquina de destruição de presi-
dentes. Creio que, na origem de todas as confusões, 
está a sofreguidão com o que Sua Excelência anteci-
padamente se lançou como candidata à reeleição. De 
lá para cá, tendências populistas na gestão do Governo 
e na administração da economia colocam, cada vez 
mais, diante de nós, um horizonte sombrio na conjun-
tura econômica, na situação econômica, que já seria, 
por si só, complicada, dada a herança que recebeu de 
seu antecessor e a mudança do quadro internacional 
no qual se insere a economia brasileira.

Mas Sua Excelência, no objetivo de consolidar-se 
como candidata à Presidência, procurou, para incrementar 
seu tempo de rádio e de televisão, atrair, em primeiro lugar, 
partidos e personagens que, em um primeiro momento, 
haviam sido postos porta afora e que foram colocados 
para dentro novamente pela janela. Em segundo lugar, 
multiplicou o lançamento de programas, programas com 
nomes de fantasia os mais diversos, que geralmente se 
referiam a ações já lançadas anteriormente e cuja exe-
cução não havia logrado qualquer êxito. Só os adjetivos 
que visavam a qualificar, para dar ares de novidade, 
programas como Minha Casa, Minha Vida já criam uma 
confusão enorme para quem queira saber exatamente o 
que foi finalmente entregue naquilo que constitui o cerne 
do programa, que é a entrega de residências a um custo 
subsidiado pelo Governo. É “minha casa mais bonita”, é 
“minha casa com geladeira”, é “minha casa com batedeira 
de bolo”, uma multiplicação de anúncios feitos com gran-
de aparato publicitário, que, finalmente, não redundaram 
em nenhum benefício concreto sobre as condições de 
vida das pessoas. Alias nem sabemos quantas casas fo-
ram entregues pelo Minha Casa, Minha Vida: no site da 
Caixa Econômica informa, em 18 de abril, a entrega de 
325.458 unidades. Pelos recursos do Bolsa geladeira há 
o potencial de atendimento para mais de 3,7 milhões de 
famílias. Ou seja o governo não sabe o que fala, ou tenta 
enganar a sociedade com números falsos.

Diante do descontentamento demonstrado pelos 
brasileiros com seu Governo, cujos sinais precursores 
aparecem em pesquisas ainda anteriores à movimen-
tação das passeatas pelas ruas do Brasil, confirmados 
– depois do surto de manifestações, que ainda não se 
encerrou – por uma queda vertiginosa, eu diria catas-
trófica, do índice de intenção de voto na Presidente e 
de avaliação do seu Governo, Sua Excelência se lan-
ça em uma corrida para frente. Em uma reunião com 
governadores, faz um anúncio de cinco pactos, dos 
quais o único para valer, o núcleo de sua proposta, é 
a realização de um plebiscito para instaurarmos uma 
Constituinte exclusiva pela reforma política.
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Se procurarmos entre os cartazes e as bandei-
ras que foram agitadas pelas pessoas que saíram às 
ruas do País, se pesquisarmos, com lupa, as fotos que 
retratam essas manifestações, não seremos capazes 
de divisar único e humilde cartaz, ainda que seja uma 
folha de cartolina, pedindo a realização de tal plebiscito.

Fulminada pela análise dos juristas, pela reação 
dos tribunais e do próprio Vice-Presidente da Repú-
blica, Sua Excelência volta atrás. Orientada por maus 
conselheiros, que deveriam ter sido demitidos pelo 
simples fato de terem proposto essa ideia absoluta-
mente insensata, Sua Excelência insiste na ideia de um 
plebiscito e remete ao Congresso, depois de alguma 
hesitação, sugestão contendo conjunto de quesitos a 
serem submetidos, mediante decisão do Congresso, 
pois essa é nossa competência exclusiva, à população 
brasileira, ao eleitorado brasileiro.

Se examinarmos os quesitos que são sugeridos 
pela Presidência da República, vamos verificar uma 
absoluta heterogeneidade entre eles em termos de 
importância para o funcionamento do sistema político 
brasileiro. Ali vai desde o financiamento das campa-
nhas eleitorais até a forma de eleição dos Parlamenta-
res, pelo voto distrital, pelo voto majoritário, pelo voto 
misto. E o interessante é que essas questões, que são 
absolutamente centrais para o funcionamento do sis-
tema político, vêm de cambulhada com uma questão 
absolutamente secundária e que não deixa de ser im-
portante, mas que pode ser resolvida aqui entre nós, 
no Senado, como, aliás, já começa a ser resolvida, que 
é o tema do suplente de Senador.

Quer dizer, Sua Excelência se lança com absoluta 
falta de contenção em busca de reforma política, cujo 
objetivo é desviar a atenção dos brasileiros, dos reais 
problemas que o Brasil vive, misturando alhos com bu-
galhos, como se reforma política fosse uma espécie de 
brincadeira de cabra-cega, em que os meninos saem 
correndo por aí pegando aquilo que lhe passa pelas 
mãos. Isso não é sério, Sr. Presidente, Srs. Senadores!

E o resultado disso é que o Congresso, sensa-
tamente, piedosamente, vai sepultando essa ideia 
insensata.

(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Já dou um aparte a V. Exª. Apenas um 
minuto.

Mas o que constato hoje, Sr. Presidente, além 
do fracasso de uma iniciativa política, um fracasso re-
tumbante, é que nós – e aí me refiro à Presidência da 
República e ao Congresso Nacional – nos lançamos 
numa corrida frenética para atender à voz das ruas, 
como se a voz das ruas não fosse absolutamente uní-
voca em exigir boa gestão, exigir bom governo, gover-

nos honestos, governos eficientes, que atendam às 
questões da saúde pública, do transporte coletivo, do 
combate à corrupção.

Aqui, no Congresso Nacional, estamos também 
envoltos nesse frenesi legislativo...

(Interrupção do som.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – ...e é preciso acalmar um pouco as 
coisas. (Fora do microfone.) 

Vejo aqui próceres de um Partido que cumpre 
um papel de estabilização na nossa República, que é 
o PMDB: o Senador Luiz Henrique, o Senador Moka, 
o Senador Eduardo Braga.

O PMDB é uma força estabilizadora, desde a 
reconstitucionalização do Brasil. O PMDB tem um nú-
cleo dirigente desde o tempo do Presidente Ulysses 
Guimarães, passando pela Presidência Luiz Henrique. 
Foi um núcleo dirigente altamente competente e sen-
sível e que não coincidia necessariamente com a Exe-
cutiva Nacional, formalmente entendida como grupo 
de pessoas eleitas para esse fim. Mas era um grupo 
de próceres, de cabeças políticas, como se fosse um 
avião de asas variáveis que o Dr. Ulysses e que Luiz 
Henrique convocavam nos momentos certos.

Está na hora de o PMDB se acertar. Faço esse 
apelo a V. Exªs. 

Eu me lembro de uma visita que fiz a Carajás. Eu 
era membro do PMDB nessa época, e o responsável 
por Carajás levou a nossa comitiva de Parlamentares 
a fazer um roteiro por uma reserva ambiental sob res-
ponsabilidade da empresa. Quando fazíamos o nosso 
roteiro, passou por nós um grupo de catetos. Todos 
sabem que o cateto é o porco-do-mato. 

(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – E o responsável por Carajás, nos expli-
cou que esse animal tinha um comportamento bizarro: 
saía em grupo e, de repente, sem que nada pudesse 
sugerir qualquer mudança no roteiro, cada um saía 
correndo para um lado, e faziam um tremendo estrago. 
Depois voltavam a se reagrupar. E um ilustre membro 
do PMDB, aliás, hoje, ministro, um homem inteligente, 
meu amigo há mais de 40 anos, conhecido pela sua 
verve e seu bom humor, me disse o seguinte: “Aloy-
sio, o símbolo do PSDB é o tucano; eu não sei bem 
por quê.” Mas o símbolo do PMDB podia ser o cateto, 
porque é capaz de andar junto e, de repente, sai cor-
rendo cada um para um lado. 

Está na hora, meus queridos companheiros do 
PMDB, de V. Exªs voltarem a andar juntos, de resta-
belecerem um mínimo de equilíbrio nesse universo 
conturbado do nosso mundo político, um equilíbrio 
entre a Câmara e o Senado, para que possamos nos 
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concentrar numa pauta legislativa produtiva, eficaz, 
realista, evitando desperdícios; responsável do ponto 
de vista fiscal, responsável do ponto de vista do en-
caminhamento das reais questões do País. E podem 
V. Exªs contar com o apoio do PSDB para isso, se for 
necessário. Eu creio que está na hora de colocarmos 
um pouco d’água nessa fervura. 

(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – E creio que a responsabilidade do 
PMDB – de todos nós, mas especialmente do PMDB 
–, pela sua força numérica, pela sua tradição demo-
crática, pela sua capilaridade, pela influência que tem 
no Congresso Nacional e no Governo, é, hoje, maior 
do que a de todos nós.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Eu acabei me estendendo demais, 
mas, se o Presidente me conceder, se for benevolente 
como sempre, eu ouço o aparte do Senador Cristovam 
Buarque e, em seguida, o do Senador Luiz Henrique. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A posição desta Presidência não pode ser dife-
rente, Senador Luiz Henrique, com a liderança de V. 
Exª e com o outro solicitante.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Se-
nador Aloysio Nunes Ferreira, eu me lembro de uma 
reunião histórica, quando os companheiros do PMDB 
fizeram um apelo para que eu fosse candidato a go-
vernador. Eu era Prefeito de Joinville, tinha 85% de 
ótimo e bom...

(Interrupção do som.)
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – ...em 

todas as pesquisas. No meio daquela reunião, um com-
panheiro, desalentado, desiludido, frustrado, magoado, 
desacorçoado, desesperançado, pediu um aparte e dis-
se: “Mas o Luiz Henrique vai ser candidato a governa-
dor para quê?” Aquele “para quê” tinha um significado 
imenso, o mesmo significado que tinha o silêncio de 
Ulysses Guimarães numa reunião. Ele pesava mais do 
que a pata de um elefante. Pois bem, eu respondi ao 
companheiro que fazia aquela indagação, alegando 
que o PMDB tinha perdido a sua cara, o seu programa, 
a sua identidade, o seu perfil, a natureza histórica de 
sua luta pela democracia e pela justiça social. Eu dis-
se a ele: “Eu vou aceitar para lançar uma campanha 
didática em Santa Catarina, para propor a descentrali-
zação do Governo do Estado de Santa Catarina, para 
fazer um pacto federativo, que não foi feito em nível 
nacional.” Pois bem, assumi o governo. No primeiro 
dia, mandei à Assembleia, que aprovou em poucas 
semanas, um projeto de reforma administrativa que 

criava 36 agências de desenvolvimento, espalhadas 
nas 36 microrregiões, comandadas por um conselho 
de desenvolvimento regional. Qual foi o resultado? O 
PMDB se encorpou, o PMDB ganhou credibilidade, o 
PMDB fez crescer as suas bancadas. O PMDB precisa 
em nível nacional disto: do compromisso com um novo 
pacto federativo. A raiz dessa crise, Senador Aloysio, 
é se querer governar o Brasil de Brasília. A raiz dessa 
crise é a concentração de 2/3 do que se arrecada do 
povo brasileiro no Governo Federal. Qualquer que seja 
o Presidente – pode ser Jesus Cristo – não vai conse-
guir satisfazer as demandas que estão lá no Município.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – V. Exª tem toda razão. E os recursos 
dos Municípios se esvaíram, e os dos Estados também, 
por força da centralização que V. Exª tão veemente-
mente denuncia. 

V. Exª tem toda razão.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Se o 

Município não tem recursos, não tem posto de saúde... 
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Não tem transporte.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – ...não 

tem escola de qualidade, não tem mobilidade urbana, 
não tem segurança, que são os principais motivos de 
toda essa mobilização.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – V. Exª tem toda razão, como sempre, 
Senador Luiz Henrique. Peço a V. Exª também que não 
leve a mal o meu apelo ao PMDB. Não veja nisso ne-
nhuma tentativa minha de ingerência sobre um partido 
com o qual tenho relações absolutamente fraternas e 
ligações históricas. 

Muito obrigado.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – V. Exª 

é um peemedebista histórico, que só deixou o partido, 
de um lado, por uma frustração (Fora do microfone.); 
de outro lado, por um sonho, por um projeto novo.

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

Se V. Exª me permitir, ouço o Senador Cristovam 
Buarque e já encerro.

(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 

Senador, não vou entrar nesse debate do PMDB, mas 
quero dizer que compartilho com V. Exª a metáfora do 
animal, que não entendi o nome.

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

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Cateto, para quase todos os nossos partidos. Pode ser 
que haja um ou outro que não vá como cateto, mas 
estamos assim, e isso de fato é uma das causas da 
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continuação da crise. Se estamos assim, no Legislati-
vo, ainda dá, mas, no Executivo, não pode. O Executi-
vo feito de catetos é uma tragédia para o Brasil, e é o 
que nós vemos. É preciso que a Presidenta assuma, 
e aí vou dizer uma coisa que alguns não gostam: acho 
muito difícil ela assumir sendo candidata. A maior ad-
versária da Presidenta Dilma hoje é a candidata Dilma.

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

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Porque ela não pode fazer aquilo que é necessário, 
ou seja, por unidade, cheia de catetos ao redor, e ela 
precisa dos catetos para ser eleita Presidenta. Então, 
ela tem que fazer uma opção. Ela quer ser a Chefe de 
Governo, a orientadora, a líder do Brasil neste mo-
mento, ou ela quer ser a candidata para Presidente no 
próximo mandato? Essa opção, enquanto ela não fizer, 
o Planalto vai continuar sendo uma Casa de catetos.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Agradeço o aparte de V. Exª, que cor-
robora a afirmação inicial. É exatamente essa a origem 
do que qualifico como desvirtuamento do Governo, 
como desperdício de prestígio e de energia política que 
está na raiz da queda de popularidade da Presidente.

Infelizmente, já sou chamado a descer da tribuna, 
minha querida amiga, Senadora Ana Amélia. Agradeço 
mais uma vez a V. Exª pela complacência e a paciência 
dos colegas Senadores em me ouvir.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu cumprimento V. Exª.

Passo a Presidência para o Senador Paim, para 
que eu possa usar a palavra como orador inscrito para 
uma comunicação inadiável.

O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Passo a palavra, neste momento, ao 1º Vice-
-Presidente da Casa, Senador Jorge Viana, para o 
seu pronunciamento. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, aproveitando esta sessão, que tem um 
quórum qualificado, eu diria, pois enxergo vários mi-
nistros, prefeitos, ex-governadores, futuros governa-
dores, venho à tribuna, Senador Aloysio, que tão bem 
representa a maior cidade do nosso País, junto com o 
Senador Suplicy, venho à tribuna, caro Líder Eduardo 
Braga, para apresentar uma proposta bem objetiva ao 
Senado. Trago um dos temas que certamente foi cau-
sa da grande mobilização, uma causa justa da grande 
mobilização popular, para dentro do Senado. O Senado 

tem adotado mudanças na sua agenda, mas eu diria 
que está na hora de trazermos, talvez, a razão mais 
identificada que está na base das manifestações po-
pulares para este plenário, que é o transporte urbano. 

Colega Lídice, V. Exª que está inscrita logo depois 
de mim, foi prefeita. Não vejo tema mais importante para 
tratarmos de maneira bastante objetiva, que envolve todos 
os entes da Federação do que transporte urbano. E por 
que faço isso? Esta é a Casa da Federação. Aqui há ex-
-prefeitos – eu fui prefeito –, ex-prefeitas e ex-governadores.

Hoje, eu recomendo a todos a leitura de uma ma-
téria publicada no Valor Econômico, que fala do subsídio 
ao transporte público, transporte coletivo nas cidades.

Veja, Senador Aloysio, V. Exª que inclusive, quan-
do exilado, morou em cidades da Europa. Na União 
Europeia, o subsídio ao transporte coletivo varia de 
45% a 70%. Nos Estados unidos, varia de 60% a 70%. 
E aqui no Brasil, em São Paulo, perto de 20%, em al-
guns transportes, têm subsídios.

Mas o que nós temos que concluir com as manifes-
tações é que está falido o sistema de transporte coletivo 
nas cidades brasileiras. Faliu, venceu a validade. Nós 
deixamos para ser resolvido no custo do IPK (Índice de 
Passageiros por Quilômetro). Eu fui prefeito, é uma área 
que sempre gostei de tratar. Tenta-se resolver da seguin-
te maneira: amontoam-se as pessoas dentro do ônibus, 
sobe-se a tarifa e baixa-se a qualidade do serviço. Foi 
isso que nós fizemos ao longo de anos. Em todas as ci-
dades é isso. Muita gente, ineficiência e caro.

Eu vi aqui especialistas, nesta matéria, que é 
fantástica, recomendo a todos que leiam, é uma maté-
ria objetiva. Este é um tema suprapartidário. Prefeitos 
do PT, do PSDB, do PSB, do PMDB, do Democratas, 
todos passam pela mesma dificuldade. E aí a gente 
tem que discutir. Mas nós não temos um Ministério 
das Cidades? Não foi criado o Ministério das Cidades?

Eu sempre aprendi que pelo menos três coisas 
são fundamentais nas cidades. A primeira delas é: a 
cidade precisa funcionar. Ela precisa recolher os resí-
duos sólidos, o lixo.

A coisa é tão fantástica! Fiz uma viagem à China. 
No caso, à República da China. Em Taipei, não existe 
mais depósito de lixo na cidade. Ninguém joga mais o 
lixo em lixeira. É tão eficiente o sistema que, na hora 
certa, passam três caminhões, um atrás do outro, to-
cando uma musiquinha, as pessoas saem de casa e 
colocam o lixo já partilhado naquele veículo, que vai 
embora para o aterro, para reciclagem. Não há essa 
história de deixar lixo em beira de rua. É fantástico isso.

Então, coleta de lixo. A cidade está razoavelmen-
te bem funcionando. E transporte, que é o primeiro 
funcionamento.
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Senador Eduardo Braga, V. Exª falava da preocu-
pação, dos problemas que viveu essa semana. Manaus 
tem um milhão de pessoas na periferia, numa popula-
ção de dois milhões. V. Exª foi um excepcional prefeito. 
Na época, eu e o Senador Jarbas, que era Prefeito de 
Recife, fomos os mais bem avaliados. Depois, no Go-
verno, eu virei uma espécie de prefeito, porque segui 
trabalhando. Em Rio Branco, ajudei muito o Prefeito 
Angelim e o Prefeito Marcus Alexandre nesse tema. 
Está havendo algumas mudanças importantes, mas 
eu diria que ou nós trazemos para cá, talvez dentro 
daquele debate temático, os temas de interesse do 
País... Por que não trazer o tema mais falado durante 
as manifestações, que é o transporte público, trans-
porte coletivo?

Os especialistas dizem, na matéria, que quem 
viaja a Londres volta elogiando, anda de ônibus, anda 
de metrô...

...o custo do transporte público em Londres 
foi de € 9,3 bilhões – € 7 bilhões foram gastos 
na operação e € 2,3 bilhões em investimentos. 
Do total, apenas € 4 bilhões foram arrecada-
dos com a venda de passagens. Os subsídios 
governamentais chegaram a € 4,65 bilhões...

Subsídio para ter qualidade, para a cidade fun-
cionar. E avança um pouco: “No Brasil, o modelo de fi-
nanciamento de transporte público é baseado na tarifa 
e quase completamente financiado por ela”. Inclusive 
aquelas autorizações para idosos e para pessoas com 
necessidades especiais. Todas essas autorizações de 
passe livre entram também na tarifa. E ficam a cargo de 
quem? Quem anda de ônibus no País hoje? Os mais po-
bres. Aliás, pesquisa feita pelo Ipea mostra que os 10% 
mais pobres não andam de ônibus por conta do custo.

O mecanismo que nós criamos para o vale-trans-
porte atende apenas 26% dos usuários. A gente fica 
achando que está tudo bem resolvido,...

(Soa a campainha.) 
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... e 

só 26% dos que andam de transporte coletivo é que 
vêm diretamente com o vale-transporte. E não há so-
lução para essa questão se não houver uma radical 
mudança na política de transporte público e transporte 
coletivo neste País.

Estou trazendo este tema porque ele estava na 
maioria das cartolinas das manifestações, que foram 
fantásticas, porque os temas apresentados não cabiam 
numa faixa. Cada um tinha uma cartolina na mão com a 
sua reivindicação. Claro que elas se repetiam, mas foi algo 
muito interessante, algo pedagógico. E acho que o Sena-
do e as Casas Legislativas precisam trazer esse debate.

Na cidade de Nova York, por exemplo, com subsí-
dio, as tarifas cobrem 60% do custo. É um caso excep-
cional. Só 40% são subsidiadas, mas lá todo mundo, ou 
quase todo mundo, anda de algum transporte público 
ou de alguma concessão pública. Então, lá as tarifas 
bancam. O sistema é eficiente quando mais gente anda.

A cidade de Bogotá, por exemplo, adotou um sis-
tema muito eficiente de subsídio e é, cada vez mais, 
uma referência de cidade no mundo.

As nossas, em que moram 84% dos brasileiros, 
Sr. Presidente, estão insustentáveis, não funcionam. 
A vida está cada dia pior nas cidades brasileiras. E a 
solução está sendo quem pode vai se afastando e mo-
rando em algum condomínio fechado, mas também, 
quando eles vão acessar a cidade, não têm como fazê-
-lo. Então, está passando da hora de nós enfrentarmos. 

Eu queria aqui dizer que os estudos apresentados 
hoje no jornal Valor Econômico foram feitos pelo Dr. Luís 
Antonio Lindau, PHD em Transporte pela Universidade 
de Londres e professor da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Temos também os posicionamentos 
do Dr. Carlos Henrique de Carvalho, Coordenador de 
Planejamento e Pesquisa do Ipea, e de professores 
da Poli/USP da Universidade de São Paulo. Todos eles 
colocam, claramente, a falência do sistema de trans-
porte coletivo no País e apontam caminhos. 

Como o Senado é a Casa que tem uma quanti-
dade enorme de ex-prefeitos, de ex-governadores, de 
futuros prefeitos e governadores...

(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... de 

ex-ministros, a minha sugestão é que debatêssemos, 
trouxéssemos para cá o tema que foi central nas gran-
des mobilizações do País, que é a mobilidade urbana. 
Não gosto muito desse nome...

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Concedo 
o aparte a V. Exª, com a compreensão do Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Regimento não permite, mas é uma sessão 
especial e o debate é fundamental.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... para 
que eu possa, logo em seguida, concluir o meu pro-
nunciamento. 

Por gentileza, Senador Luiz Henrique, ex-prefeito, 
ex-governador, e ex-bom prefeito e ex-bom governador, 
e grande Senador desta Casa.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Agrade-
ço a V. Exª, que, como sempre, está tratando de assunto 
da maior relevância e da maior atualidade. O grande x 
da questão, já que o x está nas manchetes, é a cultura 
nacional do veículo individual. O cidadão quer sair de 
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carro, estacionar na frente da loja, estacionar na frente 
do cinema, estacionar ao lado do estádio de futebol. No 
Brasil, nós precisamos quebrar essa cultura. E posso fa-
lar por experiência própria. Eu estabeleci, em Joinville, o 
segundo sistema de integração dos ônibus, com passa-
gem única e bilhetagem eletrônica do País. O primeiro foi 
implantado por uma figura histórica deste nosso Brasil, 
que foi o Prefeito Grama, em Campinas. Foi o primeiro. 
Eu instituí o segundo, em Joinville. Pois bem, ao invés 
de quatro passagens que os trabalhadores pagavam em 
alguns roteiros, todo mundo passou a pagar uma só pas-
sagem, facilitada pelo sistema de bilhetagem eletrônica. 
Pois bem, qual era a minha expectativa? Vai aumentar o 
número de passageiros dos ônibus, que foram moderni-
zados. Cada bairro recebeu a sua estação de integração, 
a que eu chamei de Estação da Cidadania. Pois bem, o 
que ocorreu? Ao invés de aumentar o número de usu-
ários de ônibus, diminuiu o número de usuários de ôni-
bus, criando dificuldades, inclusive operacionais, para as 
empresas. Em compensação, a cidade de Joinville, que 
era tranquila, entupiu-se de automóveis, e hoje padece 
de problema de mobilidade urbana...

(Soa a campainha.)
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – ... 

como qualquer cidade brasileira. Esse não é mais um 
problema de Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Ale-
gre, Curitiba. O problema de mobilidade urbana hoje 
é um problema de cidades médias e pequenas até. 
Então, qual é o x da questão? É a cultura do veículo 
individual. Por isso, V. Exª é muito feliz ao propor um 
grande debate. E V. Exª vai ver – eu falo por experiência 
própria – que a grande decisão será quebrar a cultura 
do veículo individual e estabelecer a prevalência da 
cultura do veículo coletivo em nosso País.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Para con-
cluir, Presidente, quero piorar um pouco esse quadro 
que o Senador Luiz Henrique acaba de pintar. Como 
eu disse, gosto muito deste tema e procuro aprender 
cada dia. Não sei se todos sabem, a média de carro por 
habitante no Brasil é de 200 carros por 1000 habitan-
tes. O problema é que esse número ainda vai crescer 
não sei como e não sei onde.

Nós temos no Brasil 200 carros para cada 1000 
habitantes. O problema. Senador Delcídio, é que nos 
Estados Unidos são 700 carros para cada 1000 habi-
tantes; na Europa são 450 a 500 carros para cada 1000 
habitantes; na China ainda está perto de 50 carros para 
cada 1000 habitantes. Ou seja, o número de carros no 
Brasil, nos próximos anos, nas cidades, deve dobrar. 
E aí não sei em que ruas vão andar, Presidente Paim.

Então, Senador Luiz Henrique, nós temos 200 
carros para cada 1000 habitantes no Brasil, mesmo 
depois desse boom do automóvel. Como a média na 

Europa é de 450 a 500 carros por habitante e nos Esta-
dos Unidos é 700... Eu conversava com um especialista 
no assunto, e ele disse que, certamente, o número de 
carros nas cidades brasileiras vai dobrar.

O que podemos fazer? Alongar o prazo do alcan-
ce desse número.

Como se faz isso? Melhorando o sistema de 
transporte coletivo nas cidades.

Todos que viajam aqui, quando vão para o exte-
rior, não ficam andando de táxi ou de carro alugado; 
andam de metrô, andam de ônibus em todas as cida-
des. Pelo menos quando converso com os colegas, 
com as pessoas que viajam, é o que dizem.

Todas as cidades do mundo inteiro têm transporte 
de qualidade. Em Berlim, há exigência numa concessão. 
Imagine um Brasil desse jeito. Este é o padrão Berlim: 
uma concessão de linha de ônibus – está escrito lá –, 
tem que atingir 94% de índice de pontualidade para 
o ônibus, sob pena de pagar multa e até de perder a 
concessão. Isto é sistema de qualidade: a pessoa que 
vai pegar o ônibus sabe a hora que ele passa, sabe 
que hora chega ao lugar, que minuto chega ao lugar. 
Aí passa a ser muito eficiente, limpo, eficiente, e todo 
mundo faz opção pelo transporte público e passa a ter 
um carro como artigo de luxo, para usá-lo no fim de 
semana, para passear, para viajar.

No Brasil, nós tivemos muitas melhoras da porta 
para dentro, é verdade, graças ao governo do Presiden-
te Lula, à Presidenta Dilma. Graças a esse movimento 
dos últimos dez anos, melhoramos nosso País da porta 
da casa para dentro, com o salário, mas acho que esse 
modelo se esgotou; as pessoas querem mais. Elas que-
rem melhoria da porta para fora. A qualidade dos servi-
ços públicos está péssima. Caiu muito, piorou, porque 
aumentou o número de pessoas nas cidades, aumentou 
o desejo das pessoas de terem acesso aos serviços, e o 
que nós vemos? As pessoas frustradas, morando mal em 
cidades insustentáveis, em cidades que não funcionam 
e dependendo de serviços públicos precários.

Esse é o quadro suprapartidário, que atinge todos. 
É contra tudo e todos, porque ele é real e foi expres-
so não só pela juventude, mas também pelos idosos, 
puxados pela nossa juventude, pelos que têm algum 
tipo de organização ou associação e por aqueles que 
não têm nenhuma organização mas estavam lá com 
sua cartolina fazendo suas reivindicações.

Então, o apelo que faço: vou entrar com um re-
querimento, solicitando que esse seja um dos itens 
apreciados, quando formos fazer um debate de um 
dia, de manhã e à tarde ou à tarde e à noite, sobre o 
funcionamento das cidades brasileiras, sobre a qualida-
de do transporte nas cidades brasileiras. Certamente, 
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no plenário desta Casa, vamos ter e colher grandes e 
importantes contribuições.

Tomara que o Ministério dos Transportes do Brasil 
mude sua agenda e coloque como agenda prioritária a 
discussão, o debate e a busca de solução conjunta entre 
a União, os Estados e os Municípios para o problema do 
transporte em nosso País, especialmente nas cidades.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Esse foi o Senador Jorge Viana...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – ... falando da importância da mobilidade urbana, 
da importância de fazermos uma comissão geral no 
plenário do Senado, algo que até estamos tentando 
fazer nas comissões.

V. Exª tem toda a razão: tem de ser uma comis-
são geral, aqui, no plenário do Senado.

Eu convido, neste momento, a Senadora Lídice 
da Mata. 

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Edu-
ardo Suplicy e já passo a Presidência para o nosso 
Vice-Presidente, Senador Jorge Viana.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr. 
Presidente...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Peço licença, Sena-
dora Lídice da Mata, para registrar a visita ao plenário 
do Senado Federal de um dos mais jovens Vereado-
res do Estado de São Paulo, de Itanhaém, Conrado 
Carrasco, que aqui se encontra e que vem fazer uma 
visita a nós, Senadores.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o 
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º 
Vice-Presidente.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Que seja muito bem-vindo o Vereador que representa 
certamente a juventude da sua cidade.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu quei-
ra rapidamente ler aqui uma manchete: “Em crise, o 
Senado se vinga do Ministério Público.” Parece que 
é uma mensagem ou uma interpretação nos jornais 
dos fatos que aconteceram aqui há dois dias, mas não 
é. Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta é uma 
manchete de uma matéria publicada no dia 3 de julho 
de 2009, quando aqui, no Senado Federal, havia sido 
rejeitada a indicação Sr. Nicolao Dino de Castro e do 

Sr. Diaulas Costa Ribeiro; pela segunda vez, o Senado 
assim se pronunciava.

Eu estou tratando deste assunto, Srªs e Srs. Se-
nadores, porque tenho recebido, desde aquele dia, da 
quarta-feira, inúmeros e-mails da Bahia buscando uma 
explicação do porquê da rejeição por parte do Senado da 
indicação do Ministério Público, indicação, aliás, do mais 
votado no Ministério Público, desse honrado Prof. Vladimir 
Aras, Mestre em Direito Público pela Universidade Federal 
de Pernambuco e Professor de Processo Penal da Univer-
sidade Federal da Bahia, que, além de respeitado no meio 
jurídico baiano, é também querido pela sua capacidade 
de liderança e de agregação, respeitado por seus alunos.

Quero dizer, para explicar à Bahia, que o que o 
Senado fez foi uma demonstração de mesquinhez po-
lítica. O Senado, homens e mulheres tão importantes, 
que já exerceram cargos importantes em seus Esta-
dos, na República Federal, se deixaram levar – uma 
minoria, é verdade – pelo sentimento de vingança e 
de mesquinharia na condução da política, para derro-
tar um homem probo, que teve o seu nome indicado 
e confirmado pela CCJ do Senado Federal, num mo-
mento rico daquela Comissão, quando foi sabatinado.

Esta situação ocorreu duas vezes no Senado, e 
nas duas vezes em que aconteceu isso, o Senado voltou 
atrás, graças a Deus, da sua posição absurda. No caso, 
em 2009, foi o Senador Aloizio Mercadante, pelo Bloco 
do PT, quem protestou e disse: “Eu queria ponderar com 
o Plenário sobre o que aconteceu na votação anterior”. 
E pediu a revisão daquela posição do Senado. Também 
se pronunciou de forma enfática o Sr. Senador Romero 
Jucá, Líder do Governo, naquela oportunidade, pedindo 
e dando a sua concordância com a proposta feita pelo 
Senador Mercadante. Também se pronunciou o Sena-
dor Renato Casagrande na mesma direção. Também se 
pronunciou o Senador Arthur Virgílio na mesma direção. 
E, desta forma, o Presidente da Casa, Presidente que, 
naquele momento, dirigia a Mesa, o atual Governador 
Marconi Perillo, solicitou a assinatura de todos os Líderes 
para que essa decisão fosse reformada. E é nessa con-
dição, Sr. Presidente, que volto a debater essa questão.

O Senador Wellington, Líder do PT, encaminhou 
um recurso à CCJ, e não há obstáculo regimental para 
que o Senado volte a considerar essa votação, o que há 
é uma decisão da Mesa, tomada justamente por duas 
revisões históricas ocorridas nesta Casa. Portanto, eu 
creio, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, solicito à 
Mesa da Casa que reavalie essa posição. Não pode 
um homem público, um homem com carreira jurídica 
ser rejeitado por esta Casa sem que haja uma justifi-
cativa clara de por que o Senado fez isso.

Aliás, essa votação consolida a minha posição 
de voto aberto imediato, porque, no momento em que 
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estivermos aqui em um voto aberto, aqueles que vo-
taram contra certamente terão que se justificar diante 
da opinião pública pelo ato que cometeram.

Quero, portanto, dar um aparte à Senadora Ana 
Amélia.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Cara Se-
nadora Lídice da Mata, quero endossar as suas pa-
lavras, especialmente porque, se estivesse em vigor 
o voto aberto, seguramente esse resultado não teria 
essa surpresa. O Presidente da Mesa, nosso Presi-
dente Renan Calheiros, foi questionado naquele mo-
mento da votação e explicou que regimentalmente o 
painel estava fechado. O Procurador Vladimir Barros 
Aras foi o mais votado, como disse V. Exª. E entre os 
Procuradores foi o mais votado da lista tríplice – ele 
recebeu 500 votos –, que foi encaminhada pelo Minis-
tério Público ao Congresso Nacional, particularmente 
ao Senado, tendo sido apreciado e votado na CCJ. 
Em uma votação dessas, são necessários 41 votos; 
ele obteve 39 votos. Encerrada a votação, o Presiden-
te anunciou o resultado no painel eletrônico, mas, em 
seguida, chegaram alguns Senadores, como o Se-
nador Randolfe Rodrigues, o Senador Aécio Neves e 
outros, manifestando o voto favorável a ele. Mas para 
voltar ao episódio narrado por V. Exª, de uma revisão 
do resultado, eu queria endossar a sua posição, pois 
não se pode colocar em dúvida... Não se pode dizer 
que houve manobra regimental; obedeceu-se o Regi-
mento. Mas, logo depois de apresentado o resultado 
pelo painel, os outros Senadores votaram a favor, in-
clusive o Senador Aloysio Nunes Ferreira, o Senador 
Aécio Neves, o Senador Randolfe Rodrigues. Lembro 
muito bem; eu estava aqui, surpresa, e ia questionar 
também se esses votos não poderiam ser conside-
rados para efeito do quórum de 41. Então, quero me 
congratular com V. Exª pela abordagem e pela forma. 
E novamente defendo o voto aberto em uma votação 
de autoridades. Parabéns, Senadora Lídice da Mata, 
por colocar este tema na pauta de hoje!

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Muito 
obrigada. Senador Aloysio Nunes Ferreira.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Quero também cumprimentar V. Exª pelo pro-
nunciamento de hoje. Tenho certeza de que essa sua 
posição vai exercer muita influência na decisão que a 
CCJ tomará sobre o tema. E quero também lembrar 
àqueles que não estavam na sabatina do procurador 
rejeitado, injustamente, que foi uma das melhores 
sabatinas que a Comissão de Justiça procedeu para 
indicação ao CNJ.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
Muito obrigada pelo acréscimo à fundamentação da 
justificativa desse professor universitário, membro do 

Ministério Público, que, não tenha dúvida, representa a 
Bahia, que se sente ofendida com esse tipo de posição 
tomada pelo Senado, sem justificativa, Sr. Presidente.

Portanto, quero novamente dizer que, como Se-
nadora pela Bahia, apresentarei também um recurso 
à Mesa da Casa para que possa rever essa posição.

Volto a dizer, entre os temas da reforma políti-
ca que estamos adiantando no Senado, um dos mais 
caros, um daqueles que a rua mais reclama é poder 
conhecer o voto dado por cada um dos Srs. Parlamen-
tares nesta Casa Legislativa.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senadora 
Lídice, por favor, eu queria endossar o recurso de V. 
Exª e, imagino, da Bancada da Bahia nesse episódio 
específico em relação à indicação do Procurador-
-Geral Vladimir Barros Aras. E endosso também a in-
dignação dos baianos ao que aconteceu em relação 
a esse homem público que, como atestou o Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, se submeteu a uma das mais 
brilhantes sabatinas na CCJ. Queria, pois, endossar 
o recurso de V. Exª à Mesa da Casa.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
Muito obrigada pela solidariedade de todos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Cumprimento V. Exª, Senadora Lídice.

Convido a fazer uso da palavra, para uma comu-
nicação inadiável, o Senador Eduardo Suplicy.

Logo em seguida, daremos início à Ordem do 
Dia. O Presidente Renan, inclusive, já está em plenário.

Com a palavra V. Exª, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Jorge Viana, Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores, venho à tribuna do Senado para apoiar, com 
toda força, as palavras da Presidenta Dilma Rousseff on-
tem expressas em Salvador, na Bahia, quando mencionou 
que quer ouvir como a população do País quer a reforma 
política, como as pessoas acham que devem votar, como 
as pessoas deste País acham que devemos financiar as 
campanhas políticas; ouvir se as pessoas acham se deve 
haver voto secreto ou não no Congresso, como as pes-
soas acham que o suplente de Senador deve ser eleito 
e como serão feitas as candidaturas.

Sua Excelência enumerou esses pontos, rebaten-
do as críticas de que as perguntas seriam complicadas 
para o eleitor. E ressaltou ainda, a Presidenta Dilma:

Eu acredito muito na inteligência, na sagacidade 
do povo brasileiro. Acho que o povo sempre mos-
trou, ao longo de toda a nossa história, que as 
suas escolhas foram acertadas. Portanto, eu não 
sou daqueles que acham que o povo é incapaz de 
entender, porque as perguntas são complicadas.
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Dilma voltou a distinguir as manifestações do 
Brasil das que acontecem em outras partes do mundo.

Nas manifestações em uma parte do mundo, 
que levaram o nome de Primavera Árabe, lutava-
-se contra a ditadura e a favor da democracia. 
Nós, não. Temos democracia e, por isso, somos 
capazes de ouvir as vozes das ruas. Sou de uma 
época em que havia uma imensa dificuldade de 
se expressar nas ruas deste País.

E o disse para louvar o fato de não haver no Bra-
sil divisões religiosas ou étnicas nem a crise política 
e econômica que levou milhares às ruas nos Estados 
Unidos e na Europa.

Assim, Sr. Presidente, quero ressaltar que, inclu-
sive, não estou de acordo com palavras como aquelas 
do Senador Aécio Neves, quando este mencionou que 
teria receio da consulta popular, porque isso significa-
ria a possibilidade, por exemplo, de o Presidente Lula 
estar falando pelos meios de comunicação.

Ora, da mesma maneira que o Presidente Lula po-
derá eventualmente expor os pontos de vista que nós do 
Partido dos Trabalhadores defendemos, quaisquer pes-
soas, todos os líderes do PSDB, seja o Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso, seja o Senador Aécio Neves, 
o Senador Aloysio Nunes, o Senador Alvaro Dias, todos 
poderão expor as suas ideias, porque será dado tempo 
igual pelos meios de comunicação, antes da realização 
do plebiscito, para que exponham o seu ponto de vista.

Aliás, quero aqui sinalizar algo que achei impor-
tante ontem: a participação do ex-Presidente Fernan-
do Henrique Cardoso em programa realizado pela 
TV Globo, intitulado “Na Moral”, um programa com a 
participação do jornalista e âncora Pedro Bial, que, de 
uma forma tão interessante, expôs os pontos de vista 
daqueles que são favoráveis e os que são contrários...

(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ... 

à descriminalização do uso de drogas.
Meus cumprimentos ao Pedro Bial e a todos que 

participaram daquele programa tão bem feito e que, 
inclusive, nos informa muito, Presidente Jorge Viana, 
sobre matéria que, possivelmente, iremos analisar aqui 
no Senado Federal.

Mas, sobretudo, o meu apoio entusiástico à proposi-
ção e à postura da Presidenta Dilma em favor da consulta, 
na forma do plebiscito e o quanto antes, Sr. Presidente. 

Tudo isso depende muito de nós. E quero, aqui, 
colocar-me, com a energia toda positiva, à disposição 
para, nos próximos dias, colaborar com o propósito da 
reforma política, através também da consulta ao povo 
brasileiro e na forma do plebiscito.

Muito obrigado.

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

Como não estão aqui presentes a Senadora An-
gela Portela, os Senadores João Capiberibe, Rodrigo 
Rollemberg, Fernando Collor, Roberto Requião e a 
Senadora Lúcia Vânia, convido para fazer o uso da pa-
lavra o Senador Waldemir Moka, como orador inscrito; 
em seguida, o Senador Ricardo Ferraço.

Mais uma vez, registro que não tive o privilégio 
de participação de uma reunião-jantar da maior impor-
tância na casa de V. Exª, Senador Moka.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, meu amigo Senador Jorge Via-
na; Srªs Senadoras, Srs. Senadores, recentemente, 
temos assistido à polêmica que se instalou em torno 
da ideia do governo de incentivar a vinda de médicos 
estrangeiros que queiram exercer a sua profissão no 
Brasil, atendendo pelo SUS.

O déficit de profissionais da área, Sr. Presidente, 
segundo o governo, chega a 54 mil, número este que 
é contestado, evidentemente, pelas entidades médicas. 
Porém, isso afeta, sobretudo, os locais mais pobres e 
os mais afastados de centros urbanos. Há, no entanto, 
Srªs e Srs. Senadores, um grande contingente de pro-
fissionais da saúde, muitas vezes disponíveis nesses 
lugares mais carentes de atendimento, mas impedidos 
de oferecer mais amplamente seus serviços à população. 

Refiro-me, Sr. Presidente, aos médicos militares, 
que, pela Constituição, estão proibidos de assumir outro 
cargo enquanto estiverem ligados às Forças Armadas.

Ora, como sabemos, a mesma Constituição, em 
seu art. 37, inciso XVI, prevê a possibilidade de acu-
mulação de dois cargos ou empregos privativos de 
profissionais de saúde, com profissões regulamenta-
das. Essa possibilidade, entretanto, não é atribuída aos 
médicos militares. O art. 142, inciso VIII, ao estender 
aos militares alguns dos princípios estabelecidos no 
art. 37, para a Administração Pública, não menciona a 
possibilidade de acumulação. Apenas os casos já exis-
tentes no momento da promulgação da Carta Magna, 
em 1988, foram legitimados por previsão no Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
por mais singular que seja a carreira militar, não me 
parece plenamente justificada a restrição imposta aos 
profissionais de saúde militares quanto à acumulação 
de cargos em sua área de atuação. Mais ainda, con-
siderado o interesse público, a mesma consideração, 
aliás, que justifica os casos de exceção apontados no 
inciso XVI do art. 37, temos razões suficientes para 
estender aos militares a mesma prerrogativa.
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Diante do déficit de profissionais mencionados no 
início, Sr. Presidente, possibilitar que os militares pro-
fissionais da saúde acumulem outro cargo em sua área 
de atuação poderia ser um alívio bem-vindo, reduzindo 
a necessidade de “importação” de profissionais, o que 
tanta polêmica tem causado. Isso se torna ainda mais 
relevante se pensarmos que, pela própria penetração 
das Forças Armadas no Território Nacional, muitas ve-
zes o médico militar é o único profissional da saúde 
em uma vasta região. Permitir que assuma outro car-
go é de altíssimo interesse público e permitir que seja 
remunerado por isso é um simples requisito de justiça.

Concedo um aparte à Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Se-

nador Waldemir Moka, eu queria cumprimentá-lo pela 
abordagem desse tema e também aproveitar para 
elogiar a iniciativa do encontro que V. Exª promoveu 
com vários Senadores, de todos os partidos, para tra-
tar dessa questão da medida provisória, que deverá o 
Governo encaminhar ao Congresso Nacional, tratando 
dessa matéria, para resolver uma das demandas mais 
relevantes que as ruas estão pedindo, a melhoria na 
saúde. E penso que as Forças Armadas, que vêm dan-
do uma colaboração intensa no Brasil, especialmente 
na área de Defesa Civil, também acolherão, de bom 
grado, isso, sem descuidar de uma atenção prioritária 
às próprias Forças Armadas, às quais os seus médicos 
atendem e onde a demanda também é grande. E eu 
queria aproveitar, Senador Moka, para dizer que ouvi, 
na recente visita ao Comando Militar do Sul, na cida-
de de Santa Maria, o depoimento do Major Médico do 
Exército, Cláudio Guimarães Azevedo, que é o médi-
co especialista que treina pessoas para os momentos 
de catástrofes ou de emergências. E ele – eu tenho 
essa convicção – deve ter salvo muitas vidas entre 
aquelas vítimas do incêndio da Boate Kiss, porque foi 
ele o responsável pela seleção dos pacientes e o seu 
encaminhamento, dependendo dos casos, a determi-
nadas especialidades de queimados e de intoxicação 
com os gases naquele incêndio que fez centenas de 
vítimas. Então, eu queria endossar essa manifestação, 
chamando a atenção para este fato: não descurar de 
que a prioridade é para os militares, não só os mili-
tares da ativa como também os militares da reserva, 
que poderão trabalhar nisso. Cumprimento V. Exª pela 
abordagem desse tema, hoje, na tribuna.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Na verdade, eu quero registrar que conheço o tra-
balho de médicos militares, sobretudo na região do 
meu Estado, Mato Grosso do Sul, com as populações 
ribeirinhas. Médicos da Marinha, do Exército saem 
atendendo a população ribeirinha. Esse é o médico 
que está na ativa. Entretanto, a proibição se estende 

também ao médico militar aposentado; e este, muitas 
vezes, com plenas condições de trabalho, para ser 
contratado por uma prefeitura, pelo Estado. Quer dizer, 
num momento como esse, eu acho que é importante 
discutir talvez essa modificação para permitir exata-
mente que o médico militar possa também acumular, 
como já ocorre com outros profissionais.

Pois não, Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Apenas 

para esclarecer, lembro que já existe a PEC nº 122 – 
não sei se V. Exª vai fazer referência a ela –, do Sena-
dor, nosso colega, Ministro Marcelo Crivella, que está 
na CCJ para ser apreciada. Então, esse tema chegou 
num momento oportuno, Senador Moka.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) – A 
minha fala é exatamente no sentido de que, ao pesquisar, 
eu realmente, para minha surpresa positiva, constatei 
que o Senador Marcelo Crivella já tem um projeto, uma 
emenda à Constituição que permitiria essa contratação.

Então, o meu pronunciamento é no sentido de 
apoiar a iniciativa do Senador Marcelo Crivella e trazê-
-la para a Comissão, a fim de que tramite em regime 
de urgência, tendo em vista mais uma alternativa para 
esse problema de profissionais de saúde. Eu insisto 
que não é só o caso de médicos, mas de profissionais 
da área de saúde das Forças Armadas.

Concedo um aparte à Senadora Kátia Abreu.
A Srª Kátia Abreu (Bloco/PSD – TO) – Obriga-

da. Eu gostaria, Senador Moka, de parabenizá-lo por 
essa iniciativa, principalmente neste momento em que 
a ausência de médicos no interior do Brasil é grande. 
Quanto aos motivos, ainda há polêmica entre aqueles 
que pensam que há poucos médicos no Brasil e alguns 
que pensam que a distribuição é que está equivocada. 
Então, essa questão do chamamento e da permissão 
para que os médicos militares, inclusive os aposenta-
dos, possam exercer me traz uma ideia importante: o 
Governo poderia fazer um clamor não só aos médicos 
militares aposentados, mas aos médicos aposentados 
de todo o Brasil, para que, apesar de já terem trabalhado 
a vida toda, mas por ainda estarem numa performance 
maravilhosa, ajudassem o País novamente. Destaco um 
amigo querido, o Dr. Moisés de Sousa Santos Gomes, de 
Ilhéus, um grande cirurgião, que hoje está aposentado, 
mas na sua performance total e absoluta. Quantos mé-
dicos aposentados no Brasil poderiam ajudar o País por 
um período, mais uma vez, para suprir as deficiências, 
principalmente no interior do Brasil. Conte com meu total 
apoio para que essa sua proposição possa ser apro-
vada, inclusive em regime de urgência. Muito obrigada.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Agradeço e incorporo o aparte da Senadora Ana 
Amélia e da Senadora Kátia Abreu. 
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Finalizo dizendo que existe uma PEC, do Senador, 
hoje Ministro da Pesca, meu amigo Marcelo Crivella, 
que tramita sob o nº 122, de 2011, que prevê a alte-
ração do inciso do art. 142 que citei para incluir nele 
a menção explícita à possibilidade de acumulação. A 
PEC já recebeu parecer na CCJ e está pronta para ser 
incluída na pauta da Comissão.

Ao encerrar, Sr. Presidente, quero dar conta de 
que, ontem, a pedido do Ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, nós tivemos uma reunião com os membros da 
Comissão de Assuntos Sociais, mas que também contou 
com líderes importantes desta Casa. Nessa reunião, o 
Ministro teve a oportunidade de colocar o que o Governo 
pretende. Eu, evidentemente, acho que o anúncio disso 
é uma prerrogativa do Ministro e não cometerei essa 
indelicadeza, mas essa questão da importação foi de-
batida, como ela vai ser tratada pelo Governo. É impor-
tante que tenhamos claro que temos em torno de 400 
mil médicos no Brasil. Eu sou um daqueles que acham 
que há déficit, mas é muito mais um problema de distri-
buição. Alguns Estados têm, às vezes, mais de quatro 
médicos por mil habitantes e outros têm três, mas nem 
por isso a qualidade do atendimento à saúde é melhor.

Acho que, fundamentalmente, temos que discutir e 
insisto que qualquer medida tem que ser precedida da 
criação de uma fonte de financiamento para a saúde, 
porque não vamos resolver a questão da saúde sim-
plesmente com importação de médicos estrangeiros. 
Isso não será possível!

Sou um daqueles inconformados. No Senado, 
quando votamos a Emenda nº 29, obrigamos os Mu-
nicípios a investirem 15% do seu orçamento na saúde, 
os Estados, 12% e a União ficou de fora de qualquer 
obrigação. Acho que a União tem que colocar 10% do 
seu orçamento, da sua receita bruta exatamente para 
financiar a saúde neste País.

(Soa a campainha.)
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) – 

Ao encerrar o meu pronunciamento, quero agradecer 
aos mais de 20 Senadores que, ontem, estiveram lá 
debatendo essa questão.

Acredito que quem deve anunciar isso é o Minis-
tro ou a Senhora Presidente, o debate em torno dessa 
questão da importação dos médicos e também do finan-
ciamento da saúde, que, a meu juízo, sem dúvida, é o 
grande problema, o grande nó górdio da saúde neste País.

Agradeço o tempo que V. Exª me destinou. 
Muito obrigado, Presidente Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento V. Exª.
Pela ordem, Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-

dente, o jornal O Estado de S. Paulo de hoje vem, em 
um de seus cadernos, com a seguinte manchete: “Se-
nado corta 53% dos royalties que iam para educação”. 
Como diz um amigo meu lá no Amapá, Sr. Presidente, 
sem necessidade. Não contou com o nosso voto, não 
contou com o voto da Bancada do PSOL.

Aqui está:

Em nota, a assessoria de imprensa do Senador 
Eduardo Braga, Relator do projeto, diz que o 
valor estimado no projeto da Câmara era equi-
vocado por basear-se em premissas não fun-
damentadas e que as alterações introduzidas 
no Senado buscaram aprimorar o texto “mini-
mizando o risco de judicialização e evitando o 
uso indevido do Fundo Social”. De acordo com 
a nota, “utilizar no País as receitas do Fundo 
Social contraria todos os princípios para os 
quais ele foi criado, especialmente a estabilida-
de econômica e a capacidade de competição.

Este argumento foi apresentado aqui na resposta, 
Sr. Presidente, à matéria do O Estado de S. Paulo. Ok! 
Só que essa resposta não foi dada aqui no plenário, 
isso não foi dito aqui no plenário. Quando eu contra-
-argumentei aqui no plenário, foi dito que eu estava 
utilizando de, entre aspas, “menos verdade”, um eufe-
mismo para ser dito que eu estava mentindo.

Agora, é o jornal O Estado de S. Paulo, em nota, 
que está dizendo aqui... Bom, não é O Estado de S. 
Paulo que está mentindo agora, não é? O jornal O Es-
tado de S. Paulo, em manchete, está dizendo aqui: “Se-
nado corta 53% dos royalties que iam para educação”. 

Acabou de sair a nota técnica do que significa o 
que votamos aqui. Em 2013, o projeto original signifi-
cava R$120 milhões, o aprovado pelo PLC da Câma-
ra foi R$5,95 bilhões e o aprovado por nós foi R$850 
milhões. Aí tem a evolução até 2022. Nós votamos no 
projeto original da Câmara aqui no Plenário do Senado.

O projeto voltou para a Câmara. Eu espero, since-
ramente, que a Câmara mantenha o seu projeto origi-
nal e corrija o erro que, lamentavelmente, cometemos.

Como dizia Fidel, a História me absolverá!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu cumprimento V. Exª. Certamente, essa conta 
é feita em cima daquela votação que deixa a critério 
dos Estados e Municípios a aplicação ou não, deixa 
facultativo. Isso está se traduzindo diretamente como re-
cursos pelo jornal, que eu li também, com preocupação.

Senadora Kátia Abreu, V. Exª está inscrita para 
falar como Líder. V. Exª dispõe de cinco minutos, mas, 
obviamente, a Mesa...

Em seguida, falará o Senador Walter Pinheiro, 
como orador inscrito.
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A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO. Pela Li-
derança. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de fazer um comunicado a respeito de duas 
proposições que protocolei na Casa ontem.

A primeira não é um projeto de lei, apenas um 
requerimento de audiência pública, da maior importân-
cia. Eu gostaria muito que todos os colegas Senado-
res e Senadoras pudessem participar dessa audiência 
pública oportunamente na Comissão de Educação.

Nós estamos convidando Herman Jacobus Cornelis, 
Secretário de Educação do Estado de São Paulo, Romeu 
Weliton Caputo, Secretário de Educação Básica do Mi-
nistério da Educação, Heloísa Lück, Diretora Educacional 
do Centro de Desenvolvimento Humano Aplicado, Priscila 
Fonseca da Cruz, Diretora Executiva do Movimento Todos 
pela Educação, e Vitor Henrique Paro, Professor Titular e 
Pesquisador em gestão escolar da Universidade de São 
Paulo (USP). Eles estão sendo convidados, ainda não 
confirmaram, mas eu espero e os convido aqui publica-
mente para debater uma matéria da maior importância, 
para debater sobre a escolha de diretores das escolas, 
daqueles que vão dirigir as escolas no interior do Brasil, 
as escolas públicas municipais e federais.

Por que esse debate, Sr. Presidente e colegas Se-
nadores? Eu tenho dois dados importantes e diferentes 
aqui, mas que praticamente indicam o mesmo objetivo. 
O Estadão publicou, em 2011, uma pesquisa da Fun-
dação Vitor Civita, que demonstrava que a escolha dos 
dirigentes de 45% das 200 mil escolas do Brasil era fei-
ta por indicação política. Mas nós também temos uma 
entrevista com o então Ministro Haddad em que ele diz, 
naquela época, que a escolha para a diretoria de 70% das 
200 mil escolas do Brasil era feita por indicação política.

Eu não quero, Sr. Presidente, diminuir a capacida-
de dos políticos de fazerem as suas indicações. Grande 
parte dos políticos do Brasil tem consciência, escolhe 
pessoas técnicas, de capacidade, ética, mas nós não 
podemos contar apensa com essa sensibilidade, por-
que nós precisamos fazer com que os indicadores do 
Brasil na educação mudem. Claro que não é apenas a 
indicação do diretor que vai transformar tudo isso, mas 
é um conjunto de ações, de proposições, de atitudes 
que vai fazer a educação melhorar no Brasil.

Então, eu tenho certeza de que, mesmo com a 
indicação política, que podem assim entender os go-
vernadores e os prefeitos, isso não significa que essa 
indicação política não deve passar por um critério 
técnico. Nós precisamos dar a garantia, aos nossos 
alunos, aos pais, às famílias, de que as suas escolas 
estão sendo dirigidas por pessoas capacitadas.

Sr. Presidente, eu proponho esse debate para que 
nós possamos encontrar um caminho, não um caminho 
de acusação de que os políticos estão fazendo a coisa 

errada. Quantas vezes eu, Senadora Kátia Abreu, recebo 
o pedido de um prefeito, de que nós temos o apoio, tam-
bém indicando uma diretora da escola, da escola estadu-
al do seu Município? E eu quero confessar que também 
me rendo às solicitações, como todos os políticos fazem, 
mas eu quero abrir mão dessa prerrogativa, pelo menos 
dividir essa prerrogativa também com uma análise téc-
nica da capacidade dos diretores de escolas do Brasil.

E mais um ponto importante: o MEC destina re-
cursos para a formação de diretores. Quando eu faço 
uma indicação política de cargo comissionado que 
não é o de diretor, ele será treinado, haverá um inves-
timento, um gasto público nele, e, posteriormente, em 
seis meses, um ou dois anos depois, ele pode perder 
o cargo, e nós desperdiçamos aquele investimento 
da escola pública brasileira. Por isso a importância 
de serem escolhidos concursados para os cargos de 
carreira, para que essas pessoas possam ser aperfei-
çoadas e manterem-se na escola. Podem até perder a 
diretoria, mas essa pessoa capacitada continuará no 
serviço público, continuará contribuindo com a escola 
estadual ou a escola municipal.

Eu não pretendo, aqui, com essa audiência pú-
blica, ser definitiva; muito ao contrário, nós queremos 
debater o assunto e, com os especialistas e técnicos, 
compreender, entender um caminho, encontrar um 
caminho de mais eficiência na escolha dos diretores 
e diretoras de escolas de todo o Brasil.

Faço a segunda proposição, Sr. Presidente, para 
encerrar. Protocolei um projeto de lei que obriga: “Todas 
as instituições de ensino de que trata o caput deverão 
manter em local visível e de fácil acesso os resulta-
dos auferidos pelas mesmas nos sistemas oficiais de 
avaliações estabelecidos”.

Quanto ao Ideb, por exemplo, nós precisamos dar 
ciência das avaliações das escolas aos pais e à comu-
nidade. Essa exposição da nota das escolas não serve 
para perseguir ninguém, não serve para fazer uma caça 
às bruxas. Eu, mãe de um filho que está na escola públi-
ca, quero saber, sim, qual é o indicador da minha esco-
la, se a minha escola está bem, se a minha escola está 
mal. Isso não serve para atacar, para agredir, mas para 
que nós possamos fazer um grande movimento em prol 
dessa escola, para que ela possa subir a sua avaliação, 
quer seja na primeira fase, quer seja na segunda fase, 
quer seja no ensino médio, quer seja nas universidades.

(Soa a campainha.)
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Se 

as escolas públicas têm dinheiro público, como é que 
a lei diz? Transparência! Então, a transparência não 
deve existir só no orçamento, nas obras de investimen-
to físico. Também há dinheiro público nas escolas, e a 
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sociedade inteira precisa estar qualificada para avaliar 
se o recurso público está sendo bem utilizado ou não.

Se uma escola tem recurso público, como as 
escolas municipais e estaduais, é preciso que esses 
recursos gerem qualidade. E, se os indicadores estão 
baixos, no mínimo, isso significa que os recursos não 
estão sendo bem aproveitados. Mesmo que a direto-
ra, mesmo que as professoras, mesmo que todos os 
participantes da escola sejam pessoas de boa-fé e 
bem-intencionadas, nós precisamos descobrir por que 
aquela escola não está conseguindo avançar.

A exposição da placa é um direito do cidadão.
(Interrupção do som.)
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – É 

um direito da mãe, é um direito do pai, é um direito 
do aluno e de toda a sociedade verificar os níveis de 
apresentação das escolas do Brasil e aplaudir aquelas 
que conseguiram avançar. E aquelas que não conse-
guiram avançar vamos todos apoiá-las com estratégias 
importantes, com estratégias de sucesso verificadas 
em várias escolas do Brasil, para que elas também 
possam chegar a esses mesmos patamares.

Peço a todos os colegas a avaliação desse pro-
jeto de lei e, se possível, o apoio de cada um.

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

AC) – Cumprimento V. Exª, Senadora Kátia.
Nós estamos aqui na iminência de iniciarmos a 

Ordem do Dia.
Senador Walter Pinheiro, V. Exª tem a palavra.
Senadora Lúcia Vânia, registre o seu nome no 

painel, porque vamos proceder, por acordo de lideran-
ça, à Ordem do Dia daqui a pouquinho.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no dia de on-
tem, eu, a Senadora Lídice, o Senador Pimentel e o 
Senador Eunício participamos de um importante ato 
na cidade de Salvador, Senador João Durval, onde a 
Presidenta Dilma lançou, pela primeira vez, inclusive, 
na história do Brasil, um plano para uma região e, par-
ticularmente, um plano para o Semiárido.

Dirijo-me, inclusive, a V. Exª, Senador João Dur-
val, porque, em tempos outros e até em tempos de or-
çamento muito mais apertados, V. Exª foi um pioneiro 
nessa luta – e eu diria que foi até uma luta muito bem 
empreendida por V. Exª – por medidas perenizadoras 
para a convivência com a seca. Foi de V. Exª, como 
Governador do Estado da Bahia, que partiu uma das 
melhores ações no que diz respeito à obtenção ou ao 
acesso à água, para convivência no Semiárido.

No Estado da Bahia, quase 70% do território são 
compostos pelo Semiárido. São quase 300 Municípios. 

Se fôssemos falar, inclusive, da chamada relação fron-
teiriça, Senador João Durval, seguramente nós poderí-
amos afirmar que 300 Municípios da Bahia, Senadora 
Lídice, vivem no Semiárido. Mas, detalhadamente, en-
contramos, dos 417 Municípios, 270 nessa condição.

O Plano Safra foi anunciado ontem, ou melhor, o 
Plano para o Semiárido, porque ele vai além de uma 
estrutura pontual e trabalha principalmente com me-
didas perenizadoras, com políticas para vencer, inclu-
sive, uma das chagas que vivenciamos no Brasil num 
tempo bem recente, que era a utilização do carro-pipa 
como instrumento de pressão e a utilização da seca 
como instrumento de alienação.

Medidas emergenciais, Senador João Durval, fo-
ram tomadas. É óbvio que deveriam ser tomadas! Mas, 
associado a isso, o Governo Federal adotou ações para 
que nós pudéssemos ter, em outros momentos, a ver-
dadeira convivência com a seca. Eu, particularmente, 
Senador João Durval, tenho insistido muito que a gente 
não pode chamar essa reunião de Semiárido. A gente 
deve chamá-la de Sertão produtivo, porque esse Semiá-
rido baiano é de uma rica produção, Senadora Kátia. No 
nosso noroeste, na Região Nordeste, o solo, que pode 
até não ser tão produtivo para a agricultura, é rico em 
mineral. Portanto, extraímos da aridez ou da situação 
de escassez de água outro tipo de riqueza desse solo.

Então, é fundamental que as políticas sejam 
adotadas. Fizemos, por exemplo, há algo em torno de 
30 dias, a entrega de importante adutora, a Adutora 
do São Francisco, para a nossa região, que é a região 
conhecida como a microrregião de Irecê. O solo é ferti-
líssimo, Senadora Kátia, mas é preciso que ali chegue 
água. Lá tem um perímetro de irrigação. Com esses 
R$7 bilhões do Plano Safra, tanto para custeio, quanto 
para investimento no Semiárido, nós vamos poder, de 
uma vez por todas, ajustar as condições de produção 
para mais de 1,6 milhão de famílias da agricultura fami-
liar e para a produção do grande e do médio produtor. 
Há uma experiência entre a Bahia e Pernambuco da 
agricultura irrigada na beira do São Francisco, que é, 
hoje, inclusive, motor da nossa economia.

É bom salientar que esse é um segmento que, em 
toda essa crise, Senadora Kátia, mesmo com a seca 
e com a crise econômica, conseguiu dar respostas, 
inclusive, do ponto de vista do crescimento do nosso 
PIB. A produção de alimentos impulsiona a economia 
e ajuda na derrubada da inflação, até porque o custo 
dos alimentos é fator preponderante na definição des-
sa política de combate à inflação.

Portanto, estamos falando de algo que vai bene-
ficiar uma enorme região e que vai se estender para 
outras regiões. Falo do Nordeste, mas é importante 
lembrar o norte de Minas e o espaço do Espírito San-
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to que também é coberto pela Sudene e que é uma 
área que também terá condição de receber todos es-
ses recursos.

É importante lembrar a política adotada pela Presi-
denta Dilma ontem. Além de mecanismos como cisternas 
e adutoras, meu caro Eduardo Braga, além da transpo-
sição de água, além dos perímetros de irrigação, nós 
também botamos o dedo na ferida numa questão crucial, 
que é a questão referente à forma de obtenção desses 
recursos. Eu não tenho como liberar novos recursos se 
não resolver a pendência de velhos. É preciso resolver o 
problema da dívida, ajustar isso de uma vez por todas! 
Esses produtores rurais brasileiros, particularmente os 
nordestinos, não deixaram de produzir porque pegaram 
o crédito e o enfiaram de forma irresponsável em outra 
atividade; deixaram de produzir porque as condições 
climáticas lhes impuseram esse caminho.

Na realidade, deve haver a renegociação da dí-
vida, agora em outras condições, e, principalmente, a 
supressão da execução judicial. Aliás, Senadora Kátia, 
nós já tínhamos colocado isso na MP nº 565, convertida 
na Lei nº 12.716. Veja o que dizem os dois parágrafos. 
O § 3º do art. 5º diz que, uma vez que o agricultor se 
posicione dizendo que quer renegociar, a ação judicial 
será suspensa e que, uma vez materializada a negocia-
ção, a ação se extingue, ou melhor, o processo judicial. 
Agora, nós precisamos apertar os bancos. O Banco do 
Brasil e o Banco do Nordeste precisam ter mais agilidade.

Associada a essas medidas, está a própria ques-
tão da taxa de juros. Então, por exemplo, na medida 
em que, para as operações de custeio, os juros serão 
de 1% a 3% ao ano, a gente vai ao encontro de uma 
realidade. Era incongruente, Senadora Kátia, reduzir-
mos para 3%, por exemplo, os juros para investimento, 
ainda que isso fosse correto – colocamos isso na nossa 
medida provisória –, para a construção de hotéis, para 
a agroindústria, para a indústria, e mantermos para a 
agricultura juros acima disso. Como é que vou retirar 
produtos da terra e levá-los para a unidade industrial 
de produção com juros muito mais altos? Não vai ha-
ver matéria-prima. Então, de nada adianta incentivar 
a indústria com juros de 3% se a indústria não vai ter 
como acessar a matéria-prima, porque o agricultor 
não vai ter a capacidade de honrar esse compromisso.

Outra questão trata da entrega desses produtos. 
Na Bahia, por exemplo, nós estamos discutindo muito, 
para levar até o extremo, o processo de pesquisas com 
o sisal, para aproveitar essa fibra para a produção de 
mantas, para a produção de painéis de carros, para en-
xerto de banco. Há uma pesquisa no Brasil em que a 
gente trabalha com a possibilidade de haver outro tipo 
de proteção para cabos que são utilizados em pesqui-
sas em águas profundas feito com fibra de sisal, e não 

com PVC, pois a fibra é muito mais leve. Mas precisa-
mos incentivar a agricultura, senão não vamos ter o si-
sal. Precisamos criar as condições para esse produtor, 
senão não vamos chegar, de forma nenhuma, à ponta.

Outra coisa são as contas públicas. Há o pro-
grama de 30% para a merenda escolar. V. Exª falava 
aqui da educação. Para dar essa merenda escolar, por 
que não vincular que as prefeituras comprem isso das 
atividades produtivas da própria cidade? Estimula-se, 
assim, a produção local, e se cria um mercado local, 
para melhorar essa questão das compras públicas.

E, para que possamos avançar, também há a 
questão da redução dos juros na aquisição de má-
quinas. Há, na agricultura familiar, o Programa Mais 
Alimentos, mas estamos cada vez mais...

Na Bahia, Senadora Kátia, quando eu estava na 
Secretaria do Planejamento, o Governador bancou o 
envio por nós de um projeto para a Assembleia Le-
gislativa, botando juros zero, da compra do facão até 
à do trator. Juros zero! Se o sujeito está comprando o 
trator, isso tem de entrar como um estímulo! Nós apro-
vamos aqui tantas linhas de incentivo para a indústria, 
por que não podemos estender isso também para a 
ponta? Dou incentivo para o cara que fabrica o trator e 
cobro juros do cara que vai comprar o trator? O trator 
não vai servir para ele ir para a praia!

(Interrupção do som.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

Então, é importante que essa política seja adotada. 
E creio que mais importante ainda é que (Fora do mi-
crofone.) consigamos, de uma vez por todas, avançar 
também na outra ponta. É preciso lincar a liberação, 
é preciso eliminar completamente a burocracia. Ima-
ginem o que é chegar ao Banco do Nordeste, que já 
não tem capilaridade! O agricultor tem de se deslocar 
até onde há uma agência do Banco do Nordeste e, ao 
chegar lá, tem de ler um verdadeiro Tratado de Torde-
silhas, para poder ver se adere ao crédito ou não. Aí 
ele tem de contratar alguém, para poder assessorá-
-lo, para ele saber como deve assinar o contrato. Isso 
leva uma vida eterna. Então, é importante que essa 
burocracia seja eliminada.

E mais: ajustada a toda essa política de garantia da 
safra, da compra de equipamentos, do crédito, vem a ques-
tão da assistência técnica, do acompanhamento, para que 
esse agricultor possa ter a orientação devida e produzir.

Concedo um aparte à Senadora Kátia Abreu.
(Soa a campainha.)
A Srª Kátia Abreu (Bloco/PSD – TO) – Muito 

obrigada, Senador Walter Pinheiro. Quero dizer da im-
portância do seu pronunciamento, da importância des-
se lançamento, ontem, em Salvador, do plano agrícola 
para o Semiárido. E quero declarar a V. Exª que, com a 
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grande colaboração de João Martins, Presidente da Fe-
deração da Agricultura da Bahia, e de todos os demais 
presidentes de federações do Nordeste, trabalhamos du-
ramente, para que pudéssemos apresentar ao Governo 
sugestões que fossem acessíveis e que pudessem, de 
fato, ser implementadas. Então, temos muito orgulho, a 
CNA e as federações do Nordeste, de ter participado 
de todo esse processo. Ainda quero aqui acrescentar, 
respondendo à sua preocupação, Senador Walter, com 
relação à assistência técnica. Talvez, ontem, a Presidente 
não tenha lembrado de falar, mas a Agência Nacional 
de Extensão Rural e Assistência Técnica, que foi criada 
no Plano Safra Nacional, há algumas semanas, vai...

(Interrupção do som.)
A Srª Kátia Abreu (Bloco/PSD – TO) – ...iniciar 

com dois editais: um para o leite e um para o sertão do 
Nordeste. É o maior Semiárido habitado do mundo. En-
tão, através do MEC, que também criou outro programa 
para que o Senado atuasse, Sertão Empreendedor, junto 
com o Sebrae, MEC e Agência de Extensão Rural, tenho 
certeza de que nós vamos transformar a vida futura des-
ses produtores e acertar suas dívidas. Mas, e agora, vai 
continuar, de novo, todo ano seca e dívida? Não. Vamos 
orientar como conviver bem com o Semiárido, com estra-
tégias, com pesquisas, com atitudes e boas práticas, que 
já são testadas em outros Semiáridos do mundo, e tenho 
certeza de que vai ser o maior sucesso. E a Presidente 
Dilma fez um comentário interessante no lançamento do 
Plano Safra geral. Apesar de não ser produtora rural, ela 
perguntou: “Como fazem os países, onde há neve todos 
os anos? E começa tudo de novo quando a neve vai em-
bora.” No Nordeste, não é neve. É seca. 

(Soa a campainha.)
A Srª Kátia Abreu (Bloco/PSD – TO) – Então, 

temos que aprender a conviver com isso, respeitando 
a natureza, e temos que orientar os produtores para 
que possam conviver com essa situação. Muito obri-
gada pelo aparte.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Seca não se acaba, mas se convive com ela. 

Muito obrigado, Senadora Kátia Abreu.
Vou concluir. A Presidenta lembrou ontem, sim, 

da agência, e o Ministro Pepe Vargas, assim como o 
Ministro Andrade, da Agricultura, terminaram por apon-
tar efetivamente a importância da agência. 

E, fechando o meu pronunciamento, meu caro Se-
nador Eduardo Braga, quero dizer que a participação de 
todas as entidades da agricultura, muito bem-frisado pela 
Presidenta, foi fundamental, porque o plano foi construído 
a diversas mãos. E foi exatamente fazendo essa ausculta, 

bebendo na fonte, que se produziu um plano que verda-
deiramente guarda sintonia com o que acontece em cada 
região do País e, particularmente, no Semiárido do Brasil. 

(Interrupção do som.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

Muito obrigado.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Ordem do Dia...

Antes de começarmos a Ordem do Dia, que-
ro comunicar ao Senado Federal que acabamos de 
receber, com algumas entidades da magistratura, o 
Presidente Nelson Calandra, que expôs na conversa 
que tivemos óbvias preocupações com o fato de que o 
Legislativo estaria discutindo a vitaliciedade dos mem-
bros da magistratura.

Na oportunidade, fiz questão de deixar claro, ab-
solutamente claro, para o Presidente Calandra que o 
Congresso Nacional é guardião da democracia. E todos 
nós juramos que não discutiríamos cláusula pétrea, e 
uma das cláusulas pétreas da magistratura é a vitali-
ciedade. Não é disso que estamos tratando. Estamos 
tratando – e há um esforço muito grande da Casa – 
de que a aposentadoria não pode mais ser pena dis-
ciplinar. Não é a vitaliciedade. A discussão é outra. É 
que a aposentadoria não pode continuar sendo pena 
disciplinar, porque é isso que o povo brasileiro não 
entende. O Conselho Nacional do Ministério Público 
acabou de aposentar uma pessoa pelo voto decisivo 
do Procurador-Geral, e a sociedade não entende apo-
sentadoria como pena disciplinar. Não é vitaliciedade. 
Vitaliciedade é uma cláusula pétrea. 

Item 1 da pauta...
Há, sobre a mesa, um requerimento que, nos 

termos do art. 336, inciso II, do Regimento Interno 
do Senado Federal, pede urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara nº 11, de 2013, que institui o Sistema 
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, cria o 
Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura 
e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à 
Tortura e dá outras providências.

O requerimento é assinado pela Senadora Ana 
Rita e por líderes partidários.

É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento que acaba de ser lido 
será votado oportunamente.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, em seguida, ao Senador José 
Pimentel e ao Senador Randolfe Rodrigues.

Com a palavra o Senador Aloysio. 
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, obviamente estou de acordo com a ideia 
contida na proposição. 

Lembro-me de uma das sessões memoráveis 
da Câmara, da qual pude participar, em que o então 
Deputado Almino Afonso deu seu parecer ao projeto 
de lei que tipificava o crime de tortura. Mas eu inda-
garia de V. Exª se esse projeto já recebeu parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Se já 
recebeu, não tenho nenhuma objeção. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio, eu concordo com V. Exa. 

O Senador Aloysio está perguntando se o projeto 
já recebeu parecer de alguma comissão permanente. 
Não recebeu. E como nós estabelecemos essa pra-
xe, inclusive com relação às propostas de emenda à 
Constituição a que me referi anteriormente, é funda-
mental – eu também considero – que essa matéria 
seja em primeiro lugar apreciada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, e assim será feito. De modo 
que nós não vamos apreciar esse requerimento de 
urgência hoje. Vamos compatibilizar a sua votação tão 
logo haja uma decisão da Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado Federal.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Agradeço a V. Exa.

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

A SRa ANA RITA (Bloco/PT – ES. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, eu gostaria aqui de fa-
zer uma defesa, então, porque a Comissão de Direitos 
Humanos solicita que ele seja incluído na pauta. 

Na verdade, eu assinei como Senadora esse re-
querimento, mas o projeto encontra-se na Comissão 
de Direitos Humanos. Por isso, nós estamos solicitan-
do que ele venha para a pauta, para ser votado em 
plenário, porque a própria Ministra Maria do Rosário 
esteve aqui, conversando conosco, mas também este-
ve conversando com o Presidente, pedindo agilidade 
no processo. Então, saindo da Comissão de Direitos 
Humanos, Sr. Presidente, se for decidido que ele deve 
ir para a Comissão de Constituição e Justiça, eu faço 
aqui um apelo para que a Comissão de Constituição e 
Justiça paute-o o mais rápido possível, para que nós 
possamos votar logo essa matéria.

Essa matéria tem como Relator na Comissão de 
Direitos Humanos o Senador Capiberibe. O relatório já 
está pronto. Nós tivemos dificuldade, ontem, de quórum 
presencial para poder apreciar a matéria, mas gostarí-
amos muito de que ele fosse aprovado o mais rápido 
possível, porque também esse é um apelo da Secreta-
ria de Direitos Humanos da Presidência da República.

(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador José Pimentel, com a pala-
vra V. Exa.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quanto 
ao requerimento de urgência, temos acordo e, conver-
sando com nossos Líderes, tanto da base do Governo 
quando da oposição, estamos propondo a V. Exa um 
acordo de procedimento para a sessão de hoje, em 
que nós votaríamos a contagem de prazo das PECs 
que estão na Ordem do Dia e votaríamos também os 
requerimentos, com exceção para o Item 19, de auto-
ria do Senador Randolfe Rodrigues, que aqui se vai 
pronunciar.

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

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, 
de acordo com o encaminhamento proposto pelo Lí-
der Pimentel, eu queria só fazer um encaminhamento, 
para que o Item 19 ficasse sobrestado para a sema-
na que vem. Obviamente que até a semana que vem 
daremos encaminhamento ao Item 19, que seja ou o 
desapensamento, conforme está sendo proposto, ou a 
retirada, ou um novo encaminhamento para o requeri-
mento. Enfim, seria sobrestar o Item 19, não apreciar 
o Item 19 na Ordem do dia de hoje, conforme acerta-
do agora com o Líder Pimentel e os demais líderes, e 
apreciarmos os demais requerimentos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Será atendido o pedido que V. Exª faz 
à Mesa neste momento.

ORDEM DO DIA

Item 3 da pauta:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 764, DE 2011 

(Incluído na Ordem do Dia,  
nos termos do Recurso nº 1, de 2013) 

(Em regime de urgência, pelo  
Requerimento nº 356, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 764, de 2011, da Senadora Lí-
dice da Mata, que altera a Lei nº 11.508, de 20 
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de julho de 2002, que dispõe sobre o regime 
tributário, cambial e administrativo das Zonas 
de Processamento de Dados e dá outras pro-
vidências.
Pareceres sob nºs 1.670 e 1.671, de 2012, 
das Comissões:
– de Desenvolvimento Regional e Turismo, 
que teve como Relator o Senador Wellington 
Dias, favorável; e 
– da Comissão de Assuntos Econômicos, que 
teve como Relator o Senador Jorge Viana, 
também favorável, nos termos da Emenda 
nº 1 da Comissão de Assuntos Econômicos 
(Substitutivo), que oferece.

Ao projeto, foram oferecidas as Emendas nºs 2 
e 3, de Plenário, no prazo regimental perante a Mesa. 

A matéria depende de parecer das Comissões 
de Desenvolvimento Regional e Turismo e de Assuntos 
Econômicos sobre as emendas de plenário.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
há sobre a mesa proposta de emenda constitucional 
que foi amplamente debatida em diversas Comissões 
desta Casa, que flexibiliza a implementação de Zonas 
de Processamento de Exportação, criando e abrindo 
oportunidade para que o desenvolvimento regional, 
sobretudo no aspecto da sinergia com a relação in-
ternacional de seu comércio, possa ser oportunizado.

Pergunto a V. Exª: esse projeto está pautado? 
Temos algum calendário para a sua deliberação pelo 
nosso Plenário? V. Exª dispõe de alguma informação, 
tendo em vista o interesse amplo em torno dessa ma-
téria, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos procurar essa informação, 
Senador Ricardo Ferraço, e a daremos a V. Exª rapi-
damente.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Agradeço a V. Exª 

Muito obrigado.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 

só para esclarecer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu quero comunicar à Casa que pode-
ríamos estabelecer o seguinte procedimento, e esse 
é um apelo que gostaria de fazer: darmos a palavra 
ao Senador Jorge Viana, como Relator da matéria em 
plenário, apenas para que possa emitir seu parecer. 

E nós deixaríamos a apreciação da matéria para uma 
próxima sessão.

Se todos concordarem, nós vamos adotar esse 
procedimento.

Senador Gim.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, eu havia pedido para falar 
um minuto antes, pois seria essa a proposta de en-
caminhamento que eu faria também, tendo em vista 
tratar-se de matéria muito importante, principalmente 
para os Estados mais distantes do País.

Então, vamos aguardar e escutar o Senador Jorge 
Viana proferir parecer, e, na semana que vem, quan-
do V. Exª pautar, estaremos prontos para votar essa 
matéria tão importante.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Está bom assim?

Dessa forma, vamos conceder a palavra ao Se-
nador Jorge Viana apenas para emitir o seu parecer.

Com a palavra S. Exª 
PARECER Nº 655, DE 2013–PLEN
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Para pro-

ferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, é com satisfação que venho 
dar conhecimento à Casa do meu parecer sobre duas 
emendas que foram apresentadas ainda no rito da 
apreciação desse projeto.

Como o Presidente estabeleceu, eu daria co-
nhecimento do meu parecer, todos teriam acesso a 
ele, e, obviamente, numa data acordada, faríamos a 
apreciação, na semana que vem, dessa matéria, que 
é da maior importância.

Esse projeto tem como autora a Senadora Lídi-
ce da Mata. Eu também era autor de um outro proje-
to. Juntamos, e coube a mim e ao Senador Wellington 
sermos Relatores.

Entendo que é um projeto da maior importância. 
Eu tenho dedicado boa parte do meu tempo, nesses 
dois anos aqui, na busca do aperfeiçoamento dessa 
legislação. A Senadora Lídice se dedicou intensamen-
te, como boa baiana, boa brasileira, nos ajudando, e 
conseguiu-se encontrar, a partir da posição de espe-
cialistas, mecanismos que aperfeiçoem, porque a ob-
servação que o Brasil faz é: criam-se ZPEs no papel, 
há décadas, no Brasil, e há apenas duas que estão 
efetivamente em condições de entrar em operação.

Então, não vou me deter a detalhes, mas quero 
cumprimentar também o Senador Senador Wellington 
pela contribuição nessa matéria.

Já faço aqui uma brevíssima leitura para quem 
está aqui e para quem nos acompanha sobre a impor-
tância do que o Presidente Renan estabelece como 
prioridade nesta sessão deliberativa.
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Preliminarmente, relato que o instituto da ZPE 
é utilizado em vários países do mundo, embora com 
nomes diferentes.

Acabei de fazer uma visita, Senador Ricardo 
Ferraço, que é um entusiasta, é um lutador por essa 
causa, a Taiwan, que é símbolo do sucesso no uso de 
mecanismos como esse, como o mais importante dos 
Tigres Asiáticos a ter êxito usando esse instrumento 
para fortalecer exportações. 

Em meados da década de 70, várias ZPEs, pelo 
menos 80, foram criadas em 30 países, que geravam 
cerca de US$6 bilhões de exportação naquele perí-
odo. Em 2006, há havia 3.500 ZPEs em 130 países, 
gerando mais de US$600 bilhões em exportações e 
gerando – atentem bem todos! – mais de 65 milhões 
de empregos diretos. E eu pude ver isso na visita que 
fiz, a convite do governo de Taiwan. 

No Brasil, a implantação das ZPEs foi uma ini-
ciativa do Presidente Sarney, ele que esta semana 
inteira – esteve aqui ainda há pouco, está na Casa – 
a solicitou que apreciássemos esta matéria e que eu 
tivesse oportunidade de apresentar meu relatório, meu 
parecer. Após visita à China, em 1988, ele ficou con-
vencido de que a mola propulsora do milagre chinês 
estava diretamente ligada às Zonas de Processamento 
de Exportação. 

Vejo aqui também o meu colega Randolfe, o Lí-
der Pimentel e todos que estão na expectativa de que 
nossos Estados, nossas regiões possam se utilizar 
desse instrumento que, comprovadamente, deu e se-
gue dando certo mundo afora.

Contudo, transcorridos 25 anos da criação do 
referido instituto no Brasil, só foram implementadas 
– vejam bem, Srªs e Srs. Senadores! – duas ZPEs: a 
primeira, localizada no Acre, meu Estado, em Senador 
Guiomard; e a outra, em Pecém, Estado do Ceará. Mas 
foram criadas ainda sem as condições necessárias, por-
que a legislação brasileira é precária, não é adequada. 
É fundamental o Brasil fazer uso desse instrumento, 
principalmente neste momento de crescente acirra-
mento da competitividade no comércio internacional. 

O uso extensivo das ZPEs está na origem dos 
processos de desenvolvimento voltado para as ex-
portações adotados pelos famosos Tigres Asiáticos: 
Cingapura, Coreia, Taiwan. 

É fato: eles são competitivos do ponto de vista das 
exportações, porque têm instrumentos que os tornam 
competitivos. O nosso Brasil não trabalha com esse 
recurso. Por isso que agora nós estamos amargando 
um déficit na balança de exportações do País.

Recentemente, num debate na Comissão de 
Relações Exteriores, dois ex-Chanceleres, Samuel Pi-
nheiro Guimarães e Rubem Barbosa, deixavam claro 

que a consolidação econômica de um país no mundo 
de hoje está diretamente vinculada à sustentação de 
suas exportações, ao fato de ter um permanente e 
crescente saldo comercial.

Concluindo a minha leitura, inclusive o caso pa-nclusive o caso pa-
radigmático, no que toca ao sucesso das ZPEs, é o da 
China. A primeira Zona Econômica Especial, como eles 
chamam, foi instalada na China em 1980, com 32.000 
hectares, depois outra com 12.000 hectares, outra com 
23.000 hectares, depois outra com 13.000. Elas foram 
escolhidas pela sua proximidade com centros de co-
mércio internacional já existentes, como Hong Kong, 
Macau e Taiwan. Havia o entendimento de que a pro-
ximidade seria fundamental para a atração de inves-
timentos diretos, facilitando a transferência de etapas 
do processo produtivo para a China. Em 1988, tornou-
-se a quinta Zona Econômica Especial. Atualmente, a 
China conta com 187 Zonas Econômicas Especiais, 
que são as ZPEs chinesas. A contribuição dessas zo-
nas para as exportações chinesas – vejam, Srªs e Srs. 
Senadores – é de 15% a 23%. Os empregos diretos 
são estimados em 50 milhões só na China, com as 
ZPEs! Como é que nós vamos competir com a China, 
do ponto de vista das exportações, se eles desenvol-
veram e implementaram um processo fundamental 
para garantir a competitividade do país?

Então, um crescimento tão expressivo da geração 
de emprego e das exportações por si só já justificaria 
a implementação das ZPEs, o que evidencia a rele-
vância do PLS n° 764, de 2011.

A nova redação proposta, então, Sr. Presidente, 
que nós estamos apresentando, modifica, a partir do 
projeto da Senadora Lídice da Mata. Hoje, na lei brasi-
leira, 80% do que se produz numa ZPE tem que estar 
dirigido para exportação e apenas 20% pode ser diri-20% pode ser diri-
gido ao mercado interno. Esse é um critério proibitivo 
para a implementação das ZPEs.

A proposta do projeto da Senadora Lídice, em 
que trabalhamos juntos, que construímos, com tantos 
colegas aqui, é de passar para 60% a obrigatoriedade 
das exportações, facultando para o mercado interno 
40%. Criamos uma escadinha progressiva para as Re-
giões Norte e Nordeste, no alcance dos 60%. Começa 
com 20% de exportação; no primeiro e segundo ano, 
40%; e no terceiro ano, 60%. Os 40%, se forem inter-
nalizados, se forem para o mercado interno, terão de 
vir acompanhados de toda a carga tributária. 

Com isso, evitamos qualquer tipo de desvanta-
gem para o polo incentivado de Manaus e também 
para São Paulo e Centro-Sul do País. Esse é o pro-
pósito do nosso projeto. Não é criar dificuldades para 
nenhum dos Estados do Brasil, mas fazer com que o 
Brasil seja detentor de um instrumento essencial, se 
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quisermos, de fato, sermos competitivos do ponto de 
vista das exportações. O encaminhamento faculta ao 
Governo a possibilidade de reduzir. 

Então, Sr. Presidente, apresento aqui um pare-
cer. A Emenda nº 2, apresentada pelo ilustre Senador 
Armando Monteiro, simplesmente diz que a situação 
deve ficar como está: 80% para exportações e 20% 
para o mercado interno. 

Estou rejeitando a Emenda nº 2, pois não tem 
sentido o projeto, o debate e o tempo consumido de 
criar mecanismos que modernizem esse instrumento 
e que deixe em condições de ser implementado nos 
Estados. Como falei ainda há pouco, mais de 20 ZPEs 
criadas e nenhuma implementada.

A Emenda nº 3 foi assinada pelo Senador Rodri-
go Rollemberg. No meu parecer, eu a acolho, porque 
está em consonância com a nova redação aprovada 
pela Comissão de Assuntos Econômicos para o art. 18, 
§4º, inciso II, da Lei nº 11.508, de 2007, que permite 
que os incentivos ou benefícios fiscais previstos para 
a área de atuação da Superintendência do Desenvol-
vimento do Centro-Oeste (Sudeco) sejam extensivos 
às pessoas jurídicas instaladas em ZPEs localizadas 
no Centro-Oeste.

Em suma, Sr. Presidente, concluindo, o PLS 764, 
de 2011, tem como objetivo viabilizar o regime de ZPEs, 
importante para o incremento da competitividade dos 
produtos brasileiros no comércio internacional e para 
o fomento de desenvolvimento das regões no nosso 
País, cumprindo, assim, a Constituição, que estabelece 
que devemos trabalhar para diminuir as desigualdades 
regionais. É importante preservar esse objetivo, esse 
espírito do PLS sob nossa análise.

Então, o meu voto.
De de acordo com as razões expostas, opina-

mos pela aprovação da Emenda n° 3, que estende o 
benefício do Norte e Nordeste ao Centro-Oeste, que 
é de autoria do Senador Rodrigo Rollemberg, e pela 
rejeição da Emenda n° 2.

Então, Sr. Presidente, esse é o meu parecer. Por 
orientação de V. Exª, esse parecer obviamente estará 
disponível para todos os colegas Senadores, e a ex-
pectativa pelo acordo é que apreciemos o projeto já na 
semana que vem, antes do nosso recesso.

É o parecer que apresento, Sr. Presidente.

É o seguinte o documento encaminhado pelo 
Relator:

DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO RE-
LATOR AO PROFERIR O PARECER Nº 655, 
DE 2013-PLEN

PARECER  
N°,  DE 2013

De Plenário, em substituição à Comissão de 
Assuntos Econômicos, sobre as Emendas 
n°s 2 e 3 (oferecidas em Plenário) ao Projeto 
de Lei do Senado n° 764, de 2011, que altera 
a Lei n° 11.508, de 20 de julho de 2007, que 
dispõe sobre o regime tributário, cambial e 
administrativo das Zonas de Processamento 
de Exportação, e dá outras providências.

Relator: Senador Jorge viana

I – Relatório

Cabe a esta Comissão o exame das emendas de 
n°s 2 e 3, de Plenário, ao Projeto de Lei do Senado n° 
764, de 2011, de autoria da Senadora Lídice da Mata, 
que altera a Lei n° 11.508, de 20 de julho de 2007, que 
dispõe sobre o regime tributário, cambial e adminis-
trativo das Zonas de Processamento de Exportação.

Em 22 de março de 2012, o PLS n° 764, de 2011, 
foi aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Re-
gional e Turismo (CDR) e encaminhado a esta Comis-
são, tendo sido aprovado na forma de substitutivo em 
16 de outubro de 2012, em turno único, e em 11 de 
dezembro de 2012, em turno suplementar. Em 6 de 
fevereiro de 2013, foi interposto, no prazo regimental, 
o Recurso n° 1, de 2013, para que o PLS sob análise 
fosse submetido ao Plenário. Abriu-se, então, o prazo 
de cinco dias úteis para o recebimento de emendas, 
nos termos do art. 235, inciso II, alínea c, do Regimen-
to Interno do Senado Federal.

Nesse prazo, foram apresentadas as Emenda 
n°s 2 e 3, de autoria, respectivamente, dos Senadores 
Armando Monteiro e Rodrigo Rollemberg. A matéria 
foi então encaminhada à CDR e à CAE para análise 
dessas duas Emendas de Plenário.

A Emenda n° 2, de autoria do Senador Armando 
Monteiro, tem por objetivo suprimir a redação proposta 
pelo art. 1° do PLS n° 764, de 2011, para o art. 18 da 
Lei n° 11.508, de 2007.

A Emenda n° 3, do Senador Rodrigo Rollemberg, 
propõe nova redação para o § 8° do art. 18 da Lei n° 
11.508, de 2007, nos termos do art. 1° do PLS n° 764, 
de 2011, com o intuito de estender ao Centro-Oeste 
incentivos concedidos ao Norte e ao Nordeste.

Em 21 de março de 2013, a CDR recebeu o 
relatório do Senador Wellington Dias com voto pela 
aprovação da Emenda de Plenário n° 3 e rejeição da 
Emenda de Plenário n° 2.

Em 25 de abril de 2013, a CDR recebeu o Ofí-
cio n° 991, de 2013, do Presidente do Senado Fede-
ral, Senador Renan Calheiros, requerendo o envio 
da Matéria à Secretaria Geral da Mesa, em função 
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da apresentação do Requerimento n° 383, de 2013, 
de autoria do Senador Eduardo Braga, solicitando a 
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado 
n°s 764, de 2011, e 316, de 2012. Em 22 de maio de 
2013, foi aprovada a retirada do Requerimento n° 383, 
de 2013, solicitada pelo autor.

Na sessão do dia 23 de abril de 2013, foi lido o 
Requerimento n° 365, de 2013, das lideranças parti-
dárias, de urgência para o Projeto de Lei do Senado n° 
764, de 2011, nos termos do art. 336, II, do Regimento 
Interno do Senado Federal.

II – Análise

As emendas em exame não apresentam vícios for-
mais ou materiais que impeçam a análise de seu mérito.

Preliminarmente, relato que o instituto da ZPE é uti-
lizado em vários países do mundo, embora com nomes 
diferentes. Em meados da década de 70, havia 80 ZPEs 
em 30 países, que geravam cerca de US$6 bilhões em 
exportações e um milhão de empregos. Em 2006, havia 
3.500 ZPEs em 130 países, gerando mais de US$600 bi-
lhões em exportações e 66 milhões de empregos diretos1.

No Brasil, a implantação das ZPEs foi uma inicia-
tiva do Presidente José Sarney. Após visita à China em 
1988, ele ficou convencido de que a mola propulsora 
do milagre chinês estava no instrumento das Zonas de 
Processamento de Exportação. Contudo, transcorridos 
mais de 25 anos da criação do referido instituto no 
Brasil, só foram implementadas duas ZPEs, a primeira 
localizada em Senador Guiomard, no Estado do Acre, 
e a segunda em Pecém, no Estado do Ceará.

É fundamental o Brasil fazer uso desse instrumen-
to, principalmente nesse momento de crescente acirra-
mento da competitividade no comércio internacional. O 
uso extensivo de ZPE está na origem dos processos de 
desenvolvimento voltado para as exportações, adotados 
pelos famosos “tigres asiáticos” (Singapura, Coréia do Sul 
e Taiwan) e, mais recentemente, pela China e pela Índia.

Inclusive, o caso paradigmático, no que toca ao 
sucesso de ZPE, é o da China. As primeiras Zonas 
Econômicas Especiais foram instaladas na China em 
1980: Shenzhen (32.750 hectares), Zhuhai (12.100 
hectares), Shantou (23.400 hectares) e Xiamen (13.100 
hectares). Elas foram escolhidas pela sua proximidade 
com centros de comércio internacional já existentes, 
como Hong Kong, Macau e Taiwan. Havia o entendi-
mento de que a proximidade seria fundamental para a 
atração de investimentos diretos, facilitando a transfe-
rência de etapas do processo produtivo para a China. 

1 Lakshmanan, Evolution of Special Economic Zones and some 
Issues: The Indian Experience. Reserve Bank of India, 2009. Dis-
ponível em: http://www.rbi.or.in/scripts/PublicationReportDetails.

aspx?UrlPage=&ID=558#TA7

Em 1988, a ilha de Hainan tornou-se a quinta Zona 
Econômica Especial. Atualmente, a China conta com 
187 zonas econômicas especiais. A contribuição des-
sas zonas para as exportações chinesas é estimada 
em 15% a 23%. Os empregos diretos são estimados 
em 50 milhões. Estima-se que 20% do investimento 
estrangeiro direto na China sejam realizados nas Zo-
nas Econômicas Especiais.

Um crescimento tão expressivo da geração de 
empregos e das exportações, por si só, já indica o su-
cesso do instituto das ZPEs, evidenciando a relevância 
do PLS n° 764, de 2011.

A nova redação proposta para o caput do art. 18 
da Lei n° 11.508, de 2007, é uma das modificações mais 
relevantes entre as sugeridas. Propõe-se a diminuição 
do percentual mínimo de exportação das empresas 
instaladas em ZPE de 80% para 60%, facultando-se 
ao Poder Executivo reduzi-lo para até 50%, no caso 
de pessoa jurídica que exerça preponderantemente 
as atividades de desenvolvimento de software ou de 
prestação de serviços de tecnologia da informação.

A Emenda n° 2 possui o objetivo de suprimir essa 
modificação, recuperando a redação original do art. 
18 da Lei n° 11.508, de 2007, cujo caput estabelece 
o compromisso de exportação de, no mínimo, 80% 
(oitenta por cento) de sua receita bruta total de venda 
de bens e serviços.

Em outras palavras, a Emenda n° 2 visa preser-
var a situação atual, que o PLS pretende alterar para 
viabilizar as ZPEs. Sua aceitação significaria negar o 
próprio espírito do PLS n° 764, de 2011, que é viabilizar 
o funcionamento das ZPEs no Brasil, inclusive como 
instrumento para o desenvolvimento das regiões me-
nos favorecidas do País. Sua aceitação tornaria mais 
difícil o uso de ZPE enquanto instrumento de desen-
volvimento regional.

É preciso também ter em mente que há dificulda-
des para que uma empresa atinja, já em seu primeiro 
ano de operação em uma ZPE, o percentual mínimo 
de exportação exigido no PLS, de 60%, principalmente 
nas regiões menos desenvolvidas do País. Por isso, a 
redação proposta pelo PLS n° 764, de 2011, para o § 
8° do art. 18 da Lei n° 11.508, de 2007, prevê que o 
cumprimento integral do compromisso exportador seja 
atingido apenas a partir do terceiro ano.

Entretanto, de acordo com a redação aprovada, 
essa gradação temporal para o cumprimento do per-
centual mínimo de exportação de 60% ficou restrita às 
regiões Norte e Nordeste.

A Emenda n° 3 tem o objetivo de estendê-la ao 
Centro-Oeste, também incluído entre as regiões me-
nos desenvolvidas do País.
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Ressalte-se que a proposta contida na Emenda n° 
3 está em consonância com a nova redação aprovada 
pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) para o 
art. 18, § 4°, inciso II, da Lei n° 11.508, de 2007, que 
permite que os incentivos ou benefícios fiscais previs-
tos para a área de atuação da Superintendência do 
Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO) sejam 
extensíveis às pessoas jurídicas instaladas em ZPE 
localizadas no Centro-Oeste.

Em suma, o PLS n° 764, de 2011, tem o objetivo 
de viabilizar o regime de ZPE, importante para o incre-
mento da competitividade dos produtos brasileiros no 
comércio internacional e para o fomento de regiões com 
nível de desenvolvimento socioeconômico insuficiente. 
É importante preservar esse objetivo, esse espírito do 
PLS sob nossa análise.

III – Voto

De acordo com as razões expostas, opinamos 
pela aprovação da Emenda n° 3 e pela rejeição da 
Emenda n° 2, ambas de Plenário, ao Projeto de Lei 
do Senado n° 764, de 2011.

Sala da Comissão, – Senador Jorge Viana, Re-
lator. 

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe, o parecer do Rela-
tor, antes de conceder a palavra pela ordem a V. Exª, 
é favorável à Emenda nº 3 e contrário à Emenda nº 2.

O parecer, como ficou acertado, vai à publicação. 
E nós vamos combinar uma nova sessão para votarmos 
a matéria, para continuar a discussão e votar a matéria.

Senador Randolge Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 

AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É isto que 
indago a V. Exª: V. Exª abrirá para discussão agora ou 
abrirá somente na oportunidade para votação.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Fora do 
microfone.) – Deixar para a próxima sessão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se V. Exª concordar com a sugestão do 
Senador Pimentel de nós deixarmos a discussão para 
a próxima oportunidade... 

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

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

Conforme entendimento, passa-se ao Item 5:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 89, DE 2011

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 89, de 2011, tendo como primei-
ro signatário o Senador Walter Pinheiro, que 
acrescenta §2º ao art. 52 da Constituição Fe-
deral, para estabelecer que os ocupantes de 
cargo público que tiverem sua escolha apro-
vada previamente pelo Senado Federal, nos 
termos do art. 52, III, f, devem comparecer a 
esta 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, 
que teve como Relator o Senador Anibal Diniz.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a proposta, 

declaramos encerrada a discussão.
A matéria será incluída na Ordem do Dia oportu-

namente, para votação em primeiro turno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Item 6:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 86, DE 2011

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
86, de 2011, tendo como primeira signatária 
a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria os 
Tribunais Federais da 6ª Região, com sede em 
Manaus e jurisdição no Estado do Amazonas, 
Acre, Rondônia e Roraima.

Há, sobre a mesa, emenda à Proposta de Emen-
da à Constituição nº 86, que vai à publicação.

É a seguinte a Emenda:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 9:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 7, DE 2013

Terceira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 7, de 2013, –Senadora Kátia Abreu – tendo 
como primeiro signatário o Senador José Sar-
ney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias para vincular 
a duração dos benefícios fiscais concedidos 
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Ama-
zônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona 
Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto 
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.

A matéria constará da Ordem do Dia da próxima 
sessão deliberativa ordinária,...

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 
Sr. Presidente, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –... para prosseguimento da discussão.

Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Tendo em vista 

que o senhor está fazendo as leituras devidamente, 
num trabalho herculano, que o senhor está tocando 
durante a semana, mas eu gostaria que o item nº 10 
de hoje, o senhor postergasse, pulasse o item nº 10 
de hoje, só fizesse na segunda-feira, tendo em vista 
que tem o interesse direto do nobre Senador Eduardo 
Braga, que não se encontra em plenário e me pediu 
que não fosse lido hoje. Só não ler hoje o item nº 10, 
tendo em vista que se ler, há um requerimento apen-
sado, vamos ser obrigados a votar, e o interessado 
direto, que é o nobre Senador Eduardo Braga, não se 
encontra no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a intervenção de V. Exª 
e já retiramos o item nº 10 da pauta, como V. Exª pede.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Este é o item exatamente 11º.

Item 11:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 32, DE 2010

Primeira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
32, de 2010, tendo como primeiro signatário o 
Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e 
111-A da Constituição Federal, para explicitar 

o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do 
Poder Judiciário, alterar os requisitos para o 
provimento dos cargos de Ministros daquele 
Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

Discussão da proposta. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a proposta, 

declaramos encerrada a discussão, e a matéria cons-
tará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa 
ordinária para prosseguimento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Tendo em vista o entendimento dos Lí-
deres, nós passamos à matéria do Item 12:

REQUERIMENTO  
Nº 602, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
602, de 2013, do Senador Francisco Dornelles, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Sena-
do nº 341, de 2012, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos.

Votação do requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que 

aprovam o requerimento permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Itens 13 e 14 da pauta:

REQUERIMENTOS  
NºS 603 E 604, DE 2013

Votação, em turno único, dos Requerimentos 
603 e 604, respectivamente dos Senadores 
Ciro Nogueira e José Pimentel, solicitando a 
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do 
Senado 142, de 2003; 52, de 2010; 341, de 
2012 (que já se encontra apensado aos Pro-
jetos de Lei do Senado 752, de 2011; 69 e 179 
de 2012); 162 e 175, de 2013, por regularem 
matéria correlata (Planos de Benefícios da 
Previdência Social).

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há, sobre a mesa, requerimento, do Se-
nador Ruben Figueiró, solicitando a tramitação conjunta 
dos Projetos de Lei do Senado 341 e 162.

É o seguinte o requerimento:
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REQUERIMENTO  
Nº 775, DE 2013

Requeiro na forma do disposto no art. 258 do 
Regimento Interno do Sendo Federal, a tramitação 
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº. 162, de 2013 
e do Projeto de Lei do Senado nº. 341, de 2012, por 
versarem sobre a mesma matéria.

Sala das Sessões, 6 de junho de 2013. – Sena-
dor Ruben Figueiró.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Antes de passar à votação, nós ouvi-
mos, pela ordem, o Senador Ricardo Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
há sobre a mesa requerimento de minha autoria, con-
siderando que fui designado na Comissão de Constitui-
ção e Justiça como Relator das Propostas de Emenda 
Constitucional que tratam do tema maioridade penal. 
De igual forma, temas que tratam do aperfeiçoamento 
do Estatuto da Criança e do Adolescente. São várias 
as propostas, são várias as emendas e nós requere-
mos o apensamento dessas propostas.

Eu me dirijo a V. Exª na direção de ver esse re-
querimento ser deliberado pelo Plenário, porque, há 
semanas, ele está sobre a mesa. Portanto, se faz ne-
cessário, para o melhor ordenamento legislativo, para 
um debate disciplinado e organizado sobre esse tema, 
que nós possamos deliberar sobre esse requerimen-
to, até para cumprir a orientação ou a determinação 
regimental que determina que esse apensamento 
possa ser feito.

Como o apensamento não foi feito, eu estou 
solicitando que a Mesa tome as providências e que 
nós possamos deliberar sobre esse apensamento. É 
o requerimento que faço a V. Exª solicitando, natural-
mente, deferimento.

Durante o discurso do Sr. Ricardo Ferraço, o 
Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Waldemir Moka.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Só um minutinho. É o último item da 
pauta.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – É o 
item 21. Era isso que eu ia lembrar.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – E será apreciado, Senador Ricardo 
Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Fora do microfone.) – Essa é a garantia que eu quero.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – E 
faz parte do acordo.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência está garantindo a V. Exª 
que é o último item da pauta e será apreciado. V. Exª 
tem essa decisão da Presidência.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Fora do microfone.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não, Senadora Kátia Abreu.

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO. Sem re-
visão da oradora.) – Senador Moka, eu gostaria aqui 
de deixar registrado que, quanto à criação do Tribunal 
Regional Federal da 6ª Região, com sede em Belém e 
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e 
Tocantins, nós da Bancada do Tocantins não estamos 
de acordo. Nós queremos continuar em Brasília, pois 
essa mudança traria um ônus muito alto aos nossos 
advogados, que teriam que se deslocar até Brasília e 
pegar outro voo para Belém.

Nós solicitamos ao Senador Jorge Viana, que 
é o Relator da matéria, e ele se compromete, então, 
a acatar a emenda do Senador Vicentinho Alves, do 
Tocantins, excluindo o Tocantins desse tribunal, para 
que o nosso tribunal continue em Brasília.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Eu ouço o Relator da matéria, Sena-
dor Jorge Viana.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Sem revi-
são do orador.) – Inclusive, eu acabei de conversar com 
a Senadora Kátia. A intenção de criarmos os tribunais 
regionais é facilitar a vida, o acesso à Justiça e não 
dificultar. Então, de pronto, eu falei que há um acordo.

É obvio que o Estado de Tocantins teria um aces-
so melhor à Justiça, aos recursos aqui na 1ª Região 
e já pedi à assessoria que tome as providências. Se 
tivermos que fazer alguma modificação, caso ainda não 
tenha sido feita, faremos aqui no plenário, por acordo, 
já que certamente teremos o entendimento, o acordo 
dos Senadores e da Senadora de Tocantins.

Então, o Relator concorda com a observação da 
Senadora Kátia Abreu e a endossa. Estou à disposição 
para viabilizá-la.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senadora Kátia, eu acho que...

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Sr. 
Relator, facilitar a Justiça e principalmente o custo da 
Justiça é muito importante para todos os tocantinenses.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Votação.
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Srªs e Srs. Senadores, chamo a atenção, pois 
trata-se de votação, em globo, dos Requerimentos 
nºs 603, 604 e 775, de 2013, de tramitação conjunta.

As Senadoras e os Senadores que os aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovados.
As matérias passam a tramitar em conjunto e vão 

ao exame da Comissão de Assuntos Econômicos, se-
guindo, posteriormente, à Comissão de Direitos Huma-
nos e Legislação Participativa e, nos termos do art. 49, 
inciso I, do Regimento Interno, à de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Item 15:

REQUERIMENTO  
Nº 699, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 699, de 2013, do Senador José Pimentel, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, por 
regularem matérias correlatas (destinação dos 
recursos do Fundo Social).

Votação do requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
As matérias passam a tramitar em conjunto e vão 

ao exame das Comissões de Educação, Cultura e Es-
porte, de Serviços de Infraestrutura e, nos termos do 
art. 49, inciso I, do Regimento Interno, à de Assuntos 
Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Itens 16 e 17:

REQUERIMENTOS  
NºS 700 E 701, DE 2013

Votação, em turno único, dos Requerimentos 
nºs 700 e 701, de 2013, ambos do Senador 
Cristovam Buarque, solicitando que, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 626, de 2011, além 
das Comissões constantes do despacho inicial 
de distribuição, sejam ouvidas, também, a de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática; e a de Assuntos Econômicos 
(cultivo de cana de açúcar no Cerrado e na 
Amazônia Legal).

Votação, em globo, dos requerimentos.
As Senadoras e os Senadores que os aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.

A matéria vai às Comissões de Ciência, Tecnolo-
gia, Inovação, Comunicação e Informática e de Assun-
tos Econômicos, para exame do projeto e da emenda 
de Plenário, seguindo, posteriormente, às Comissões 
de Desenvolvimento Regional e Turismo, de Agricul-
tura e Reforma Agrária e de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle, para exame 
da emenda de Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Item 18:

REQUERIMENTO  
Nº 704, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
704, de 2013, da Senadora Ana Amélia, solici-
tando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei 
do Senado nºs 247, de 2007; e 154, de 2013, 
por regularem matéria correlata (constituição 
e transferência da propriedade fiduciária).

Votação do requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado. 
As matérias passam a tramitar em conjunto e vão 

ao exame da Comissão de Assuntos Econômicos e, 
nos termos do art. 49, inciso I, do Regimento Interno, 
à de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Item 20:

Senador Ricardo Ferraço, a Presidência está 
cumprindo o que foi solicitado por V. Exª.

REQUERIMENTO  
Nº 711, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 711, de 2013, do Senador Ricardo Ferra-
ço, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 11, de 2013, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional (Sistema Nacional de 
Prevenção e Combate à Tortura).

Votação do requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria retorna à Comissão de Direitos Hu-

manos e Legislação Participativa, seguindo, posterior-
mente, às Comissões de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional e de Constituição, Justiça e Cidadania.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Item 21:

REQUERIMENTO  
Nº 712, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
712, de 2013, do Senador Ricardo Ferraço, 
solicitando a tramitação conjunta das Propos-
tas de Emenda à Constituição nºs 20, de 1999; 
90, de 2003; 74 e 83, de 2011; 33, de 2012; 
e 21, de 2013, por versarem sobre matérias 
correlatas (idade para imputabilidade penal).

Em votação o requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
As matérias passam a tramitar em conjunto e 

vão ao exame da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

Encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão delibe-
rativa ordinária:

1 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 57, DE 2010 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 428/2013)

Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010 (nº 
252/2007, na Casa de origem, do Deputado Gil-
mar Machado), que altera a Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para disciplinar 
o rateio entre empregados da cobrança adicio-
nal sobre as despesas em bares, restaurantes, 
hotéis, motéis e estabelecimentos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR 
e CAS.

2 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 248, DE 2013 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 724, de 2013)

Projeto de Lei do Senado nº 248, de 2013, do 
Senador Renan Calheiros, que institui o Progra-
ma Passe Livre Estudantil, de âmbito nacional.
Pendente de pareceres da CE e CAE.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 42, DE 2012

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio 
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 123, DE 2011

Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos 
Deputados, tendo como primeiro signatário o 
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alí-
nea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição 
Federal, instituindo imunidade tributária sobre 
os fonogramas e videofonogramas musicais 
produzidos no Brasil contendo obras musicais 
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou 
obras em geral interpretadas por artistas bra-
sileiros bem como os suportes materiais ou 
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta, 
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.

19 
REQUERIMENTO  
Nº 705, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
705, de 2013, do Senador Randolfe Rodrigues, 
solicitando o desapensamento do Projeto de 
Lei do Senado nº 62, de 2012 – Complemen-
tar, 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, 229, 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 LRF).
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/MS) 
– Em votação, após a Ordem do Dia, o Requerimen-
to nº 773, de 2013, do Senador Rodrigo Rollemberg, 
que requer licença para ausentar-se dos trabalhos da 
Casa, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, no 
período de 22 a 28 de julho de 2013, para representar 
o Senado Federal na “Jornada Mundial da Juventude 
2013”, na cidade do Rio de Janeiro, conforme indica-
ção da Presidência desta Casa.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

MS) – Em continuidade, agora, encerrada a Ordem 
do Dia, está inscrita para usar da palavra como Líder 
a Senadora Ana Amélia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem re-
visão da oradora.) – Meu caro Presidente, se estiver 
havendo alguma dúvida sobre as inscrições, eu poderei 
falar na hora da Liderança.

Consulto a Mesa. Se houver alguma dúvida, pos-
so deixar a tribuna, vir o orador inscrito e eu ocupar a 
tribuna depois pela Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
MS) – Regimentalmente, os Líderes têm preferência, 
Senadora.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O Líder 
tem preferência?

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
MS) – Tem.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Agrade-
ço a informação de V. Exª.

Não quero criar nenhum constrangimento à Pre-
sidência da Mesa.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela Li-
derança. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, esta semana foi marcada e to-
mada pela discussão e debate sobre as mobilizações 
das ruas e também sobre as demandas da sociedade. 

Não esgotamos o assunto, porque ainda temos 
um longo caminho até atendermos à maior parte des-
sas demandas. Isso é um esforço coletivo de todos os 
parlamentares e do próprio Poder Executivo.

Hoje queria abordar que a ciência e as modernas 
tecnologias devem sempre servir à população e não 
o contrário. Quando as redes sociais são usadas para 
estimular manifestações pacíficas, como a maioria 
das programadas nas últimas semanas, estamos, sim, 
exercitando a democracia e servindo aos interesses 
sociais e, sobretudo, democráticos. Ao serem usadas 
para preservar a segurança e a vida das pessoas, como 

é o caso de muitos veículos aéreos não tripulados, as 
ferramentas inovadoras também se tornam necessárias.

Por isso, Srs. Senadores, defendo a regulamen-
tação dos veículos aéreos não tripulados, no Brasil, 
para uso civil, comercial e também militar – sobretudo 
militar. Os também chamados de drones são peque-
nas aeronaves com câmeras fotográficas e filmadoras 
que permitem acessar lugares com maior segurança 
e gerar dados e informações que assegurem ao seu 
usuário um serviço de qualidade.

No noticiário internacional, essas aeronaves são, 
muitas vezes, vistas como ameaças e vinculadas às 
situações de guerra e conflitos. Por isso, precisamos de 
um marco legal abrangente e com regras bem claras 
e objetivas sobre o uso dessa ferramenta tecnológica 
em nosso País, para uso civil e militar, mas dentro de 
regras extremamente claras e transparentes.

A primeira autorização para um drone civil privado 
operar no País foi concedida, há um mês, em São José 
dos Campos (SP), pela Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac). É ela que tem a responsabilidade legal 
para instruir e criar a legislação e a regulamentação 
para o serviço dessas aeronaves não tripuladas.

No caso específico, a autorização concedida é 
um documento chamado Certificado de Autorização de 
Voo Experimental (Cave), que permite o voo desde que 
esse seja feito com prévia notificação à Aeronáutica.

Ainda assim, não há um marco legal sobre essa 
importante ferramenta tecnológica. Esta Casa precisa 
avançar sobre esse tema. Precisamos pensar sobre 
essa utilização, mas, sobretudo, sobre a regulamen-
tação.

Redes de restaurantes, no Reino Unido, já testam 
no cotidiano esses pequenos modelos voadores. Em 
Londres, esses equipamentos são usados também para 
entregar sushis, um prato japonês, direto nas mesas 
dos clientes. A comida sai das cozinhas em aparelhos 
com quatro hélices e podem ser controlados por tablets, 
via conexão wi-fi – a Internet sem fio. É uma realidade 
bem diferente do Brasil.

Considerando a velocidade dos avanços tecnoló-
gicos, creio que, no médio prazo, essas inovações no 
campo gastronómico também poderão estar por aqui. 
Funcionou assim com os celulares e as TVs digitais. 
Além disso, trata-se de um tema de defesa nacional, 
relativo ao espaço aéreo brasileiro, de que precisamos 
tratar com muita cautela. Mais que ciência e tecnologia, 
é um assunto de segurança nacional e precisamos, 
portanto, ter atenção redobrada.

Na semana passada, inclusive, a Comissão de 
Relações Exteriores desta Casa ouviu especialistas no 
assunto, durante uma audiência pública requerida por 
mim e pelo Senador Aloysio Nunes Ferreira. Na reu-
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nião, ficou evidente que os drones têm se popularizado 
no mundo por causa do baixo custo e das inúmeras 
aplicações. Além do uso na segurança pública, esses 
objetos podem ser aplicados também na avaliação de 
catástrofes, controle e fiscalização do espaço aéreo 
e do território federal, monitoramento ambiental, de 
trânsito e patrimonial.

O delegado da Polícia Federal, Wellington Soa-
res Gonçalves, que participou do debate, aqui no Se-
nado, informou que os drones, também chamados de 
vants, já foram usados de forma bem sucedida pela 
corporação, sobretudo para a apreensão de drogas 
e criminosos, principalmente nas áreas de fronteira. 
Vejam o campo ilimitado para a utilização dessas ae-
ronaves não tripuladas.

Atualmente, há duas aeronaves não tripuladas em 
uso pela Polícia Federal, com autonomia de 30 horas 
de voo, capacidade para percorrer 3 mil quilômetros 
e antecipar informações aos policiais em operação.

É importante lembrar que os profissionais da 
Polícia Federal que controlam as aeronaves têm cer-
tificação de piloto comercial e muitas horas de voo na 
aviação comercial. O coordenador do Comitê de Vants 
da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais 
de Defesa e Segurança, Antônio Castro, que também 
participou da audiência pública, defendeu a regulamen-
tação como forma de as indústrias expandirem os ne-
gócios e o desenvolvimento do mercado comercial. É, 
portanto, uma oportunidade de profissionalizar o setor 
e ampliar as opções no mercado de trabalho nacional 
para os profissionais ligados à aviação.

Pesquisas do setor apontam que o uso dos dro-
nes na agricultura fez, em alguns casos, a produção 
de cana-de-açúcar aumentar em 20%. Regulamentar, 
portanto, o uso das aeronaves em faixas mais baixas 
que a aviação de passageiros é, por isso mesmo, uma 
necessidade. A expectativa é que as aeronaves pos-
sam ser permitidas para atuar em faixas mais baixas 
que as da aviação de passageiros.

O representante do Estado-Maior da Aeronáutica, 
o Coronel-Aviador Paulo Ricardo Laux, outra contribui-
ção relevante nesse debate, assegurou que, atualmen-
te, o uso bélico desses modernos equipamentos só é 
permitido em estado de guerra, Senador Paulo Paim.

A utilização dos drones na cobertura jornalística 
também é uma opção viável e também uma realidade. 
Pode ser uma oportunidade para algumas redações 
da imprensa brasileira iniciarem o debate sobre as 
melhores práticas para a utilização dessas aeronaves 
nas coberturas jornalísticas, principalmente aquelas 
mais arriscadas, como é o caso de conflitos, áreas de 
difícil acesso ou áreas de catástrofe, como é no caso 
da Defesa Civil.

Estados Unidos e a Inglaterra têm legislações 
específicas para os drones ou veículos aéreos não 
tripulados. São regras específicas que limitam a altura 
de voo a 122 metros e a distância de segurança, em 
relação a uma pessoa, a 500 metros. Na Austrália, os 
aparelhos que pesam menos de dois quilos devem ser 
liberados pela legislação para voos com qualquer tipo 
de licença. Nos dias de hoje, o país exige US$8 mil, 
ou seja, R$17.500,00 para autorizar o uso do equipa-
mento em território australiano.

Taís Gasparian é advogada e especialista no as-
sunto. Em artigo publicado recentemente no jornal Fo-
lha de S.Paulo, ela cita as dificuldades para convencer 
a opinião pública sobre o uso seguro desses aviões. 
A utilização dos drones, obviamente, gera responsa-
bilidades. Um acidente, como a queda da aeronave, 
pode causar estragos e danos tanto aos atingidos pelo 
objeto quanto às empresas responsáveis por esse 
equipamento.

Há mais de um milhão dessas inovações voando 
pelo mundo, inclusive no Brasil, e isso exige a atuação 
profissional de empresas e a fiscalização das institui-
ções públicas. Tratar da regulamentação dessas ferra-
mentas tecnológicas, com a participação desta Casa, 
é ajudar na construção de um país mais desenvolvido, 
democrático e seguro. 

Aliás, Senador Paulo Paim, estão no Rio Grande 
do Sul, na Base Aérea de Santa Maria, os dois drones 
que foram importados de uma grande empresa de Isra-
el, já prestando serviços, com as devidas autorizações 
dos órgãos competentes.

Eu queria aproveitar para registrar aqui, também, 
um agradecimento ao Comandante do Exército, Ge-
neral Enzo Peri, bem como ao General Carlos Bolívar 
Goellner, Comandante do Comando Militar do Sul, que, 
em Santa Maria, juntamente com o Comandante da 
3ª Divisão do Exército, com base naquela cidade, Co-
ração do Rio Grande, General Miotto, recebeu a dele-
gação de Parlamentares – Deputados e Senadores de 
vários partidos –, bem como de convidados especiais 
e especialistas na área de defesa do Senado Federal.

É ali, no Coração do Rio Grande, que se desen-
volve o Projeto Guarani. São viaturas blindadas, com 
absorção de alta tecnologia pela indústria de defesa 
nacional, contando com o apoio, inclusive, da acade-
mia, no caso a Universidade Federal de Santa Maria.

Tão importante quanto o projeto das novas famí-
lias de blindados, merece registro a produção, no Brasil, 
do Falcão, um avançado modelo de drone – o veículo 
aéreo não tripulado, que eu estou mencionando ago-
ra – que tem padrão e desempenho, envolvendo uma 
parceria bem-sucedida entre a Avibras, a Embraer e 
uma empresa israelense. Esses projetos colocam o 



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 6 43417 

nosso País na lista de produtores de uma moderna e 
tecnológica indústria de defesa.

Também queria registrar a visita à 5ª Divisão Mi-
litar e 5ª Divisão do Exército em Foz do Iguaçu, onde 
fomos recebidos – a comitiva oficial – pelo General 
Carbonell. Ali, ao visitar a usina binacional de Itaipu, 
Senadora Ana Rita, um dos orgulhos de nosso País, 
uma parceria entre o governo brasileiro e o governo 
paraguaio, pudemos constatar que essa grande estru-
tura necessita de um serviço de proteção e seguran-
ça. O Brasil é o único país que integra os BRICS – o 
grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África 
do Sul – que não possui um sistema de proteção de 
suas estruturas terrestres.

Por isso, estou aqui na tribuna para defender 
esse projeto das Forças Armadas, em particular do 
Exército, o Sistema Proteger, que dá guarida e pro-
teção, como fazem nossos parceiros, os BRICS, para 
proteger e dar segurança a esse patrimônio nacional. 
No caso de Itaipu, é um patrimônio binacional, de dois 
países envolvidos.

Essa proteção envolve, como eu disse, instalações 
como refinarias, usinas hidrelétricas, como é o caso de 
Itaipu, termoelétricas, torres e linhas de transmissão, 
telecomunicações, gasodutos, portos e aeroportos.

Vale lembrar, Senador Ricardo Ferraço, que mais 
de 90% das estruturas estratégicas, no caso do Brasil, 
estão no continente e respondem por 56% da matriz 
energética que impacta sobre 92% do Produto Interno 
Bruto brasileiro.

Então, só esses dados já dão a dimensão da re-
levância de um projeto como o Proteger, no sistema 
de proteção dessas redes. Uma falha, um apagão é 
impensável, se tivermos um sistema eficiente. Agregar 
valor a isso é absorver tecnologia internacional para 
uma indústria de defesa, e o Brasil, que caminha para 
ser a quinta potência mundial, economicamente fa-
lando, precisa também ter uma defesa à altura de seu 
tamanho e da sua grandeza.

Com muita alegria, concedo um aparte ao Se-
nador Ricardo Ferraço, que preside a Comissão de 
Relações Exteriores desta Casa.

O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – 
Senadora Ana Amélia, não apenas tratamos nessa 
Comissão das relações exteriores, mas tratamos tam-
bém do tema que V. Exª traz para a tribuna e para o 
plenário, o tema da defesa nacional, um tema da maior 
relevância, da maior importância estratégica para o 
nosso País. E ficamos a refletir: em um país com tan-
tos desafios como o nosso, por que investir em defesa 
nacional? Quais são as relações e qual é o impacto 
desses investimentos no dia a dia das pessoas? V. Exa 
dá esse exemplo extraordinário do programa Proteger, 

mas eu poderia adicionar a esse o Programa Sisfron, 
o programa de monitoramento das nossas fronteiras. 
O Brasil tem, aproximadament,e 17 mil quilômetros de 
fronteiras secas. E nós sabemos que a raiz das grandes 
misérias humanas do nosso País, a violência urbana, 
a epidemia, a escalada da criminalidade, está no trá-
fico de armas, no tráfico de drogas, no consumo de 
drogas, portanto nesses crimes transnacionais. Essas 
drogas não são produzidas em nosso País; elas são 
produzidas ao longo da nossa fronteira. Portanto, um 
sistema de fronteira adequado, moderno, que possa 
oferecer resposta on-line, é absolutamente necessário. 
E aí também o programa Sisfron vem sofrendo com a 
ausência de recursos. Esse programa foi lançado para 
alcançar sua meta em até dez anos. Mas, da forma com 
que os recursos estão sendo disponibilizados, esse pro-
grama vai ser alcançado em 60 anos. Portanto, colocar 
na agenda do Senado da República e da sociedade 
brasileira temas como a defesa nacional me parece da 
maior importância, e por isso eu quero me congratular 
com V. Exa, que tem sido uma excepcional Senadora na 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
trazendo e levantando esses temas que são da mais 
absoluta pertinência e tempestividade. Meus cumpri-
mentos e congratulações a V. Exa pela oportunidade 
do tema que traz para debate em plenário.

A SRa ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada, Senador Ricardo Ferraço. Eu queria pedir que 
o seu aparte seja incluído neste meu pronunciamento 
pela relevância, pela sua condição de Presidente da 
nossa Comissão de Relações Exteriores e pelo envol-
vimento que tem no trato dessas questões de defesa.

Eu sempre procuro falar em defesa, não em in-
dústria bélica, por exemplo, porque há um preconceito 
em relação a isso. Mas nenhum país é forte se não 
der às suas Forças Armadas a devida relevância e o 
devido posicionamento estratégico. Mas, para isso, é 
preciso equipá-las. Então, hoje, com a moderna in-
dústria de defesa, ela é uma absorvedora. O que é a 
Internet? Ela é decorrente exatamente de um proces-
so de relação de conflitos que acabaram resultando 
nisso. Toda a indústria foi desenvolvida no pós-guerra, 
em função da própria guerra. Então, é preciso estar-
mos atentos para que a defesa permita esse espaço 
de uma abrangência maior.

Fico muito feliz que a Universidade Federal de 
Santa Maria esteja trabalhando junto com a Força Aé-
rea Brasileira e com o Exército Brasileiro, para o de-
senvolvimento não apenas dos projetos dos veículos 
aéreos não tripulados, os chamados drones – V. Exª 
esteve na Presidência no dia em que fizemos isso –, 
mas também da nova família de blindados que também 
tem uma atuação importante em momentos do projeto 
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Guarani – de que V. Exª lembra muito bem –, que vai 
ter também um aporte relevante na modernização de 
toda a indústria, que tem toda uma cadeia produtiva: é 
geração de emprego, de tecnologia. Podemos vender 
esses equipamentos para países do Mercosul, como 
já há interesse de alguns países. Não me cabe, aqui, 
da tribuna, falar sobre isso, porque são informações 
de segurança, mas quero dizer que isso é um grande 
avanço, uma grande oportunidade que o Brasil tem. 
E, na hora que tem um programa sensacional, o Ci-
ência sem Fronteiras, é também a oportunidade de os 
jovens brasileiros se prepararem para esses grandes 
desafios que são abertos em várias frentes do desen-
volvimento brasileiro.

Eu queria fazer este registro para agradecer. 
Imagine o Proteger...

(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Imaginem 

Itaipu Binacional, sem um sistema de proteção, Sena-
dor Ricardo Ferraço, ou Tucuruí, ou Angra dos Reis, 
ou as linhas de transmissão desses grandes projetos.

Eu queria ressaltar aqui a necessidade que temos, 
como disse V. Exª, de trabalharmos com muita aten-
ção sobre o orçamento e para que o Poder Executivo 
também entenda que essa área é prioritária para uma 
Nação que quer ser uma nação com protagonismo in-
ternacional, o que ela já é hoje, mas será muito mais 
quando mais tiver, e cumprimentar a qualidade pro-
fissional dos nossos militares pela aplicação que têm. 

Há pouco, o Senador Waldemir Moka usou a tri-
buna para falar sobre os médicos militares para atuar 
em zonas de carência. É um projeto relevante, espe-
cialmente em se tratando de militares que estão na re-
serva e que estão impedidos legalmente de exercerem 
a medicina na área civil. Então, é uma modernização 
que nós, diante da necessidade e da carência, pode-
mos fazer e tenho certeza de que a compreensão das 
Forças Armadas será também muito receptiva a essa 
iniciativa do Senador Marcelo Crivella que está trami-
tando aqui, no Senado.

Para encerrar, Senador Paulo Paim, temos aqui, 
o senhor, o Senador Alvaro Dias e outros Senadores, 
uma missão que nos foi dada pelo mandato, pela de-
manda social, que diz respeito aos aposentados do 
Fundo Aerus. Eu queria, como o senhor já fez no iní-
cio desta semana, me solidarizar também, novamen-
te, novamente, com o José Manoel da Costa, de 67 
anos, que foi, por 32 anos, um comissário de bordo e 
está em greve de fome no Aeroporto Santos Dumont, 
no Rio de Janeiro.

É um gesto solitário que tem a nossa solidariedade.
Muitos que integram ou integraram o Fundo Aerus 

estão aguardando, como nós, uma decisão. Lamenta-

velmente, no Supremo Tribunal Federal, houve um pe-
dido de vista, começou o recesso e isso não foi julgado.

A Ministra Cármen Lúcia fez um voto primoroso. 
V. Exª e eu estávamos lá no dia da apresentação do 
voto da Ministra a respeito da defasagem tarifária e do 
direito dos aposentados do Aerus em relação ao que 
pagaram ao fundo de pensão complementar. Hoje, 
eles estão vivendo na miséria. Muitos deles, centenas, 
morreram sem verem o direito recuperado.

Então, estamos vendo daqui a possibilidade de, 
em algum momento, nós, os Senadores que estamos 
envolvidos com isso, além de outros que quiserem, ir-
mos lá pessoalmente, se houver condições, inclusive 
estrategicamente, pois estamos aqui envolvidos com 
as sessões de segunda a sexta-feira, para fazer esse 
movimento.

Então, eu queria renovar, Senador, em seu nome 
e também no do Senador Alvaro Dias, sobre essa 
questão que tem um grande alcance social. É a nossa 
responsabilidade e o nosso compromisso.

Muito obrigado.

Durante o discurso da Srª Ana Amélia, o Sr. 
Waldemir Moka deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Muito bem, Senadora Ana Amélia, pelo pronuncia-
mento, sempre lembrando a luta do Aerus, tanto desse 
lutador que está em greve de fome no aeroporto como 
daquele grupo de 12 aposentados do Aerus que estão 
ocupando a sede do fundo de pensão do Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Antes de chamar o próximo orador à tribuna, 
leio o seguinte requerimento:

Nos termos do Art. 218, inciso VII, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, requeiro 
voto de pesar pelo falecimento de Cairo Fer-
nando Reinhardt.
O movimento sindical brasileiro perdeu uma 
de suas referências: o companheiro Cairo Fer-
nando Reinhardt, Presidente da Federação 
dos Trabalhadores das Indústrias da Alimen-
tação do Rio Grande do Sul. Faleceu ontem, 
quinta-feira, dia 4 de julho de 2013, à noite, 
em sua residência, na cidade de Cerrito, pró-
ximo a Pelotas.
Cairo Fernando Reinhardt era muito querido 
por todos, tenho certeza, pelo povo gaúcho 
e pelo povo brasileiro, um grande líder. Tinha 
54 anos e era natural do Município de Pedro 
Osório. Há dois mandatos vinha presidindo a 
Federação dos Trabalhadores da Alimentação 
do Rio Grande do Sul. Foi Presidente do Sin-
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dicato dos Trabalhadores da Alimentação da 
cidade de Rio Grande.
Filho de pequenos agricultores, casado e pai 
de dois filhos. Em 1976 mudou-se para Pelotas 
onde teve seu primeiro emprego, no ramo da 
alimentação, no Frigorífico Rio-Pel.
Em 1989 foi transferido pela empresa Ceval 
Alimentos de Pelotas para Rio Grande. No ano 
de 1992, participou ativamente da luta sindi-
cal no Sindicato da Alimentação vencendo a 
eleição. Assim, em 8 de agosto do mesmo ano 
tornou-se Secretário Geral. Em 1995, foi eleito 
Presidente do Sindicato.
Atuante em diversos espaços da sociedade, 
teve participação nos movimentos sociais, com 
trabalho efetivo na organização e solidariedade 
aos sindicatos do ramo da alimentação.
Em 2001, foi eleito Secretário de Política Sin-
dical da Federação dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Alimentação do Rio Grande do 
Sul e em 2007 foi também eleito Presidente 
da entidade pela primeira vez.
Cairo era um grande incentivador do esporte 
e lazer dentro do ramo da alimentação, tam-
bém sempre à frente das negociações salariais 
no Rio Grande do Sul, incansável na luta em 
defesa dos trabalhadores. Atualmente, estava 
empenhado na campanha salarial 2013. Entre 
outras bandeiras de luta, defendia com muita 
força a redução da jornada de trabalho sem 
redução de salário, o fim do fator previdenciário, 
o ensino técnico profissionalizante para todos 
e os 10% do PIB para a educação.
Empenhamos aqui a nossa solidariedade – e 
aqui terminamos – aos familiares e amigos 
deste grande líder que permanecerá sempre 
no coração de todos os gaúchos e de todos 
os brasileiros. Acreditamos que a sua capaci-
dade de mudança continua viva mediante as 
bandeiras que ele empunhavam.
Cairo Fernando Reinhardt.
Presente.
Cairo Fernando Reinhardt.
Presente.

Assim, encaminhamos o presente voto aos seus 
familiares, para o Sr. Valdemir Moreira Corrêa e também 
para a sua entidade, que é a Federação dos Trabalha-
dores das Indústrias da Alimentação, que fica na Rua 
Jerônimo Coelho, 303. Porto Alegre.

É o voto de pesar.

É o seguinte o requerimento, na íntegra:

REQUERIMENTO  
Nº 776, DE 2013

Nos termos do Art. 218, inciso VII do Regimento 
Interno do Senado Federal, REQUEIRO voto de pesar 
pelo falecimento de Cairo Fernando Reinhardt.

O movimento sindical brasileiro perdeu uma de 
suas referências: o companheiro Cairo Fernando Rei-
nhardt – presidente da Federação dos Trabalhadores 
das Indústrias da Alimentação do Rio Grande do Sul 
(FTIA/RS) faleceu ontem (quinta-feira, dia 04/07/13) 
à noite, em sua residência, na cidade de Cerrito, pró-
ximo a Pelotas.

O amigo Cairo Fernando Reinhardt tinha 54 anos 
e era natural do município de Pedro Osório. A dois man-
datos vinha presidindo a Federação dos Trabalhadores 
da Alimentação do Rio Grande do Sul. Foi presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação da 
cidade Rio Grande. 

Filho de pequenos agricultores, casado e pai 
de dois filhos. Em 1976 mudou-se para Pelotas onde 
teve seu primeiro emprego, no ramo da alimentação, 
no Frigorífico Rio-Pel. 

Em 1989 foi transferido pela empresa Ceval Ali-
mentos de Pelotas para Rio Grande. No ano de 1992 
participou da oposição ao Sindicato da Alimentação 
do Rio Grande, vencendo a eleição. Assim, em 8 de 
agosto do mesmo ano tomou posse no cargo de Se-
cretário Geral. Em 1995, foi eleito presidente do Sin-
dicato de Rio Grande. 

Atuante em diversos espaços da sociedade, teve 
participação nos movimentos sociais, com trabalho 
efetivo na organização e solidariedade aos sindicatos 
do ramo da alimentação, entre outros. 

Em 2001 foi eleito secretário de Política Sindical 
da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da 
Alimentação do Rio Grande do Sul, exercendo após 
o cargo de secretário geral da entidade. Em 2007 foi 
eleito presidente pela primeira vez. 

Cairo era um grande incentivador do esporte e 
lazer dentro do ramo da alimentação, também sempre a 
frente das negociações salariais no Rio Grande do Sul, 
sempre incansável na luta em defesa da classe traba-
lhadora. Atualmente estava empenhado na campanha 
salarial 2013. Entre outras bandeiras de luta que ele 
empunhava podemos destacar também a redução da 
jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem re-
dução salarial, o fim do fator previdenciário, ensino téc-
nico profissionalizante e 10% do PIB para a educação. 

Quero empenhar minha solidariedade aos fami-
liares e amigos deste grande líder que permanecerá 
para sempre no coração de todos aqueles que acredi-
tam na capacidade de mudança que reside no respeito 
aos direitos humanos e sociais. 
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Cairo Fernando Reinhardt Presente.... Cairo Fer-
nando Reinhardt Presente.... Cairo Fernando Reinhar-
dt Presente.... 

Gostaria que o presente voto fosse enviado para o 
Sr. Valdemir Moreira Correa (Secretário Geral da Fede-
ração dos Trabalhadores das Indústrias da Alimentação 
do RS) no seguinte endereço: Rua Jerônimo Coelho, 
303. Centro. Porto Alegre. RS. CEP: 90010-241.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– A Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao 

Arquivo.
Passamos a palavra, neste momento, para falar 

como oradora inscrita, à nobre Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes da 
Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, venho 
a esta tribuna, mais uma vez, para falar sobre este 
momento que estamos vivendo em nosso País. Refiro-
-me à imensa mobilização que teve como motivação 
inicial melhorias no transporte público, ampliando-se, 
extraordinariamente, como resposta 

a atuação repressiva e de extrema violência das 
polícias estaduais, especialmente as de São Paulo e 
Rio de Janeiro, ganhando enorme dimensão, alastran-, ganhando enorme dimensão, alastran-
do-se para várias cidades brasileiras.

Mobilizadas principalmente pelas redes sociais da 
Internet, essas manifestações se conformaram como 
atividades descentralizadas, apartidárias, com as mais 
variadas reivindicações.

Registra-se também, por parte de amplos setores 
dos manifestantes, duras críticas aos gastos relaciona-críticas aos gastos relaciona-
dos à copa mundial de futebol, aos serviços públicos 
em geral, à corrupção, à forte resistência às organi-corrupção, à forte resistência às organi-, à forte resistência às organi-forte resistência às organi-
zações e instituições, tanto públicas quanto privadas, 
destacando-se os partidos, entidades representativas 
e os grandes veículos comerciais de comunicação.

Quem, como eu, militante social popular e militan-
te do Partido dos Trabalhadores, nasceu entre os anos 
setenta e oitenta e, como resultado de manifestações 
populares contra o aumento do custo de vida, contra 
a contenção dos salários e o regime ditatorial militar, 
cresceu com seus militantes participando ativamente 
nas grandes manifestações populares pelas eleições 
diretas para a Presidência da República, pela anistia 
política e pela democratização do País, com ativa e cres-
cente participação nas eleições locais e presidenciais, 
sempre marcadas por grandes manifestações popula-
res, em alguns casos reunindo mais de um milhão de 
pessoas, quem, durante a década de 1990, foi muitas 
vezes às ruas lutar contra os descalabros promovidos 

pelos governos neoliberais, lutar contra a privatização 
dos serviços públicos e das estatais, lutar contra as 
políticas que levaram à falência grande número de 
empresas nacionais, lutar contra a monopolização da 
economia brasileira por grandes empresas multina-
cionais, batalhar contra o desemprego, a pobreza e a 
miséria e se empenhou na luta contra a corrupção e 
pela melhoria da educação, da saúde e das condições 
de vida do povo, quem acredita e sempre participou 
das lutas e manifestações populares só poderia, como 
eu, saudar milhares que estão nas ruas entoando as 
mais variadas palavras de ordem, entre elas “o gigan-
te acordou”, exigindo aprofundamento das mudanças 
em todo o País. Desta forma, registro que considero 
bastante positivo e motivo de comemoração a energia 
popular que vem das ruas.

Contudo, acho providencial fazer um registro: his-
toricamente, setores e parcelas significativas da nossa 
sociedade protagonizaram diversas lutas neste País, 
a exemplo, das inúmeras revoltas no período colonial; 
das primeiras manifestações do operariado brasileiro; 
da luta contra a ditadura militar, pela redemocratiza-
çao do Brasil, com as Diretas Já; do impeachment do 
ex-Presidente Collor, com destaque para os jovens 
denominados de caras pintadas; da luta permanente 
das trabalhadoras e trabalhadores do campo e das 
cidades, na busca pelo direito à terra, através da luta 
pela reforma agrária e da luta por melhores salários e 
condições de trabalho; da luta dos povos indígenas e 
dos movimentos de direitos humanos; das lutas contra 
a intolerância, contra o racismo, contra a cultura ma-
chista e sexista; e de tantas e tantas outras bandeiras 
de lutas, empunhadas por milhares de lutadoras e lu-
tadores pelos quatro cantos deste nosso País.

Portanto, como forma de respeito, para se fazer 
justiça histórica, acho adequado registrar que inúme-
ras brasileiras e brasileiros não acordaram agora. Uma 
parte acordou agora, mas outra parte nunca dormiu.

De toda forma, as atuais manifestações iniciaram 
por uma reivindicação específica quanto ao valor das 
passagens. Entretanto, quando os jovens brasileiros 
saíram às ruas contra o aumento da tarifa de ônibus, 
essa reivindicação se traduziu em uma dimensão mais 
ampla, reafirmando que o transporte público é um 
serviço essencial na vida das pessoas, não podendo 
estar aprisionado à lógica do lucro e da acumulação 
do capitalm, e que o dia a dia dos cidadãos e cidadãs, 
especialmente daqueles que utilizam o transporte pú-
blico nas grandes cidades brasileiras, está insuportável 
e já foi transformado, há muito tempo, em verdadeiro 
inferno urbano.

Dessa forma, Sr. Presidente, diferentemente do 
que muitos afirmam, a fagulha que iniciou essas gran-
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des mobilizações é um tema da mais alta relevância 
para o conjunto da sociedade brasileira.

Tenho também percebido que vários analistas 
políticos e sociais têm apresentado perplexidade quan-
to ao fato de essas imensas mobilizações ocorrerem 
justamente em um período de avanços conquistados 
nos dois últimos mandatos do ex-Presidente Lula e 
nos dois anos do mandato da Presidenta Dilma. Mas 
o fato é, que apesar das conquistas alcançadas nos 
dez últimos anos, permitindo convivermos com um dos 
menores níveis de desemprego de nossa história e com 
toda a mobilidade social ocorrida nesta década, o nos-
so País ainda possui distorções sociais e econômicas 
gravíssimas e um déficit significativo de democracia.

A concentração de renda e a concentração de 
poder político e econômico é gigantesca. A economia, 
em várias de suas áreas, sofre com a presença de 
corporações e monopólios privados. O abismo entre 
pobres e ricos continua constrangedor. É enorme a 
concentração de terras e de riqueza. Serviços como 
educação, saúde e habitação, embora o Governo Fe-
deral, nos últimos 12 anos, tenha dedicado especial 
atenção a esses temas, com programas significativos 
como o Prouni, o Reuni e o Minha Casa, Minha Vida, 
ainda estão bastante aquém das necessidades do 
povo brasileiro.

Em frente desse contexto, é essencial que as 
mudanças ocorram de maneira muito mais rápida. E 
aqui entramos na questão que considero fundamental 
neste debate, pois, para avançarmos nos anseios eco-
nômicos e sociais e na democracia, que estão sendo 
reafirmados pelas ruas, serão necessárias reformas 
estruturais profundas, que alterem o atual quadro de 
distribuição do poder no Brasil.

Para tanto, diante do nível de conservadorismo 
e de resistência a mudanças, presente visivelmente 
nos Poderes brasileiros, inclusive nesta Casa, para os 
que, como eu, compreendem o papel que a luta social 
pode jogar na transformação da sociedade, é funda-
mental que o nosso povo, especialmente a juventude, 
mantenha-se nas ruas, permaneça mobilizado, pressio-
nando e garantindo que as transformações continuem 
avançando e ocorrendo no País.

A tão necessária reforma política é um exemplo 
cristalino do quanto o Congresso brasileiro tem enor-
mes dificuldades de realizar reformas estruturais. Nes-
se caso, a decisão da Presidenta Dilma de enviar a 
esta Casa a proposta de realização de um plebiscito 
para a população opinar sobre os principais pontos 
de uma reforma política é extremamente acertada e 
demonstra que ela está sintonizada com os clamores 
vindos da rua.

As milhares de pessoas que estão mobilizadas 
estão dando um recado firme e contundente aos mem-
bros dos Poderes brasileiros: “O atual sistema político 
e eleitoral do Brasil, assentado em financiamento pri-
vado, está totalmente esgotado e em dissintonia com 
as mudanças em curso neste País”.

Parece-me profundamente contraditório eleger-
mos agentes públicos, tanto para os Legislativos quanto 
para os Executivos, por meio de pleitos eleitorais forte-
mente eivados da “mão pesada” do poder econômico, 
retirando do povo a soberania da decisão e o seu direi-
to legítimo de definir quem deve ou não representá-lo.

Não por acaso, a pesquisa apresentada nesse 
1º de julho pela Fundação Perseu Abramo aponta que 
a ampla maioria da população brasileira (89%) é favo-
rável a uma reforma política, sendo que três quartos 
(75%) a considera muito importante. Sessenta e cinco 
por cento preferem que sejam eleitos novos represen-
tantes exclusivamente para fazer a reforma política. 
Esses dados são muito significativos, pois mostram o 
anseio por mudanças no sistema político e em suas 
instituições.

Por fim, defendemos ainda medidas que fortale-fendemos ainda medidas que fortale-
çam as instituições partidárias e as consolidem como 
organizações programáticas, garantindo a represen-
tação do tecido social brasileiro, ampliando significati-
vamente a presença das mulheres, com lista paritária 
de gênero, e de outros setores sub-representados na 
política, a exemplo, dos jovens, dos índios e dos negros.

A reforma política, que é considerada por muitos 
a mãe de todas as reformas, sem dúvida, é essencial 
para avançarmos no aprofundamento da democracia 
brasileira. O plebiscito proposto pela Presidenta Diíma, 
com toda certeza, é decorrente, em parte, das grandes 
mobilizações e da presença de povo nas ruas, que es-
tabeleceram um ambiente possível para que medidas 
de democracia direta fossem apresentadas.

Assim sendo, reafirmo o que já falei anteriormente: 
é fundamental que as trabalhadoras e os trabalhadores, 
que os jovens e os demais segmentos progressistas 
da nossa sociedade continuem mobilizados e organi-
zados nas ruas, apresentando a todos os governos, 
aos Legislativos e ao Judiciário suas pautas de reivin-
dicações, para que o nosso País avance nas transfor-
mações tão almejadas e tão necessárias à construção 
do Brasil que sonhamos e por que lutamos.

Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha a dizer no 
momento. Também agradeço a atenção.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Senadora Ana Rita! Parabéns pelo 
pronunciamento! Permita só que eu diga, antes de V. 
Exª sair da tribuna, que entendo que o plebiscito – é 



43422 Sábado 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013

claro que vamos ver qual o momento que ele poderá 
ser feito – é uma consulta popular, é importante. Estou 
convencido de que sobre o voto secreto a Presidenta 
tinha razão: só o faremos se as urnas disserem para o 
Senado aprovar, senão fica muito difícil. Então, V. Exª 
tem toda a razão. Vai ter de vir de lá para cá. A maté-
ria estava na Ordem do Dia, mas, agora, parece que 
nela não vai entrar mais. Espero que a gente consiga 
dialogar aqui, não é, Senador Ferraço?

Convido V. Exª, Senador Ferraço, a vir à tribuna.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Obrigada, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Obrigado, Senadora Ana Rita.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – A Presidência comunica que, conforme enten-
dimento em plenário, o Projeto de Lei da Câmara nº 
11, de 2013, retorna ao exame da Comissão de Di-
reitos Humanos e Legislação Participativa, seguindo, 
posteriormente, à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, e, nos termos do Requerimento nº 711, 
de 2013, aprovado nesta sessão, irá à Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional o requerimento 
de V. Exª, Senador Ricardo Ferraço, pelo entendimento 
feito sob sua orientação neste plenário. Está lido o seu 
requerimento e o devido encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Com a palavra, o Senador Ricardo Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, meu caro Senador Paulo Paim, dificil-
mente, eu discordo de V. Exª, mas agora vou discordar.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Só a discordância de V. Exª se dirigindo a mim 
já é uma satisfação enorme.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– E quero crer que, ao fim, seremos militantes, até por-
que V. Exª é o protagonista inicial dessa grande causa.

Parece-me que o voto aberto, a radicalização 
em torno da transparência é um caminho sem volta. 
Já votamos aqui o regime de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Que Deus ajude que V. Exª tenha razão! Eu, que 
estava meio pessimista, começo agora a me animar de 
novo. Que bela discordância de V. Exª em relação a mim!

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– O debate foi feito de forma entusiasmada na Comis-
são de Constituição e Justiça. V. Exª lidera essa mili-
tância no Senado há alguns anos, acho que ainda na 
Câmara, no Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Desde a Constituinte, brigo por esse sonho.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES) – O tema foi debatido à exaustão na Comissão 
de Constituição e Justiça. O regime de urgência foi 
aprovado em plenário. Portanto, parece-me ser essa 
uma decisão sem volta, até por conta da convicção de 
que o voto aberto, em toda e qualquer circunstância, é 
uma proteção, para que nós possamos prestar contas 
à sociedade das nossas decisões no plenário do Se-
nado, até porque mandato parlamentar, mandato pú-
blico, mandato político não é propriedade particular de 
quem o exerce. Portanto, a transparência no voto me 
parece um imperativo, parece-me uma necessidade.

O eleitor, sim, todos nós como cidadãos preci-
samos do sigilo do nosso voto, mas o representante 
popular que se elege nas ruas, que se elege pela von-
tade popular, deve, sim, prestar contas dos seus atos. 
Já tivemos aqui oportunidade de discutir esse tema.

Não tenho qualquer tipo de receio quanto ao voto 
aberto. Há o comentário de que, se você votar aber-
tamente contra uma eventual autoridade que vai para 
o Supremo Tribunal Federal, amanhã você poderá ser 
submetido a essa ou àquela perseguição.

Para mim, isso não diz nada. O voto aberto é uma 
proteção para que a sociedade e a população possam 
saber como se manifestou o seu representante.

Portanto, eu estou ao lado de V. Exª e sempre en-
tusiasmado. E acho que o Senado não pode dar esse 
passo atrás. Será um retrocesso frente às importantes 
medidas que nós adotamos nos últimos dias. 

É verdade, Presidente Paulo Paim, que nós pre-
cisamos fazer aqui o mea-culpa, que nós precisamos 
fazer uso da humildade e reconhecer que muitas das 
mudanças que nos últimos dias foram votadas se efe-
tivaram em razão das movimentações populares. A 
Casa reagiu, reagiu positivamente, mas essa reação 
não pode ser uma reação conjuntural. Precisa ser 
uma reação estrutural. Precisamos continuar, acho eu 
– este é o meu juízo de valor –, perseverando nessa 
direção, para que a Casa se afirme junto à população 
brasileira, manifestando não apenas o desejo, mas a 
determinação de fazer as mudanças que são abso-
lutamente necessárias no processo parlamentar, no 
processo de representação política.

Eu quero crer que, já na segunda-feira, nós pre-
cisamos voltar ao tema. Um dia sim, o outro também. 
Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. E 
precisamos, sim, votar a proposta de S. Exª, que foi 
relatada e foi votada à unanimidade na Comissão de 
Constituição e Justiça, inclusive com regime de ur-
gência.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PMDB 
– RS) – Senador Ricardo Ferraço, só uma frase. Eu 
fiz uma pequena pesquisa, e em inúmeros países do 
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mundo não há mais voto secreto. Nos Estados Unidos, 
os Ministros da Suprema Corte são escolhidos com 
voto aberto. Impeachment de Presidente, voto aberto; 
inclusive vetos, voto aberto. Cada um diz a sua posi-
ção, e acabou.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES) – Claro! 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PMDB 
– RS) – Quero só cumprimentar V. Exª, porque agora 
fiquei mais otimista, a partir do seu discurso.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– “Não posso votar aberto porque, se votar contra um 
veto que venha da Presidência, eu serei perseguido 
por isso ou por aquilo.” Eu não posso ser perseguido 
é pela população.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PMDB 
– RS) – Muito bem.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES) – Às favas essa coisa de que não vou contrariar 
Presidente de plantão. O que eu não posso contrariar 
é a população brasileira; no meu caso específico, a 
população capixaba, que me colocou aqui e que pre-
cisa ter, sim, controle social sobre a forma com que me 
manifesto e a forma com que exerço aqui este mandato 
de Senador, volto a frisar, que não me pertence. Per-
tence à população capixaba e à população brasileira.

Portanto, na segunda-feira, nós precisamos re-
tomar a nossa militância nesta Casa, porque isso não 
pode ser estratégia de discurso. Isso tem que ser prática 
política, e nós estaremos juntos. Tenho certeza de que 
a maioria dos Srs. Senadores e das Srªs Senadoras 
estarão engajados conosco, com V. Exª, que é o autor 
dessa proposta que, seguramente, marcará um novo 
tempo no Senado da República.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Cumprimento V. Exª. Pode ter certeza, em nome do 
povo brasileiro. A pesquisa mostra que 99% do povo 
são a favor da posição que V. Exª defende.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, a Câmara dos Deputados votou, 
um dia desses, decidiu de maneira majoritária por um 
caminho que me parece extremamente na contramão 
da conjuntura do nosso País. Decidiu a Câmara dos 
Deputados, por sua maioria, criar facilidades, portas e 
janelas, para a criação de novos Municípios no Brasil. 
A minha manifestação é para condenar essa iniciativa, 
inadequada, insensata e fora de hora, Sr. Presidente.

O IBGE, Sr. Presidente, relata, através de núme-
ros inclusive divulgados hoje, no jornal A Gazeta, do 
meu Estado, que houve um aumento de aproximada-
mente 32% no número de servidores das prefeituras 
municipais entre 2005 e 2012. E essa é seguramente 

uma das causas – não a causa, mas uma das causas 
– das dificuldades financeiras e até econômicas en-
frentadas pelos nossos Municípios. Nem as restrições 
ao gasto com pessoal, previstas na Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, impediram muito mais do que um mar, 
um oceano de contratações, Sr. Presidente. 

Foram mais de 1,5 milhão funcionários contra-
tados nesse período por esse conjunto de prefeituras 
municipais do nosso País. Imagina-se que em algumas 
prefeituras os limites de caixa foram mais duros do que 
a Lei de Responsabilidade. 

Em 2005, os servidores municipais correspondiam 
a 2,6% dos 183.400 habitantes do País. Em 2012, esse 
número saltou para 3,2%, cuja população era estimada 
em 196 milhões de pessoas. 

O crescimento percentual levanta suspeitas so-
bre o custo/benefício, ou seja, a melhoria dos serviços 
prestados à população, indicando, seguramente, a má 
gestão dos recursos públicos.

O IBGE também constata que os Municípios com 
população entre 100 mil e 500 mil habitantes foram 
os que mais ampliaram os quadros de servidores. O 
crescimento médio atingiu 47%, considerando traba-
lhadores envolvidos de forma direta ou indireta na Ad-
ministração Pública. 

Esses dados, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, sinalizam, deixam clara a necessidade de o 
Senado Federal...

Aqui, manifesto o meu posicionamento contra 
essa matéria. 

Novos Municípios significam, na prática, novos 
cargos de prefeitos, secretários, vereadores, servido-
res, foros municpais, dinheiro do sofrido contibuinte 
brasileiro, para ser gasto em atividade meio, quando o 
que nós precisamos é trabalhar com austeridade, com 
economia, para que nós possamos ampliar a capacida-
de de investimento da máquina pública brasileira, não 
importa se em nível federal, em nível estadual ou em 
nível municipal, ou seja, mais despesas, mais gordura 
para uma máquina pública que já peca no atendimento 
deficitário e deficiente ao conjunto das demandas da 
população brasileira. 

Temos hoje, Sr. Presidente, 5.578 cidades no Bra-
sil. Mesmo estabelecendo condições de certa forma 
rigorosas para o desmembramento dos atuais Municí-
pios, estima-se que as novas regras aprovadas pelos 
Srs. Deputados Federais poderão resultar na criação 
– imaginem, imaginem e pasmem! – de pelo menos 
mais 400 ou 500 Municípios em nosso País. 

Qual é, de fato, a vantagem? Quais são, de fato, 
os benefícios para os moradores e para os contribuin-
tes brasileiros?
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É preciso registrar que, em cerca de 4 mil dos 
nossos Municípios, há hoje menos de 20 mil habitantes, 
e não há arrecadação tributária suficiente para atender 
às necessidades mínimas de sua população, ou seja, 
são Municípios que foram criados e que dependem 
fundamentalmente de transferência de recursos ou 
do Governo Estadual, ou mesmo do Governo Federal.

Essa é uma situação que, obviamente, só tende 
a se agravar com a criação de novos Municípios.

Ora, Sr. Presidente, é preciso um mínimo de res-
ponsabilidade, de sensatez, de razoabilidade num mo-
mento como este, sobretudo quando a população está 
dizendo ao setor público, está dizendo a todos nós que 
precisamos melhorar a eficiência, a eficácia, o alcan-
ce, a universalização do acesso aos serviços públicos.

Portanto, parece-me essa uma medida abso-
lutamente equivocada. Sinceramente, só vejo uma 
motivação e um sentido nisso: o interesse político, ou 
melhor, o interesse da política de baixa qualidade na 
manutenção de currais eleitorais, para que esses polí-
ticos possam se perpetuar ou conduzir seus mandatos 
com essas manobras.

O que infelizmente nos parece é que os interes-
ses políticos e eleitorais costumam falar mais alto do 
que os interesses da população. É o que estamos aqui 
condenando.

Entre 1988 e 2000, a brecha aberta pela Cons-
tituição para que as assembleias legislativas estadu-
ais encaminhassem processos de emancipação de 
novos Municípios resultou na criação de pelo menos 
mais 1,5 mil, 1,4 mil Municípios em nosso País. Pois 
é, entre 1988 e 2000! 

Mesmo diante dessa realidade, decidem os Srs. 
Deputados Federais ampliar as condições, flexibili-
zando, para que cerca de 400 a 500 Municípios pos-
sam ser criados, a partir dessa que foi uma decisão 
tomada pela Câmara. Quero crer que o Senado não 
vai avalizar, por tudo que representa de prejuízo para 
o conjunto da população brasileira.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
é inaceitável colocarmos agora mais lenha nessa fo-
gueira, que só vai deteriorar e prejudicar a vida do 
contribuinte brasileiro.

Números recentes divulgados pela imprensa 
apontam, Sr. Presidente, mais de 984 mil servidores 
federais só para movimentar os nossos 39 Ministérios. 
O custeio de todas essas Pastas do Executivo ultra-
passa R$600 bilhões! Está muito caro, está muito pe-
sado para o contribuinte brasileiro, para o trabalhador 
brasileiro sustentar uma atividade meio como essa, 
que vem sendo reprovada pela população brasileira, 
inclusive nas últimas manifestações.

Por isso tudo, Sr. Presidente, quero já deixar aqui 
a minha manifestação. Se essa proposta tramitar por 
esta Casa terá a minha oposição, e quero crer que eu 
não serei, como se diz, andorinha de voo sozinho. Nós 
teremos a companhia de um conjunto muito grande de 
Senadores, de modo a barrar essa iniciativa clientelista 
e eleitoreira, até porque é o Senado Federal a Casa 
Revisora, mas não apenas a Casa Revisora; é o Se-
nado Federal a Casa que deve preservar o interesse 
da Federação brasileira. 

Esse tipo de iniciativa, com certeza, descaracte-
riza e enfraquece a possibilidade de o Poder Público 
brasileiro continuar oferecendo resultados à população 
brasileira. Sejamos aqui muito sinceros: os resultados 
estão sendo muito questionados. O nosso País, o se-
tor público brasileiro, em todos os sentidos, inclusive 
o setor político estão sob manutenção, precisando 
reavaliar toda a sua construção, toda a sua jornada, 
para que esse movimento que inunda e incendeia o 
coração dos brasileiros possa, na prática, fazer com 
que a ficha tenha que cair por parte daqueles que têm 
o dever e a responsabilidade de representar o senti-
mento da população brasileira.

Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – De imediato, convidamos a Senadora Lúcia Vâ-
nia para assumir a tribuna. 

(Interrupção do som.)
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, um assunto 
que tem preocupado nossos governantes, para além 
das manifestações populares que tomaram as ruas do 
País nas últimas semanas, é o fantasma da inflação.

O processo inflacionário em curso, ainda que sob 
controle até o momento, além de gerar desconfiança 
entre os investidores, vem minando o poder de com-
pra da chamada classe C, os milhões de brasileiros 
que viveram um processo de ascensão social na últi-
ma década, incorporando novos hábitos de consumo 
de bens e serviços.

Em matéria publicada recentemente sobre infla-
ção, o jornal Correio Braziliense traz dados divulga-
dos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) de que o varejo registrou alta de apenas 1,6% 
em abril, em comparação com o mesmo período de 
2012, o pior resultado desde 2003, primeiro ano do 
Governo Lula.

“No acumulado do ano”, assinala o Correio, “o 
incremento das vendas chega a 3%, mas as receitas 
do setor saltaram 11,1%”. O periódico diz, ainda, que 
“o comércio não se intimidou em reajustar as merca-
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dorias a um ritmo quase quatro vezes maior do que o 
incremento do consumo”.

Na interpretação dos economistas, o comércio 
se ressente do esgotamento do processo de ascensão 
social que perdurou por mais de uma década. A nova 
classe média, formada por 40 milhões de pessoas, 
não só parou de crescer, como também está vendo 
seu poder aquisitivo encolher.

Para o gerente da Coordenação de Serviços e 
Comércio do IBGE, Reinaldo Pereira, o consumo ele-
vado até agora se explicava pela ascensão social de 
milhões de brasileiros, que, além de terem melhorado 
seu padrão de vida, estavam com a demanda repri-
mida. Essa nova classe média, então, teve acesso a 
móveis, eletrodomésticos, celulares, equipamentos de 
informática e veículos. Agora, tendo adquirido esses 
bens, a troca por outros mais novos é mais lenta.

A esse cenário de retração nas vendas soma-
-se a projeção de inflação de 5,69%, de acordo com a 
pesquisa Focus, do IBGE, divulgada no dia 17 do mês 
passado. Embora não seja um cenário de descontrole, 
esse índice preocupa, pois ultrapassa a margem de 
dois pontos para mais ou para menos, admitida para o 
centro da meta estabelecido pelo Conselho Monetário 
Nacional, que é de 4,5% ao ano.

Nesta mesma direção de preocupação, o econo-
mista Affonso Celso Pastore, ex-Presidente do Banco 
Central, é enfático ao dizer: “A inflação está em alta. 
Há um aumento generalizado. Os reajustes no setor 
de serviços mantêm-se acima de 8% ao ano. É um 
quadro grave”.

Por outro lado, o aumento dos juros pode até con-
tribuir para conter os preços, como alega o Governo. 
Na verdade, a taxa de juros é um dos instrumentos 
de que dispõe a equipe econômica para conter a es-
calada inflacionária. O Governo tem tomado diversas 
outras medidas com essa intenção, especialmente a 
desoneração tributária. Nessa estratégia se enqua-
dram a redução da alíquota do IPI para automóveis, 
a desoneração da cesta tributária e da folha de paga-
mento de diversos setores e também a desoneração 
da energia elétrica. Essas medidas contribuem para 
conter a inflação, mas têm poder limitado, pois a ori-
gem da alta dos preços está no desequilíbrio entre a 
oferta e a demanda de bens e serviços.

O que mais preocupa a equipe econômica e, é 
claro, a população brasileira, não é apenas a alta dos 
preços, mas o fato de ela vir acompanhada por um 
crescimento pífio da economia. A última previsão para 
o crescimento econômico, ainda de acordo com o Rela-
tório Focus, recuou de 2,53% para 2,49%. Para o cres-
cimento do setor industrial, a estimativa foi igualmente 
rebaixada pelos especialistas, de 2,53% para 2,50%.

O ramo de supermercados, evidentemente, pela 
queda no consumo de gêneros de primeira necessi-
dade, está entre os mais afetados pela inflação. As 
autoridades culpam as condições climáticas pela alta 
dos preços, que afugentam os consumidores. De fato, 
a pior seca das últimas décadas na Região Nordeste, 
juntamente com o excesso de chuvas no Sul, contribuí-
ram para a queda na produção de alimentos, conforme 
admitem os especialistas. O setor de supermercados 
registrou queda de 5,4% nas vendas em abril, em com-
paração com o mesmo período do ano passado. Além 
disso, o grupo de produtos de alimentação encareceu, 
em média, 15,7% nos últimos 12 meses, prejudicando 
mais fortemente as famílias de baixo poder aquisitivo, 
que comprometem boa parte de sua renda com esse 
tipo de despesas.

Apesar das condições climáticas e do nível de 
endividamento, e apesar também de medidas como as 
desonerações fiscais, que vêm sendo tomadas pelas 
autoridades, o combate à inflação requer mudanças 
mais abrangentes e estruturais, como o estímulo à 
concorrência, que implica o aumento da produtividade 
e a eliminação dos gargalos estruturais. O chamado 
custo Brasil – em que a gente tem batido muito aqui – 
tem sido um eterno entrave não apenas às metas dos 
exportadores brasileiros, mas também à produção de 
bens e serviços destinados ao mercado interno. Ao 
comentar, há dias, os dados divulgados pelo IBGE, es-
pecialmente o fato de o índice inflacionário ter atingido 
o teto superior à meta fixada pelo Conselho Monetário 
Nacional, o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso 
mostrou-se ponderado. Reconheceu não haver o des-
controle no momento, mas pregou a necessidade de 
controlar os gastos públicos e unir as políticas mone-
tária e fiscal, além de manter absoluta transparência 
nos investimentos.

No momento em que o dólar e a inflação come-
çam a disparar e o PIB apresenta ínfimo crescimento, 
a equipe econômica precisa agir com rapidez, objeti-
vidade e austeridade, para recuperar a confiança dos 
investidores. Só assim evitaremos que o velho fantasma 
da inflação volte a desestabilizar a economia brasileira, 
com prejuízos para todos os setores e, principalmente, 
para as famílias de baixa renda.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigada, Sr. Pre-
sidente.

Durante o discurso da Srª Lúcia Vânia, o Sr. 
Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. João Capiberibe.

O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Dando sequência à lista de oradores, 
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passo a palavra ao Senador Paulo Paim, nosso Se-
nador do voto aberto.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Senador Capiberibe.

Essa bandeira é de todos nós. V. Exª foi um dos 
primeiros também. Quando apresentei, além de assinar, 
fez a defesa. Chego a dizer, Senador Capiberibe, que 
a grande revolução no Parlamento brasileiro será o fim 
do voto fechado, porque, aí sim, teremos a democra-
cia participativa. E, como já foi dito aqui por inúmeros 
Senadores, a população verá como cada um vota e 
ponto; é só isso. O que V. Exª quer e o que eu quero é 
isso. Não sei por que alguns resistem. 

Como eu dizia antes: inúmeros países do mundo! 
E dei um exemplo dos Estados Unidos, porque está 
mais próximo, digamos, da realidade brasileira, em 
matéria de que muita gente diz: “Os Estados Unidos 
são assim quando interessa; quando interessa para o 
movimento popular, daí não é bem assim!”. 

Vou repetir, porque recebi diversas mensagens, 
quando disse da tribuna: os ministros da Suprema 
Corte são eleitos pelo voto direto e aberto do plenário. 
Todos, todos. São apenas dois partidos. Eles dizem 
sim ou não ao veto, se vão manter ou não, e a popu-
lação fica sabendo.

Só vou dar um exemplo, Senador Capiberibe. Po-
dem falar: “Assim está alertando alguns”; mas vou dar 
porque falo a verdade, já que digo que é tudo transpa-
rente. Bota em votação o veto do fator previdenciário no 
voto aberto e no voto fechado para ver. No voto aberto, 
é dez a zero; no voto fechado, podemos até perder.

É a pressão popular. E cada um tem assumir as 
suas responsabilidades.

Por isso meus cumprimentos a V. Exª. E o seu 
partido eu sei que todo ele já tem posição clara de que 
não tem medo do voto aberto. 

Fiquei feliz que a Presidenta também colocou 
nos cinco pontos. E a Presidenta sabe a resposta das 
urnas, mas já que há resistência, ela coloca no quinto 
ponto: voto aberto. E a população que diga.

Aqueles que são contra o voto aberto façam uma 
pesquisa em seu gabinete. Bota lá. Eu fiz no meu, só de 
curiosidade. O meu foi 100%. Não teve um internauta 
que teve a coragem de dizer que era pelo voto fechado. 
Então, aqueles que têm dúvida peguem o seu partido, 
mandem fazer uma pesquisa junto à população para 
ver se não vai dizer que quer o voto aberto. 

Quando vim para cá, Senador Capiberibe, ainda 
na Assembleia Nacional Constituinte, o meu primeiro 
discurso foi esse, mais ou menos meio ingênuo e infan-
til, alguns poderiam dizer, mas vim com o sentimento 
das ruas. Eu subi à tribuna, meu primeiro discurso, por 

escrito, direitinho, bonitinho, e disse: “Eu não entendo 
porque existe voto secreto. Lá fora todos querem sa-
ber como vocês agem aqui dentro. E só tem uma sa-
ída: voto aberto”. Todo mundo ouviu, ouviu, e o voto 
secreto continuou. Por isso as minhas preocupações.

Mas, Presidente, primeiro eu esclareço, pois me 
perguntaram de quem era a autoria de um requerimento 
que eu li, infelizmente de voto de pesar. Voto de pesar 
pelo meu amigo, amigo pessoal, o Cairo, Presidente da 
Federação dos Trabalhadores da Indústria de Alimen-
tação do Rio Grande do Sul. Já li o requerimento. Ele 
faleceu esta noite, com 55 anos de idade. Um jovem 
lutador, militante. É de minha autoria, mas tenho cer-
teza de que não é só minha não, é dos três Senadores 
do Rio Grande e de todo o Congresso Nacional, pela 
luta e pela vida bonita que o Cairo teve em defesa de 
todo o nosso povo e de toda a nossa gente.

Por isso terminei a leitura dizendo: Cairo Fernan-
do Reinhardt, presente, presente, presente.

Sr. Presidente, quero agora também fazer um 
rápido registro. Se não me engano, acho que V. Exª 
também já comentou, mas vou comentar aqui porque 
tenho compromisso com o tema.

Pronunciamento sobre o bloco comercial Aliança 
do Pacífico, Sr. Presidente, Senador Capiberibe.

Criado há pouco mais de um ano, o bloco co-
mercial Aliança do Pacífico, que tem o Chile, o México, 
a Colômbia e o Peru como membros plenos, enseja 
reações as mais diversas no Brasil e nos países vizi-
nhos, além de gerar grandes expectativas, e ampliou 
essa expectativa também para o âmbito do Mercosul. 

A explicação para esse ambiente de expectativa 
e também de algumas controvérsias parece estar, além 
da questão ideológica, na rapidez com que o novo bloco 
vem se organizando e despertando o interesse de ou-
tros países, da América Latina e de outros continentes. 

De fato, a Aliança do Pacífico congrega, além 
dos quatro membros fundadores, um grande número 
de países que hoje estão na condição de membros 
observadores, alguns dos quais analisam a sua inte-
gração ao grande bloco – Canadá, Costa Rica, Pana-
má, Uruguai, Guatemala, Espanha, Japão, Nova Ze-
lândia, e ainda aprovado, na 7ª Cúpula, realizada em 
Cali, no mês passado, com a presença do Equador, 
El Salvador, Honduras, Paraguai, República Domini-
cana, Portugal e França. Formalmente constituído no 
ano passado, o bloco resulta de negociações diplomá-
ticas iniciadas ainda em 2011, quando se realizou a 
primeira Cúpula da Aliança do Pacífico e se aprovou 
a Declaração de Lima.

O novo bloco, que representa 36% do Produto 
Interno Bruto da América Latina, 55% de suas expor-
tações e um mercado de 206 milhões de consumido-
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res, pretende se firmar como uma nova opção de livre 
mercado na região, com os olhos voltados, entretanto, 
à busca conjunta também do mercado asiático e de 
toda a região banhada pelo Oceano Pacífico. 

Com um viés absolutamente liberal, a Aliança 
do Pacífico propõe-se a gerar emprego e renda, além 
de promover o bem-estar por meio do livre fluxo de 
bens, pessoas e investimentos, além da conquista de 
novos mercados.

A tônica da liberalização da economia foi reforçada 
com a criação, durante a realização da 6ª Cúpula da 
entidade, do Conselho Empresarial, que tem por ob-
jetivo agilizar a inserção do setor privado no processo 
de integração de todos os países membros. 

Estima-se, senhores e senhoras, que, já no fi-
nal deste mês, serão anuladas as tarifas de 90% dos 
produtos comercializados no âmbito da Aliança, e que 
os 10% restantes terão suas tarifas extintas, no prazo 
de sete anos. 

Veja que é interessante e muito positivo.
O cotejo do bloco recém-criado com o Mercosul 

tem sido naturalmente formal e político e é importante. 
Os críticos do Mercosul já se apressam em decretar 
sua falência – o que é um equívoco –, destacando a 
agilidade, a flexibilidade e o pragmatismo da Aliança 
do Pacifico.

Eles lembram que a nova aliança, com um PIB de 
US$1,9 trilhão, representa as economias mais dinâmi- trilhão, representa as economias mais dinâmi-economias mais dinâmi- mais dinâmi-
cas da região, com crescimento médio de 5% em 2012 
e acordos de livre comércio firmados com os Estados 
Unidos ou importantes mercados da União Europeia.

Ao mesmo tempo, destacam que o Mercosul, 
com um PIB de US$3,3 trilhões, luta há uma década 
para estabelecer um acordo comercial bloco a bloco 
com a União Europeia.

Os países-membros do novo bloco, evidentemen-
te, negam que a Aliança do Pacífico venha a competir 
com o Mercosul. O Presidente da Colômbia e o atual 
Presidente da Aliança, Juan Manuel Santos, tem sido 
enfático. Ele diz:

A Aliança é uma iniciativa de integração que 
não pretende competir com outros mecanis-
mos de integração política ou econômica que 
existam no continente, como a Alba, o Merco-
sul e a Unasul.

Por sua vez, o Presidente chileno, Sebastián 
Piñera, até recentemente na presidência temporária 
do bloco, destaca que a Aliança “nasceu de braços 
abertos” para todos, para abrigar novos sócios, e diz 
que os países da região devem se unir “sob os princí-
pios da democracia e do livre comércio”.

Aqui vem o contraditório que nós temos que fa-
zer, porque tenho certeza de que milhões de pesso-
as assistem todos os dias ao embate e ao debate no 
plenário do Senado.

Entretanto, setores da mídia e do próprio em-
presariado têm-se mostrado reticentes em relação 
ao futuro do Mercosul, diante do dinamismo, do prag-dinamismo, do prag-
matismo e das possibilidades de arregimentação que 
parece mostrar essa Aliança.

No que compete ao Mercosul, destacam como 
entraves à sua consolidação o excessivo protecionis-
mo e as divergências políticas.

O Mercosul, Sr. Presidente, passa sim por um 
momento de crise, não se pode negar. Tanto que não 
houve praticamente nenhuma reunião nos últimos 
dois anos e nem neste ano. Fui membro do Mercosul 
e acabei cedendo para o Senador Suplicy, porque ti-
nha a perspectiva de algumas reuniões sucessivas, e 
nenhuma delas aconteceu; neste ano, novamente sou 
membro do Mercosul.

Para Rodrigo Branco, economista chefe da Fun- da Fun-
dação Centro de Estudos de Comércio, a crise eco-
nômica da Argentina, somada à adoção de medidas 
de proteção e à ausência de linhas de crédito interna-
cionais, tem provocado a fragilização do bloco e uma 
queda generalizada no fluxo desde importante bloco 
na área do comércio.

Os observadores, Sr. Presidente Capiberibe, 
incluem também, entre as dificuldades que têm sido 
enfrentadas pelo nosso Mercosul, questões políticas, 
como a da Venezuela, onde a oposição contesta os 
resultados do pleito de abril, que elegeu Nicolás Ma-
duro, e as mais recentes medidas governamentais; ou 
do Paraguai, que, suspenso das instituições políticas 
do bloco desde que foi deposto o Presidente Fernan-
do Lugo, se divide entre a reintegração e a procura de 
alianças outras.

Por sua vez, o Uruguai, admitido como membro 
observador da Aliança por constatar “o deficiente fun-
cionamento do Mercosul”, divide-se entre continuar 
nessa situação ou pleitear as condição de país-mem-
bro do novo bloco.

Nesse processo de integração regional, Sr. Presi-
dente Capiberibe, há um evidente componente político 
e ideológico, a começar, no caso em tela, pela opção 
dos países-membros da Aliança, México, Chile, Peru e 
Colômbia, que se identificam com o projeto ora apre-
sentado, em contraposição ao Mercosul.

Na verdade, a questão política remonta pelo me-
nos a duas décadas, quando os países latino-ameri-
canos se dividiam entre promover uma integração 
regional em blocos menores ou aderir à integração 
continental, no âmbito da Área de Livre Comércio das 
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Américas, a nossa querida Alca, proposta também há 
um tempo atrás.

Não houve intercâmbio e não caminhamos para 
lado nenhum; fragiliza-se o Mercosul e da Alca tam-
bém não estamos participando.

Diante da inevitável submissão à hegemonia no 
eventual processo de integração continental, conforme 
revelavam os desdobramentos da controvérsia, formou-
-se gradativamente um ambiente favorável à criação e 
consolidação de mecanismos de integração, aqui apre-
sentado e que estou comentando, de âmbito regional.

Esse cenário decretou a criação ou a consolida-
ção de blocos como a Comunidade Andina de Nações, 
o Mercosul, a Associação Bolivariana das Américas 
(Alba) e a União das Nações Sul-Americanas (Unasul), 
inviabilizando, claro, a proposta americana.

Ao mesmo tempo em que os países membros 
veem na Aliança uma grande oportunidade de dina-
mização da economia regional e de conquista dos 
mercados do Pacífico, os Estados Unidos têm, na for-
mação do novo bloco, uma oportunidade de reafirmar 
sua ascendência na região, após o fracasso na tenta-
tiva de instituir a Alca.

Para isso contam, entre outros trunfos, com o 
acordo de livre comércio com a Colômbia, uma ponte 
para a inserção de seus produtos nos países que in-
tegram a nova aliança.

Para Wagner Iglecias, doutor em Sociologia e pro-
fessor do Programa de Integração da América Latina, 
na Universidade de São Paulo, o novo bloco, além de 
facilitar o isolamento dos governos mais autônomos 
surgidos na América do Sul, serve aos interesses es-
tratégicos de outros setores que vão frear a expansão 
econômica e a influência política da China no eixo ge-
opolítico do Pacífico.

Como vemos, a situação de fato é mais do que 
complexa.

Em recente entrevista, Sr. Presidente, o profes-
sor lembrou que a Europa parece ter entrado numa 
crise de longa duração, e que os Estados Unidos são 
e ainda deverão ser, por um bom tempo, a maior eco-
nomia do mundo.

Nessas circunstâncias, e diante da consolidação 
da China como o grande rival dos Estados Unidos, a 
região do Pacífico, na análise de Iglecias, deverá de-
sempenhar, a partir deste século, o papel que o Atlân-
tico Norte desempenhou a partir do século XVI.

Para ele, a Aliança do Pacífico pode vir a tornar-
-se um obstáculo para a ampliação do Mercosul e 
para a consolidação da Unasul, enfim, pode dificultar 
a consolidação de um espaço econômico sul-ameri-
cano mais forte.

A estratégia, diz ele, a ser adotada pelo Brasil – aí 
aponta caminho depois de todas essas controvérsias 
– e pelo Mercosul, de acordo com Iglecias, não deve 
ser o confronto – é isso que, mais ou menos, apontáva-
mos aqui na nossa análise – e o distanciamento, mas 
o estreitamento de laços econômicos e diplomáticos 
com os países da região, com os Estados Unidos e 
com parceiros de outras regiões.

Ele aqui é muito feliz. Ele faz toda uma análise e 
diz que não adianta ser contra por ser contra; tem que 
dialogar, tem que conversar, fazer parcerias. Somen-
te assim nós podemos viabilizar e salvar o Mercosul.

Esse estreitamento de laços não pressupõe uma 
eventual união do Mercosul e da Aliança, porquanto 
o primeiro se mostra como uma união aduaneira, en-
quanto que o novo bloco é voltado prioritariamente 
para a efetivação do livre comércio.

Essa análise é compartilhada por outros observa-
dores, Tullo Vigevani, por exemplo, professor da Univer-
sidade Estadual Paulista e especialista em Mercosul, 
entende que este bloco tem maiores chances de pro-
mover a integração regional; e lembra que os próprios 
países da Aliança têm acordos com o Mercosul, que 
poderão ser ampliados.

De fato, praticamente todos os países sul-ame-
ricanos, em maior ou menor grau, participam da zona 
de livre comércio do Mercosul.

Chile e Peru formalizaram sua associação por 
meio de acordos de complementação econômica assi-
nados, respectivamente, em 1996 e 2003; a Colômbia 
tornou-se membro em 2004, juntamente com o Equa-
dor e a Venezuela; e o México firmou, em 2002, dois 
acordos de complementação econômica com o Brasil.

A grande diferença, portanto, nessa inter-relação, 
é o fato de que os países da Aliança do Pacífico não 
integram a união aduaneira do Mercosul nem partici-
pam de suas instituições de caráter político.

Em termos estritamente econômicos, é bom lem-
brar que o Mercosul tem maior mercado consumidor e 
maior Produto Interno Bruto que a própria Aliança do 
Pacífico, como aqui já foi mostrado.

É também significativo que, embora as exporta-
ções da Aliança tenham superado as do Mercosul, no 
ano passado, o Brasil tem sido superavitário no comér-
cio bilateral com os países do novo bloco.

Por isso, lembramos, mais uma vez, que não nos 
interessa o confronto.

Essas ponderações, Sr. Presidente, não têm por 
objetivo estabelecer um clima – repito – de confronto 
ou de alardear uma suposta superioridade.

Não interessa a qualquer país desse ou daquele 
bloco, dessa ou daquela aliança crescer sozinho, não 
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apenas por uma questão de solidariedade, mas até 
pela sustentabilidade do seu desenvolvimento.

Na verdade, o Mercosul tem boas razões, claro, 
para se preocupar com a possibilidade de um esva-
ziamento, caso não reflita sobre o seu projeto político 
e não supere os impasses de sua agenda comercial 
e econômica. Aqui, mais uma vez, os analistas falam 
que não interessa ao Mercosul o confronto.

Os investidores estrangeiros, bem assim os gover-
nantes de alguns países parceiros, têm demonstrado 
inquietação em relação a sucessivas medidas de na-
cionalização de empresas, manipulações no câmbio, 
congelamento de preços e excessivo protecionismo.

Uma profunda reflexão sobre essas dificuldades 
e a definição de novas estratégias ou metas, entretan-
to, não devem se confundir com receio, com medo, ou, 
repito, com antagonismo ou com confronto.

Embora os dois blocos tenham metas diferen-
tes, o Mercosul pode estabelecer uma parceria com 
a Aliança, a exemplo do que já ocorre com seus paí-
ses-membros. Essa parceria, dizem os especialistas, 
seria de grande interesse também para o Brasil, que 
mantém intenso comércio com a Ásia, por viabilizar o 
comércio via Oceano Pacífico.

No momento em que o Mercosul se defronta 
com o surgimento de um novo bloco de propósitos 
mais modestos, mas de estrutura mais ágil e flexível, 
seus países-membros devem identificar e remover os 
impasses que vêm impedindo sua consolidação e a 
própria ampliação.

Terminando, Sr. Presidente, além disso, devemos 
estreitar os laços econômicos e diplomáticos com os 
países da região e intensificar a busca de novos par-
ceiros comerciais.

Sr. Presidente, esse intercâmbio, sem nenhuma 
dúvida, é um dos mecanismos mais rápidos e eficien-
tes para combater a pobreza e a desigualdade, bem 
como para desenvolver e promover o chamado desen-
volvimento sustentável e coletivo.

Enfim, Sr. Presidente, encerro o meu pronuncia-
mento, mas reitero, para quem o ouviu e assistiu, que 
aqui a nossa preocupação foi a de que o Mercosul, o 
Brasil, os países mais próximos ao Mercosul não an-
dem por um caminho de confronto com a Aliança do 
Pacífico. É possível conviver desde que se faça um 
diálogo intenso e se estabeleçam parcerias.

Era isso. Agradeço V. Exª e, com muita satisfação, 
vou agora assumir a Presidência no seu lugar para ter 
o orgulho de assistir ao seu pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Muito obrigado, Senador Paulo Paim, a 
quem devolvo a condição de Presidente desta Mesa.

O Sr. João Capiberibe deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Passamos a palavra, neste momento, ao Líder do 
PSB e grande Senador da República, pelo qual todos 
nós temos o maior carinho, o Senador João Capiberibe.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Paulo Paim, telespectadores 
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhores 
e senhoras presentes a esta sessão, vou tratar de fa-
zer um relatório da viagem que fiz a Berlim, no mês 
passado. Só agora estou fazendo esse relatório, essa 
prestação de contas, até porque viajei com recursos 
do Senado, recursos do contribuinte, a quem eu devo 
satisfação e devo apresentar resultados.

Já encaminhei o relatório à Presidência da Mesa 
e, agora, falo desse 1º Encontro sobre Capital Natu-
ral, em Berlim, entre os dias 6 e 8 de junho. Eu tive a 
satisfação de participar, juntamente com a Senadora 
Vanessa Grazziotin, do PCdoB, ambos representando 
o Senado, no 1ª Encontro sobre Capital Natural, pro-
movido pela Globe International, uma organização que 
congrega parlamentares do mundo todo. Na verdade, 
parece um embrião do que poderá vir a ser a repre-
sentação de um parlamento global.

Nós sabemos que caminhamos para essa preo-
cupação global com questões que nos assustam, como 
as mudanças climáticas, os fenômenos que ocorrem 
diariamente na natureza, provocados pela pressão 
humana sobre os nossos ecossistemas.

A esse encontro também esteve presente o De-
putado Márcio Macedo, representando a Câmara dos 
Deputados.

O objetivo do encontro foi fornecer aos legisla-
dores participantes – havia legisladores do mundo 
todo – informações sobre a importância de elaborar 
projetos legislativos que visem incorporar o chamado 
“capital natural” nos quadros da contabilidade nacional 
dos nossos governos.

Por capital natural entende-se a valorização de 
bens e serviços fornecidos pelos sistemas naturais: 
o sol, o ar, a água, o solo, a flora, a fauna, os micro-
-organismos, enfim, os ecossistemas, bem como os 
processos de produção de energia e transformação 
de matéria-prima neles existentes.

Hoje, o sistema de avaliação da riqueza nacional 
é fundamentalmente baseado em valores econômicos 
extraídos da contabilidade governamental. Esse avalia 
a eficiência das políticas de desenvolvimento por meio 
de índices como PIB, taxas de crescimento, emprego, 
taxas de juros, importações, exportações, investimen-
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tos etc. No entanto, esse sistema de contas não inclui 
o valor do capital natural e seus cálculos.

Foram dois dias de muita informação e debate 
sobre um tema novo, mas que será recorrente sempre 
que estiver em discussão a relação atual entre produ-
ção, consumo e natureza.

Esse instrumento pretende ajudar os países a 
superar o tradicional enfoque econômico baseado no 
PIB, integrando as contas nacionais à riqueza que 
constitui o capital natural. Em outros termos, garantir 
que as contabilidades nacionais, usadas para medir e 
planejar o crescimento econômico, incluam também o 
valor dos recursos naturais.

Até porque a gente sabe que, em qualquer bem 
que a gente adquira, um veículo, um equipamento qual-
quer, há um valor de amortização, de desgaste natural 
de uso. A mesma coisa são os recursos da natureza. 
Há os desgastes. Se nós usamos intensamente o solo, 
Senador Paulo Paim, uma parte desse solo não se 
recupera; ele se desertifica. Então, ele se torna inútil 
à agricultura. E essas perdas não são contabilizadas.

O PIB leva em consideração apenas o desem-
penho da economia, e o PIB é uma contabilidade que, 
muitas das vezes, contraria a prevenção. Por exemplo, 
não havendo doença, não tem crescimento o PIB. Às 
vezes, é mais interessante um desastre, porque daí, 
se você tem um desastre de carro, vai ter que recu-
perar o carro, vai ter que empregar gente, vai ter que 
comprar peça, e isso faz o PIB crescer. Quando você 
prevê e evita os acidentes, o PIB fica... É uma medida 
um pouco complicada para atender os interesses da 
qualidade de vida humana.

O PIB, como disse, só leva em consideração o 
desempenho econômico. Não diz nada a respeito da 
riqueza e dos bens subjacentes a essas rendas e a 
esses produtos. Por exemplo, quando um país explora 
seus recursos minerais, pesqueiros, hídricos, flores-
tais e outros, na realidade ele está esgotando essas 
riquezas e não tem amortização. Mas a redução des-
ses bens não aparece no PIB. A redução não é medida 
pela contabilidade nacional clássica.

Por essa razão, ao se fazer o cálculo da riqueza, 
é preciso incluir o valor do capital natural. O processo 
de desenvolvimento em longo prazo é um processo de 
acumulação e também de boa gestão de um conjunto 
de ativos, como o capital manufaturado ou industrial, 
o capital humano, o financeiro e social, aos quais há 
de acrescentar o capital natural.

Eu sou de uma geração em que o embate era 
entre o capital e o trabalho. Nós, até bem pouco tempo, 
até a última década do século XX, não cogitávamos do 
esgotamento dos recursos da natureza. Portanto, eles 

não entravam nessa disputa entre capital e trabalho. A 
natureza era como se fosse inesgotável.

Os serviços prestados pelas florestas, tais como 
o sequestro de carbono... Se desaparecer a Floresta 
Amazônica, haveria um risco, eu acho que hoje menor, 
haveria um processo de desertificação e de mudança 
do sistema hídrico. Então, as chuvas que hoje caem 
no Centro-Sul brasileiro são formadas pela evaporação 
da Floresta Amazônica.

Imagine: se desaparece a floresta, essa deserti-
ficação, essas secas se estenderiam não só na Ama-
zônia, mas também se estenderiam ao Centro-Sul 
brasileiro.

Voltando, digo que os serviços prestado pelas 
florestas, tais como o sequestro de carbono e a puri-
ficação do ar, não é considerados no cálculo do PIB. 
Essa ausência de indicadores do capital natural – ou 
ambiental ou ecológico – pode dar uma ideia equivo-
cada quanto ao desempenho da economia e do bem-
-estar de um país.

Eu tenho um caso concreto: a mina de manga-
nês do Amapá. Foi explorada de 1956 a 1996. Exau-
rida a mina, restou a cidade fantasma. As atividades 
econômicas, todas elas, desapareceram. Então, elas 
não são sustentáveis, principalmete do ponto de vista 
econômico, mas também, claro, do ponto de vista social.

Os ecossistemas estão se deteriorando em todo o 
Planeta, e essa degradação compromete a capacidade 
dos países de dar bem– estar à população e manter 
um crescimento sustentável e capaz de combinar a 
sustentabilidade econômica com a preservação das 
riquezas ambientais, do patrimônio ambiental e da 
equidadade social.

A incorporação do capital natural ao sistema de 
contas nacionais pode contribuir para a tomada de de-
cisões. Por exemplo, ao contabilizar a terra ou a água, 
os países podem melhorar a gestão desses recursos, 
aumentando a capacidade de produzir energia elétri-
ca ou avaliar os diferentes usos da terra. No caso da 
biodiversidade, é possível definir uma estratégia de 
gestão para a agricultura, o ecoturismo, a proteção 
contra inundações e a recarga dos lençóis freáticos, 
entre outros.

No caso específico da biodiversidade amazônica, 
entre converter um hectare de floresta num campo de 
soja e usar economicamente essa floresta, é evidente 
que a opção tem que ser pela preservação do capital 
natural, pelo capital floresta. Manter, usar economica-
mente, gerar satisfação social e preservar a floresta.

Trata-se, assim, de incluir os valores dos servi-
ços prestados pelos ecossistemas e outros recursos 
naturais, que atualmente não são objeto de mercado 
e difíceis de medir.
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Ao final do encontro, os participantes, represen-
tando o Legislativo de mais de 25 países, redigiram 
um comunicado cuja finalidade é promover melhor 
compreensão do capital natural e da importância da 
sua avaliação.

Passo, em seguida, a enumerar os principais as-a enumerar os principais as-
pectos do comunicado:

– reconhecer que o PIB é apenas uma medida 
parcial da riqueza nacional e do bem-estar, mas 
que não representa adequadamente os bene-
fícios não comerciais dos ecossistemas, tam-
pouco os custos ambientais do crescimento;
– salientar que a instituição TEEB (nome inglês 
para Economia dos Ecossistemas e da Biodi-
versidade) estimou que, até 2050, as perdas 
acumuladas devido à degradação dos ecos-
sistemas será equivalente a 7% do PIB global;
– reconhecer a importância da realização de 
avaliações nacionais dos ecossistemas, de 
maneira a determinar os ativos em capital 
natural, bem como os custos associados à 
sua destruição;
– solicitar aos governos que, até 2020, incorpo-
rem plenamente o valor do capital natural nas 
contas governamentais, bem como para que 
as empresas divulguem os impactos ambien-
tais de suas atividades nos balanços anuais 
aos acionistas.

O documento traz, ainda, os compromissos as-
sumidos pelos legisladores, a saber:

– promover a conscientização e compreensão 
da importância da contabilidade do capital na-
tural nos legislativos nacionais;
– melhorar a comunicação entre parlamenta-
res, peritos e outras partes interessadas na 
contabilidade do capital natural;
– incentivar os governos a prestar contas da 
gestão do capital natural em seus países;
– organizar reuniões e debates nos parlamen-
tos nacionais com Ministros do Meio Ambiente 
e Fazenda e Planejamento, para discutir os 
benefícios e os métodos de incorporação da 
valorização do capital natural nas contas go-
vernamentais e empresariais.

Em suma, esses foram os temas debatidos du-
rante dois dias, em Berlim. Foram dois dias de inten-
sos debates, dos quais decorreram essas sugestões 
que apresento a esta Casa e que nós, certamente, 
haveremos de traduzir em algumas iniciativas de lei, 
no sentido de forçar os governos a incorporar na con-
tabilidade nacional o capital natural.

A nossa preocupação é com o presente, mas 
também com as gerações futuras.

Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Meus cumprimentos ao Senador João Capiberibe, 
que presta contas, e muito bem. Isso é importante.

Muita gente faz viagens ao exterior e não traz a 
contribuição que V. Exª traz agora ao Parlamento brasi-
leiro. Acho que, no caso de toda viagem para o exterior, 
no retorno, o Senador ou o Deputado deveria seguir 
o seu exemplo: vir à tribuna para prestar contas e tra-
zer, como V. Exª trouxe, as sugestões e as ideias para 
aprimorarmos o nosso próprio sistema como um todo.

Parabéns a V. Exª!
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Ao terminar a sessão, eu queria convidar todos 
para, segunda-feira, às 9 horas da manhã, na Comis-
são de Direitos Humanos, um debate promovido pela 
Senadora Ana Rita – nós estaremos lá – que vai levar 
muito em consideração paz e religião. 

Quero também convidar todos para, no dia 10, 
na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, uma 
audiência pública requerida por mim, para discutir os 
impasses e as perspectivas da expansão da educa-
ção superior brasileira. Vai ser uma audiência pública 
muito importante, com a presença de convidados es-
pecialistas na área.

Também, ainda, no dia 11, na Comissão de Direi-
tos Humanos – dia 11 é o dia nacional de mobilização 
proposto pelas centrais sindicais e confederações, um 
dia nacional de greve e mobilização –, vão ser pauta-
das as questões de interesse dos trabalhadores e do 
nosso povo, entre elas o fim do fator previdenciário e 
o fim do voto secreto.

Nós teremos, no dia 11, então, uma audiência 
pública para discutir as manifestações políticas na 
ótica da juventude brasileira. Confirmaram presença 
representante da Secretaria Nacional da Juventude, 
representante do Movimento Passe Livre, represen-
tante da UnB, representante do Conjuve, represen-
tante da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos e 
representante da UNE.

E ainda quero dizer a todos que, no dia 15, uma 
segunda-feira, nós vamos discutir, também na Comis-
são, por iniciativa deste Parlamentar, mobilidade urbana 
e direitos humanos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 656, de 
2013, da Comissão de Desenvolvimento Regional e 
Turismo, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 410, 
de 2012 – Complementar.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.

O Projeto consta da pauta da sessão deliberati-
va ordinária do dia 8 de julho próximo, em regime de 
urgência, nos termos do Requerimento nº 767, de 
2013, aprovado pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Consti-
tuição que será lida.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/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, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Senado Federal recebeu o seguinte Aviso do 
Ministro de Estado da Fazenda:

– Nº 216, de 2 de julho de 2013, em resposta 
ao Requerimento nº 314, de 2013, de infor-
mações, de autoria do Senador Vital do Rêgo.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – O Senado Federal recebeu o seguinte Ofício 
do Ministro de Estado da Defesa:

– Nº 7641, de 27 de junho de 2013, em res-
posta ao Requerimento nº 141, de 2013, de 
informações, de iniciativa da Comissão de Re-
lações Exteriores e Defesa Nacional.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão delibera-
tiva ordinária, a realizar-se na próxima segunda-feira, 
às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA 
Às 17 horas

1 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 57, DE 2010 
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-

mento nº 428/2013)

Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010 (nº 
252/2007, na Casa de origem, do Deputado Gil-
mar Machado), que altera a Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para disciplinar 
o rateio entre empregados da cobrança adicio-
nal sobre as despesas em bares, restaurantes, 
hotéis, motéis e estabelecimentos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR 
e CAS.

2 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 248, DE 2013 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 724, de 2013)

Projeto de Lei do Senado nº 248, de 2013, do 
Senador Renan Calheiros e outros Senhores 
Senadores, que institui o Programa “Passe 
Livre Estudantil”, de âmbito nacional.
Pendente de pareceres da CE e CAE.

3 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 764, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia,  

nos termos do Recurso nº 1, de 2013) 
(Em regime de urgência, nos termos  

do Requerimento nº 356, de 2013 – RISF 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 764, de 2011, da Senadora Lí-
dice da Mata, que altera a Lei nº 11.508, de 20 
de julho de 2007, que dispõe sobre o regime 
tributário, cambial e administrativo das Zonas 
de Processamento de Exportação, e dá outras 
providências.
Pareceres sob nºs:
– 1.670, de 2012, da Comissão de Desenvol-
vimento Regional e Turismo, Relator: Senador 
Wellington Dias (1º pronunciamento: sobre o 
Projeto), favorável;
– 1.671, de 2012, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, Relator: Senador Jorge Viana 
(1º pronunciamento: sobre o Projeto, em tur-
no único), favorável, nos termos de Emenda 
(Substitutivo), que oferece;
– 1.672, de 2012, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, Relator: Senador Jorge Viana 
(2º pronunciamento: sobre o Substitutivo e as 
emendas, em turno suplementar), pela rejei-
ção das Emendas nºs 1, 2, 4 a 6, 10, 11, 13 
e 14; e pela aprovação parcial das Emendas 
nºs 3, 7 e 9, na forma de subemendas, con-
solidadas no texto final da Emenda nº 1-CAE 
(Substitutivo); e
– 655, de 2013, de Plenário, conjunto (sobre 
as Emendas nºs 2 e 3-Plen), Relator: Senador 
Jorge Viana, em substituição às Comissões 
de Desenvolvimento Regional e Turismo; e de 
Assuntos Econômicos, contrário à Emenda nº 
2 e favorável à Emenda nº 3.
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4 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA  

AO PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 244, DE 2009 

(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-
mento nº 766, de 2013)

Discussão, em turno único, do Substitutivo 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
244, de 2009 (nº 5.649/2009, naquela Casa), 
da Senadora Ideli Salvatti, que dispõe sobre 
a condição de perito oficial dos papiloscopis-
tas em suas perícias específicas e dá outras 
providências.
Parecer sob nº 648, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tora: Senadora Lúcia Vânia, pela rejeição do 
Substitutivo da Câmara.

5 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 410, DE 2012-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 767, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 410, de 2012-Complementar, 
do Senador Rodrigo Rollemberg, que altera 
a Lei Complementar nº 94, de 19 de feverei-
ro de 1998, que autoriza o Poder Executivo a 
criar a Região Integrada de Desenvolvimento 
do Distrito Federal e Entorno – RIDE e instituir 
o Programa Especial de Desenvolvimento do 
Entorno do Distrito Federal, e dá outras pro-
vidências, para incluir os municípios de Alto 
Paraíso de Goiás e São João d’Aliança, am-
bos situados no Estado de Goiás, na RIDE.
Parecer nº 656, de 2013, da Comissão de 
Desenvolvimento Regional e Turismo, Rela-
tora: Senadora Lúcia Vânia, favorável, com a 
Emenda nº 1-CDR, que apresenta.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 37, DE 2011 
(Votação Nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 37, de 2011, ten-
do como primeiro signatário o Senador José 
Sarney, que altera os arts. 46 e 56 da Consti-
tuição Federal, para reduzir de dois para um 
o número de suplentes de Senador; vedar a 
eleição de suplente que seja cônjuge, parente 
consanguíneo ou afim, até o segundo grau ou 
por adoção do titular e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 382, de 2011; e 101, de 
2012, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, Relator: Senador Luiz Henrique, 1º 
pronunciamento (sobre a Proposta): favorável, 
com as Emendas 1 a 2-CCJ, que apresenta; 
2º pronunciamento (sobre as Emendas nºs 3 
e 4, de Plenário): pela rejeição.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 89, DE 2011

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Walter 
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da 
Constituição Federal, para estabelecer que os 
ocupantes de cargo público que tiverem sua 
escolha aprovada previamente pelo Senado 
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem 
comparecer a essa Casa, anualmente, para 
prestar contas de suas atividades nos respec-
tivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 42, DE 2012

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio 
Souza, que cria Tribunal Regional Federal. 
(Paraná)
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 86, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Requeri-

mento nº 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à 
Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Quarta sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
86, de 2011, tendo como primeira signatária 
a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria os 
Tribunais Regionais Federais da 6ª Região, 
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com sede em Manaus e jurisdição no Esta-
do do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 46, DE 2012 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Requeri-

mento nº 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à 
Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Quarta sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
46, de 2012, tendo como primeiro signatário o 
Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias para criar o Tribunal Regional Federal da 6º 
Região, com sede em Belém e jurisdição nos 
Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins. 
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 61, DE 2012 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Requeri-

mento nº 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à 
Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Quarta sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
61, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal 
Regional Federal com jurisdição nos Estados 
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede 
na cidade de Fortaleza. 
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 

Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

12 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 7, DE 2013

Quarta sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
7, de 2013, tendo como primeiro signatário o 
Senador José Sarney, que acrescenta artigo 
ao Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para vincular a duração dos benefícios 
fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio 
(ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vi-
gência da Zona Franca de Manaus. 
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto 
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.

13 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 32, DE 2010

Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 32, de 2010, tendo como primeiro signatário 
o Senador Valter Pereira, que altera os arts. 
92 e 111-A da Constituição Federal, para ex-
plicitar o Tribunal Superior do Trabalho como 
órgão do Poder Judiciário, alterar os requisitos 
para o provimento dos cargos de Ministros da-
quele Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

14 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 123, DE 2011

Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos 
Deputados, tendo como primeiro signatário o 
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alí-
nea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição 
Federal, instituindo imunidade tributária sobre 
os fonogramas e videofonogramas musicais 
produzidos no Brasil contendo obras musicais 
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou 
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obras em geral interpretadas por artistas bra-
sileiros bem como os suportes materiais ou 
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta, 
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.

15 
REQUERIMENTO  
Nº 705, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
705, de 2013, do Senador Randolfe Rodrigues, 
solicitando o desapensamento do Projeto de Lei 

do Senado nº 62, de 2012 – 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, 229, 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).

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está encerrada a sessão. 

Que Deus ilumine a todos.

(Levanta-se a sessão às 14 horas e 1 minuto.)
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(Inicia-se a sessão às 11 horas e 14 minutos 
e encerra-se às 13 horas e 52 minutos.)

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

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A presente Sessão Especial destina-se a come-
morar o centenário de nascimento de Carlos Marighella, 
nos termos dos Requerimentos nºs 738 e 1.096, de 
2012, e nºs 152 e 405, de 2013, da Senadora Lídice 
da Mata e dos Senadores João Capiberibe e outros.

Convido, para compor a Mesa, a Senadora Lídice 
da Mata (Pausa.);

– a Deputada Federal Janete Capiberibe (Pau-
sa.);
– o Exmo Sr. Governador do Amapá, Camilo 
Capiberibe (Pausa.);
– o filho do homenageado, Carlos Augusto 
Marighella (Pausa.);
– o presidente da Comissão de Anistia do Mi-
nistério da Justiça, Paulo Abrão Pires Junior 
(Pausa.);
– a coordenadora do Comitê pela Verdade, 
Memória e Justiça do Distrito Federal, Iara 
Xavier. (Pausa.)

Convido todos para ficarmos de pé, para cantar-
mos o Hino Nacional.

(Procede-se à execução do Hino Nacional.)

(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/

PSB – AP) – Damos sequência a esta sessão solene 
em homenagem ao Deputado Constituinte Marighella.

Marighella foi Deputado Constituinte e um lutador 
indomável. E eu, nesses dias que antecederam esta 
sessão, fiquei refletindo sobre como sintetizar, numa 
fala, essa personalidade gigante da história do nosso 
País que é Carlos Marighella. E eu me lembrei: minha 
filha mora em São Paulo e convidou uma colega para 
assistir a um documentário sobre a vida de Carlos 
Marighella. E ela fez um texto que eu gostaria de ler, 
neste momento, na abertura desta sessão:

Marighella – o que é um herói?

Há várias definições no dicionário Houaiss nas 
quais nosso personagem se encaixaria. Mas 
arrisco minha própria definição: herói é alguém 
que está fora da curva; “feito de outro barro”, 
como disse um dia um índio do Oiapoque.
Esta semana, assisti ao filme “Marighella”, um 
documentário cuidadoso com os dados histó-
ricos e plasticamente belo, produzido e dirigi-
do por Isa Grinspun Ferraz, sobrinha daquele 
que é o personagem central da trama, Carlos 
Marighella. O filme é instigante, faz pensar no 
passado, no presente, em ideais, sonhos de 
um país (de um mundo) diferente, em pessoas 
ímpares, tantas coisas que um texto só é insu-
ficiente para esgotar tudo. Por isso, vou tentar 
me concentrar no tema do herói.
Sendo filha de combatentes da ALN (Ação 
Libertadora Nacional), cresci ouvindo falar de 
Marighella, de como enfrentou duas ditaduras; 
de como queria acabar com as desigualda-
des sociais; de como sabia liderar outros que 
tinham o mesmo desejo que o seu; de como 
era corajoso, forte, envolvente e poeta.
Não por acaso tenho um irmão que se cha-
ma Carlos [que está aqui sentado conosco], 
em sua homenagem. Ele sempre fez parte 
do panteão de heróis da minha família, que 
inclui, na ordem de primeira grandeza, Che 
Guevara e Camilo Cienfuegos, este também 
homenageado como segundo nome do meu 
irmão Carlos. Marighella é para nós uma es-
pécie de herói particular.
Fui ao cinema acompanhada de uma amiga, 
Carmen, para quem Carlos Marighella era 
pouco conhecido, tendo-lhe sido apresentado 
apenas na graduação em Ciências Sociais. 
A conversa depois do filme deixou claro que 
meu herói só era de foro privado por falta de 
espaço público. Carmen me disse, pegando 
o gancho nas falas da película: “ele é como 
Tiradentes, é um mártir dos tempos recentes, 
mas ainda desconhecido”. Fiquei pensando no 
ainda, em quanto tempo AINDA levaria para 
que ele fosse estudado nas escolas como um 
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herói nacional. Desconfio (ou espero) que a 
mobilização em torno 
da Comissão da Verdade e da abertura dos 
arquivos da ditadura possa acelerar esse pro-
cesso, revelando também os vilões da história.
Mas aqui quero introduzir a questão que dá 
título a este texto: o que é um herói? Há vá-
rias definições no dicionário Houaiss nas quais 
nosso personagem se encaixaria. Mas arrisco 
minha própria definição: herói é alguém que 
está fora da curva; “feito de outro barro”, como 
disse um dia um índio do Oiapoque; capaz de 
inspirar os outros e de ouvi-los; corajoso, altru-
ísta; que consegue enxergar à frente de seu 
tempo; alguém que não nega as contradições 
próprias do ser humano (inclusive as suas).
Um herói não é um santo. E Marighella não o 
era, mantendo-se sempre radical em sua forma 
de pensar e agir. Mais ainda, um herói não é 
um santo. E Marighella não o era, mantendo-se 
sempre [...] [nas suas posições]. Isso apare-
ce no filme em diferentes situações, como na 
fala de Antônio Cândido contando como fora 
atacado pela revista Fundamentos, dirigida 
por Marighella, com o epíteto “Trotskista”, que, 
como ele explica, na época era usado como 
um terrível xingamento e não como uma ver-
tente do comunismo oposta ao stalinismo. E, 
sobretudo na atuação direta do líder como 
guerrilheiro, seja assumindo a ação do seques-
tro do embaixador norte-americano Charles 
Elbrick, mesmo discordando de sua função 
estratégica, ou nas chamadas “expropriações 
das riquezas dos grandes capitalistas” (como 
assaltos a bancos e ao trem pagador). Seu 
radicalismo não era, contudo, de um dogma-
tismo empedernido, pois, se assim não fosse, 
ele não teria abandonado o stalinismo após 
saber dos crimes de Stálin. Manteve-se sem-
pre comunista, mas a revolução que aspirava 
era construída a partir da realidade brasileira 
e não da importação de modelos outros.
Parafraseando Cazuza, eu diria que meus he-
róis não “morreram de overdose”; morreram 
torturados, exterminados, aniquilados pelas 
forças do Estado e “meus inimigos [ainda] 
estão no poder”. Fato incrível, porque hoje, 
no poder, está sentada uma ex-guerrilheira. 
No entanto, ela está cercada pelas mesmas 
figuras retrógradas de antanho e fazendo um 
governo que permite o massacre de lideran-
ças populares e indígenas, que, em nome de 
um duvidoso e antiquado modelo de desen-

volvimento, sacrifica o meio ambiente e, com 
isso, o presente das populações locais e o 
futuro das novas gerações. O que entristece 
e decepciona é ver que este governo não in-
comoda a quem deveria incomodar, é apenas 
uma reedição moderna do que vem sendo feito 
há séculos no País. A diferença é que agora 
sobram algumas migalhas a mais aos mais 
pobres. Definitivamente, a Presidenta não se 
enquadra na minha definição de herói.
Contudo, da geração que sonhou e lutou junto 
com Marighella, há ainda muitos vivos, alguns 
deles presentes no filme e tão personagens 
deste quanto Marighella. Esses homens e mu-
lheres continuam agindo para mudar o mundo 
tão injusto em que vivemos, atuando em várias 
frentes, como no apoio às mães dos mortos 
injustamente nas periferias das metrópoles bra-
sileiras; denunciando uma Polícia Militar san-
grenta, brigando pela abertura dos arquivos da 
ditadura, pela apuração da verdade dos crimes 
cometidos por esta, pelo resgate da memória 
daqueles que foram subjugados pelo Estado e 
pela punição dos torturadores; advogando para 
movimentos sociais, movimentos estudantis e 
sindicatos; buscando fazer da educação um 
instrumento de criatividade e transformação; 
lutando por um desenvolvimento socioambien-desenvolvimento socioambien-
tal e econômico sustentável, pelas chamadas 
minorias que vivem nos interiores e sertões do 
País e na Amazônia – ribeirinhos, parteiras 
tradicionais, índios, quilombolas –; e por um 
Estado mais transparente e menos corrupto.
Estes são meus heróis, pois acredito que todos 
precisamos de heróis – até mesmo os mais 
céticos. A eles dedico este texto.

Esse texto é de uma pessoa que acompanhou e 
que, ao longo de toda a sua vida, ouvia falar em Carlos 
Mariguella, e tinha noção do que ele representava para 
toda uma geração. É evidente que essa filha escreveu 
esse texto com duras e ácidas críticas ao Governo, 
e fiz questão de mantê-las no texto, para respeitar a 
sua posição. Mas ela se inquieta, porque as oportu-
nidades de conhecer, de fato, o político Carlos Mari-
guella, o lutador social, é rara. São raras as oportuni-
dades que nós temos de divulgar o que aconteceu no 
País. E ela escreveu esse texto antes da implantação 
da Comissão da Verdade; e, de fato, a Comissão da 
Verdade está trazendo à tona fatos relevantes, impor-
tantes, principalmente para as novas gerações, para 
os mais jovens entenderem que a democracia neste 
País custou enormes sacrifícios, custou vidas, e que 
a democracia não aconteceu no nosso País por um 
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desejo das elites; aconteceu pela vontade do povo e, 
principalmente, pela vontade daqueles que ousaram 
lutar com os meios de que dispunham.

Nós vivíamos um período da história em que havia 
uma única contradição: de um lado, o capital; de outro, 
o trabalho. E Carlos Marighella se filiou, de um lado, 
em defesa dos injustiçados. Passou pelo Parlamento 
brasileiro com uma brilhante atuação, uma fantástica 
atuação, com propostas que estão pendentes até hoje 
e que ele não conseguiu transformar em lei. Mas essas 
propostas ainda ressoam aqui dentro.

Por último, ao mesmo tempo em que nós home-
nageamos Carlos Marighella, eu tenho um gabinete 
– o de nº 22 – que fica na Ala Filinto Müller, homena-
gem a um torturador que esta Casa insiste em não 
mudar. Mas eu sei que o Senador Inácio Arruda, que 
está aqui, deve falar sobre essa questão. É difícil para 
quem viveu a ditadura, para quem sofreu tortura entrar 
no Senado e ter, diariamente, que me deparar com o 
nome de um torturador a abrigá-lo. Essa é uma coisa 
muito triste. Acho que o Parlamento já deveria ter toma-
do providências, mas há uma resistência enorme em 
não mudar essa denominação. Não é a primeira vez, 
já houve várias tentativas. No meu primeiro mandato 
de Senador, nós tentamos, mas não conseguimos, 
porque esbarramos na CCJ. Agora, há várias outras 
tentativas, e acho que só revelando a história, só com 
o conhecimento da nossa história, é possível fazer as 
mudanças de que precisamos, pelo menos para con-
viver em paz com a nossa memória histórica.

Dando sequência à sessão, eu queria convidar a 
Senadora Lídice da Mata para usar a palavra.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Senador João Alberto Capiberibe, 
principal propositor desta sessão, que me tem como 
coadjuvante, eu já havia também feito homenagens 
a Carlos Marighella na Câmara dos Deputados e vi 
agora, nessa proposição de Capi, a possibilidade de 
nós fazermos isso aqui de maneira mais organizada. 
E, mais do que isso, com a ideia de que não devemos 
parar, nem ter como referência uma homenagem, mas 
homenagens constantes a essa figura que impressiona, 
por sua capacidade, sua força, sua integridade, sua 
coragem, todos os brasileiros que já ouviram dele falar 
ou que conviveram com ele.

Quero saudar a Exma Sra Deputada Federal Janete 
Capiberibe; o Governador do Estado do Amapá, Car-
los Camilo Capiberibe; o companheiro Carlos Augusto 
Marighella, filho de Carlos Marighella, companheiro de 
muitas lutas políticas na Bahia; o Presidente da Co-
missão de Anistia do Ministério da Justiça, Sr. Paulo 
Abrão Pires Junior, comissão esta que foi à Bahia e 

homenageou Marighella também, na oportunidade em 
que lá esteve; a Coordenadora do Comitê pela Verdade, 
Memória e Justiça do Distrito Federal, Sra Iara Xavier; 
o Sr. Rafael, representando a Embaixada de Cuba; as 
senhoras e os senhores aqui presentes, partilhando 
deste momento importante do Senado Federal; e os 
órgãos de comunicação da Casa.

O teatrólogo alemão Bertold Brecht dizia: “Triste 
do povo que precisa de heróis.” Pretendia Brecht com 
essa afirmação valorizar o protagonismo coletivo dos 
povos na história em oposição à visão tradicional que 
sempre destacou os chamados grandes personagens, 
numa visão idealista de que a história se reduziria à 
soma das ações individuais de grandes homens, uma 
galeria de heróis, como uma réplica humana do pan-
teão dos deuses greco-latinos.

Mas sabia bem o grande alemão que a história 
e suas transformações sociais não podem dispensar 
a capacidade e o estoicismo individual de muitos que 
sabem cumprir a sua parte e preservar a sua integri-
dade humana nos momentos mais difíceis. Ele mesmo 
o provou com sua corajosa resistência ao nazismo.

Coincidentemente, discutimos o herói, que o 
Senador Capiberibe colocou no seu pronunciamento.

Nesses dias em que a nossa juventude e o nos-
so povo em geral parecem ter descoberto a força da 
ação coletiva nas ruas de nossas cidades, contestan-
do a política institucional, os partidos e seus líderes, é 
extremamente oportuno lembrar um homem que acre-
ditava na política como um instrumento indispensável 
para a transformação das sociedades, que acreditava 
na necessidade de partidos como instrumentos cole-
tivos de ação política e que acreditava como poucos 
na justiça e na liberdade. E que ofereceu sua própria 
vida como exemplo de integridade e amor ao povo. 
Lembrar-se de Carlos Marighella.

Poeta, assim Marighella definia sua origem:

Ei Brasil-africano!
Minha avó era nega haussá,
ela veio foi da África,
num navio negreiro.
Meu pai veio foi da Itália,
operário imigrante.
O Brasil é mestiço,
mistura de índio, de negro, de branco.
Eu canto a terra...
Todos sabem que outra
mais garrida não há...
“Teus risonhos, lindos campos têm mais flo-
res”...
Bom! Lírios já houve
mas agora é que não.
Eu canto a terra,
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eu canto o povo...
Cantam os poetas
e cantando vão...

Esse poeta negro baiano nasceu em Salvador em 
5 de dezembro de 1911. Ainda adolescente, já ques-
tionava criticamente o capitalismo, sistema que ele 
identificava como responsável pelas desigualdades, 
injustiças e demais mazelas sociais. Daí o seu desper-
tar para o engajamento nas lutas sociais, dando início 
a uma trajetória revolucionária que não teria retorno.

Muitos anos depois escreveria em seu poema 
Liberdade:

Não ficarei tão só no campo da arte,
e, ânimo firme, sobranceiro e forte,
tudo farei por ti para exaltar-te,
serenamente, alheio à própria sorte.
Para que eu possa um dia contemplar-te
dominadora, em férvido transporte,
direi que és bela e pura em toda parte,
por maior risco em que essa audácia importe.
Queira-te eu tanto, e de tal modo em suma,
que não exista força humana alguma
que esta paixão embriagadora dome.
E que eu por ti, se torturado for,
possa feliz, indiferente à dor,
morrer sorrindo a murmurar teu nome.

Em 1929, aos 18 anos, inicia o curso de enge-
nharia civil na antiga Escola Politécnica da Bahia, e, 
em 1932, ingressa na Juventude Comunista. Nesse 
mesmo período participa de manifestações contra o 
regime autoritário implantado pela Revolução de 1930, 
e escreve e divulga poema ridicularizando o interventor 
da Bahia, Juracy Magalhães. Em consequência, pela 
primeira vez, é preso e espancado, por determinação 
expressa do interventor.

Em 1936, abandonou o curso de engenharia e 
mudou-se para São Paulo por exigência da direção do 
PCB, com a tarefa de reorganizar o partido, que havia 
sido duramente reprimido após o fracasso da chama-
da intentona Comunista de 1935. No dia 1o de maio 
de 1936, é preso pela segunda vez e durante 23 dias 
foi brutalmente torturado, permanecendo encarcerado 
por um ano sem que houvesse qualquer condenação 
formai contra ele.

Libertado, em 1937, pela anistia assinada pelo 
Ministro Macedo Soares, quatro meses depois volta a 
atuar na clandestinidade devido ao golpe de Getúlio 
Vargas, que instaura o Estado Novo. Até 1939, quando 
mais uma vez é preso e torturado, dedica-se à rees-
truturação do partido e ao combate à ditadura Vargas. 
Nos seis anos seguintes, Marighella é encarcerado 
nos presídios de Fernando de Noronha e Ilha Grande.

Anistiado, em abril de 1945, participa ativamente 
do processo de redemocratização do País. Com a de-
posição de Getúlio, são convocadas eleições gerais, 
o PCB é legalizado, e ele é eleito Deputado Federal 
Constituinte, com expressiva votação, pelo Estado da 
Bahia. Na Câmara dos Deputados, tem uma atuação 
marcante, despontando como um dos mais combativos 
Parlamentares daquela legislatura, em defesa da sobe-
rania nacional, das causas operárias e de denúncias 
das péssimas condições de trabalho e aviltantes salá-
rios a que eram submetidos os trabalhadores brasileiros.

Em decorrência da anulação do registro do PCB, 
em 1947, e da cassação dos mandatos dos Deputados 
Constituintes no início de 1948, só restou a Marighella 
retornar à clandestinidade. Na década de 1950, parti-
cipa ativamente das campanhas populares em defesa 
do monopólio estatal do petróleo, contra o envio de 
soldados brasileiros à Coreia, organiza a greve geral 
“dos cem mil”, e, em 1953, visita a China Popular e a 
União Soviética. E, também nesse período, dá início, 
com a publicação de Alguns aspectos da renda da ter-
ra no Brasil, a uma série de ensaios sobre a questão 
agrária brasileira.

Com a eleição e posse de Juscelino Kubitschek, 
em 1956, o País experimentou um período de estabi-
lidade política e o PCB viveu uma fase de semi-legali-
dade. Em 1961, assume Jânio Quadros a Presidência 
da República, cuja renúncia, antes mesmo de seu pri-
meiro ano de mandato, provoca um período de grande 
instabilidade, criando a maior crise político-militar do 
período republicano.

O Vice-Presidente João Goulart toma posse sob 
intensa oposição de setores empresariais, de setores 
da grande imprensa e principalmente dos militares.

Em 31 de março de 1964, é deflagrado o golpe 
militar que instala um regime autoritário, que se pro-
longaria por mais de vinte anos, de 1964 a 1985, e o 
País assiste à perseguição, prisão e tortura de sindica-
listas, estudantes, intelectuais, camponeses, e mesmo 
de militares que resistem ao golpe.

Entre 1965 e 1966, escreve e publica os livros 
Por que resisti à prisão e A Crise Brasileira. Nesse úl-
timo, analisa criticamente a posição do PCB frente à 
ditadura e defende a opção pela luta armada, baseada 
na aliança operário-camponesa.

Em 1967, Marighella viaja a Cuba para participar 
da Conferência da Organização Latino-Americana de 
Solidariedade (Olas). Um telegrama do PCB desautoriza 
sua participação e o ameaça de expulsão. Marighella 
envia carta ao Comitê Central rompendo com o PCB. 
Retorna ao Brasil e funda a Aliança Libertadora Na-
cional (ALN). Outros militantes do PCB abandonam o 
partido e aderem à proposta de Marighella.
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Capturar Marighella, vivo ou morto, tornou-se, 
então, uma questão de “honra” para o regime militar. 
Sua perseguição envolveu toda a estrutura dos ór-
gãos de repressão, até a sua execução covarde em 4 
de novembro de 1969, na Alameda Casa Branca, na 
capital paulista.

Toda uma vida dedicada à luta política em situ-
ações tão extremas não lhe subtraíram seu profundo 
humanismo e a sensibilidade de poeta, como podemos 
perceber em seu poema O Perfume:

Para cada mulher existe sempre um perfume
Que agrada ao seu gosto
ou ao desejo que a inspira,
e que lhe é revelado pelo dom do instinto.
Cada mulher traz em si,
entranhado em seu corpo,
um perfume.
A cada espécie de amor
um perfume é mister,
seja amor puro,
infiel,
sacrossanto,
carnal.
Há uma busca eterna à mulher...
E quem sabe essa busca
se resume
na procura de um quê,
algo estranho, insondável,
quem sabe um perfume.

Com o advento da Lei de Anistia em 1979, os 
restos mortais de Marighella são levados para Salva-
dor e sepultados em um túmulo projetado por Oscar 
Niemeyer. Nesse ato, uma comovente mensagem de 
Jorge Amado, também integrante da bancada comu-
nista de 1946, é lida para uma multidão emocionada 
presente ao cemitério.

Independente de julgamentos e das práticas po-
líticas que defendeu, Marighella destacou-se e trans-
cendeu seu tempo pela luta que empreendeu, não 
hesitando em doar a própria vida em busca da concre-
tização de um ideai de liberdade, liberdade entendida 
como satisfação plena das necessidades humanas.

Atualmente, cresce no Brasil um amplo movimento 
de reconhecimento histórico, que atribui a Marighella 
papel importante para a redemocratização do País. Nes-
sa conjuntura, foi recentemente lançada a Campanha 
Pró-Memorial Marighella Vive, cujo representante maior 
é o seu próprio filho, que pretende levantar recursos 
para construir em Salvador um memorial dedicado à 
difusão do seu pensamento político.

Por tudo isso, celebrar a memória de Carlos Ma-
righella, nesses 40 anos que nos separam da sua mor-

te, é sempre um momento de reflexão sobre a nossa 
história e de reafirmar o compromisso com a marcha 
do Brasil e da América rumo à realização da nossa 
vocação histórica para a liberdade, para a igualdade 
social e para a solidariedade entre os povos.

Celebrando a memória de Carlos Marighella, abri-
mos o diálogo com as novas gerações, garantindo-lhes 
o resgate da verdade histórica. Seu exemplo ainda é 
capaz de empolgar setores de nossa juventude, como 
o comprova a música Marighella, dos Racionais MC’s, 
de onde selecionei um trecho que acho emblemático 
da memória de seu exemplo:

A todo ouvido insensível que evita escutar
Acredita lutar, quanto custa ligar?
Cidade em chama, vida que se vai por quem 
ama
Quem clama por socorro, quem ouvirá?
Crianças, velhos e cachorros sem temor
Clara, meu eterno amor, sara minhas dores
Pra não dizer que eu não falei das flores
Da Bahia, de São Salvador, Brasil
Capoeira mata um mata mil, porque
Me fez hábil como um cão
Sábio como um monge
Anti-reflexo de longe
Homem complexo sim
Confesso que queria
Ver Davi matar Golias
Nos trevos e cancelas
Becos e vielas
Guetos e favelas
Quero ver você trocar de igual
Subir os degraus, precipícios
E vida difícil, oh povo feliz
Quem samba fica,
Quem não samba, camba
Chegou, salve geral da mansão dos bamba
Não se faz revolução sem um fura na mão
Sem justiça não há paz, é escravidão
Revolução no Brasil tem um nome...
A postos para o seu general
Mil faces de um homem leal
Marighella
Essa noite em São Paulo um anjo vai morrer
Por mim, por você, por ter coragem em dizer.

Nesta manhã estamos aqui para lembrar um 
homem do povo. Um homem que provou, com o seu 
exemplo, que é possível fazer da política e da ativida-
de partidária uma prática íntegra, honesta, generosa, 
colocando o amor ao povo e o respeito à liberdade e 
à justiça acima de sua própria vida.

Esse foi Carlos Marighella. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Muito obrigado, Senadora Lídice.

Eu quero registrar e agradecer a presença do 
Exmo Sr. Embaixador da República da Croácia, Sr. 
Drago Stambuk; do Exmo Sr. Conselheiro Político da 
Embaixada de Cuba, Sr. Rafael Fernández; do Prefeito 
Municipal de Matuípe, na Bahia, Exmo Sr. Luiz Carlos 
Cardoso da Silva; do Procurador Federal dos Direitos 
do Cidadão, Sr. Aurélio Rios; da Secretária Extraordi-
nária da Representação em Brasília do Governo do 
Estado do Amapá, Srª Divanaide Ribeiro; do Coorde-
nador do Projeto Direito à Memória e à Verdade da 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presi-
dência da República, Deputado Gilney Amorim Viana; 
do Secretário da Fundação Darcy Ribeiro, Sr. Ricardo 
Mesquita da Fonseca.

Dando sequência à fala dos Srs. Senadores, con-
cedo a palavra ao Senador Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos 
amigos que estão dirigindo a Mesa: João Capiberibe, 
que preside; Senadora Lídice da Mata; nossa colega, 
Deputada Janete Capiberibe; nosso Governador do 
Estado do Amapá, Camilo Capiberibe; Carlos Augusto 
Marighella, filho de Marighella; Presidente da Comis-
são de Anistia do Ministério da Justiça, que nos honra 
com sua presença, Paulo Abrão Pires Júnior; nossa 
companheira também já de muitas jornadas aqui, no 
Congresso Nacional, e de uma vida dedicada à luta em 
defesa daqueles que sempre lutaram pela liberdade e 
pela democracia e de muitos que tombaram e de muitos 
que continuam desaparecidos até hoje no nosso País, 
Iara Xavier. Cumprimento também todos os que estão 
tendo oportunidade de acompanhar esta belíssima 
sessão em homenagem ao centenário do Marighella.

Marighella foi um destacado defensor da demo-
cracia, lutador dos direitos do povo, especialmente na 
Constituição de 1946, sendo cotidianamente afrontado 
pelos Parlamentares mais reacionários, cuja limitada 
compreensão de democracia a reduzia a um sistema 
para garantir os privilégios conservadores e manter o 
povo afastado da política.

Os antipartidários, os independentes da univer-
sidade, que muitas vezes, formam aqueles grupos “eu 
sou independente”, “eu não tenho partido” ou “eu sou 
apartidário”, que era a forma de deixar o povo afastado 
dos centros de disputa do poder – longe, fora. Que-
riam os partidos só para eles, e o poder só para eles. 
Era um lutador, portanto, com esse sentido de ampliar 
a democracia, o exercício de direitos fundamentais, 
como os de organização partidária e sindical, que foi 
sua luta e defesa; a livre manifestação do pensamen-

to, batalha travada na Constituição de 1946! E é atual 
até hoje porque, neste terreno, ainda não temos de-
mocracia no Brasil. 

Está viva aqui a luta de Marighella, lá da Cons-
tituinte até hoje, porque a democracia, nos termos de 
livre expressão do pensamento no Brasil, é conduzida 
por menos de meia dúzia de famílias no Brasil, que diz 
o que é a verdade, o que é a moral e como deve se 
conduzir a sociedade brasileira. E muitos, no Parla-
mento brasileiro, defendem a manutenção desse tipo 
de privilégio, que ele se mantenha. É quase uma cláu-
sula pétrea. Pensar em alterar esse sistema é quase 
cláusula pétrea do conservadorismo brasileiro.

Marighella defendeu que tinha que ampliar esses 
espaços para garantir não só a organização partidária, 
sindical, mas a livre manifestação do pensamento. Ma-
righella, como os demais Parlamentares da Bancada 
comunista, foi um leão na defesa desses direitos. Ma-
righella lutou na legalidade e na clandestinidade pela 
ampliação da democracia abarcando todo o povo; pelo 
fim do arbítrio, das prerrogativas de classe dos setores 
dominantes, pela igualdade entre todos os cidadãos. 
Dentro de seu partido – o Partido Comunista do Brasil 
e, depois de 1961, o Partido Comunista Brasileiro – foi 
sempre um campeão na luta por mudanças radicais, 
revolucionárias e patrióticas. 

Depois do golpe militar de 1964, combateu com 
denodo a ferocidade sanguinária da direita. Escolheu 
o caminho que lhe pareceu mais adequado, aderindo 
à luta armada e dirigindo uma das organizações mais 
destacadas na luta contra a ditadura, a Ação Liber-
tadora Nacional. Pagou essa ousadia com sua vida.

A democracia brasileira traz em seu DNA a marca 
daqueles que, como Marighella, lutaram e deram a vida 
para derrotar a ditadura e o arbítrio. Eles estão vivos 
na memória do povo e dos lutadores pela democra-
cia, pelos direitos humanos, pela afirmação nacional.

A luta pela consolidação e aprofundamento da 
democracia no Brasil continua, é a mesma luta dos que, 
como Marighella, combateram as ditaduras do Estado 
Novo e de 1964, os privilégios da elite e a submissão 
ao imperialismo norte-americano.

É muito importante destacar essa questão porque 
virou também... Era maldito falar Marighella e virou mal-
dito falar imperialismo – imperialismo norte-americano 
–, virou coisa atrasada. Mas veja a espionagem, talvez 
de cada um de nós que estamos sentados a essa mesa 
dirigindo os trabalhos no dia de hoje, de cada um dos 
senhores que aqui estão que podem agora estar aber-
tamente sendo espionados, tendo a sua vida particular, 
privada sendo futricada. Por isso que Marighella não 
teve dúvida, sabia em que terreno pisava e qual era 
o alvo da sua batalha, da sua luta em defesa da de-
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mocracia, de manter um estado nacional. O seu amor 
pelo Brasil estava ligado também a ter que enfrentar 
o imperialismo norte-americano. 

A luta, portanto, desse homem que ali, no pré-
dio da Faculdade de Medicina, que o então estudante 
de Engenharia Civil da Escola Politécnica da Bahia e 
outros 513 universitários se renderam às tropas de 
Juracy Magalhães, o interventor despachado para o 
Estado pelo Presidente Getúlio Vargas.

Exatas oito décadas atrás, Marighella era um 
dos acadêmicos do ensino superior que rei-
vindicavam a elaboração de uma Constituinte 
democrática no País. Aqui, em Salvador, eles 
se uniram aos garotos do legendário Ginásio 
da Bahia, que se mobilizavam pelo adiamento 
das provas. Ocuparam a Faculdade de Medi-
cina, gritaram slogans contra o autoritarismo, 
proclamaram “Às armas, baianos!”, e empu-
nharam velhos fuzis de Canudos. 
Um homem foi morto na refrega com militares 
e policiais. O bacharel Nelson Carneiro, um dos 
líderes da ocupação e futuro Senador da lei 
do divórcio, foi detido e tomou uma tunda dos 
tiras. Encarcerado por dois dias, Marighella 
compôs na penitenciária um poema atacando 
Juracy, que não o perdoou. Os originais do in-
quérito, em papel almaço intacto, foram uma 
das minhas fontes para reconstituir o episódio.

Afirma o escritor e autor do livro sobre Marighella, 
Mário Magalhães.

Muito tempo mais tarde, no finalzinho dos anos 
1960, Marighella e sua organização armada, 
a Ação Libertadora Nacional (ALN), viriam a 
receber apoio de celebridades como o pintor 
Joan Miró, o filósofo Jean-Paul Sartre e os ci-
neastas Jean-Luc Godard e Luchino Visconti. 
No Brasil, colaboraram com a ALN artistas 
como Augusto Boal, Norma Bengell e Glau-
ber Rocha – como Marighella, ex-aluno do 
Ginásio da Bahia, colégio depois chamado 
de Central. Os escritos de Marighella viajaram 
mundo afora. 
Por mais que tenha se tornado uma persona-
lidade internacional, Marighella jamais diluiu 
sua identidade – “Sou um mulato baiano”, 
definiu-se à poeta Ana Montenegro. 
No Ginásio da Bahia, ele se beneficiou da 
reforma implantada pelo educador Anísio Tei-
xeira. Teve aulas com a primeira mulher a le-
cionar na instituição, Heddy Peltier Cajueiro. 
Sua prova de física respondida em versos 
jamais foi esquecida, testemunhou um aluno 

bem mais novo, o futuro Governador Antonio 
Carlos Magalhães.

Candidato vitorioso a Deputado em 1945, Mari-
ghella apoiou na campanha a construção de um está-
dio de futebol – um estádio bom, bonito, arrojado, para 
o povo poder assistir às partidas de futebol, antes da 
Copa do Mundo de 1950, e que foi reformado agora. 
Pois é isso. Foi reivindicação do Marighella a construção 
do Estádio da Fonte Nova. Por coincidência, nascera 
ele ali pertinho, como revela sua certidão.

Pelejou de novo contra Juracy Magalhães, agora 
seu colega na Constituinte de 1946. Subiu no palan-
que do candidato a governador Otávio Mangabeira, 
em 1947, mas não tardou a romper com ele. 

Teve como motorista João Falcão, depois um 
dos mais bem-sucedidos empresários da Bahia. Era 
amigo de Jorge Amado e Zélia Gattai. Tinha como ad-
miradores Caetano Veloso e Gilberto Gil – e já peço, 
Sr. Presidente, para que conste nos Anais a música 
que Caetano fez em homenagem ao centenário do 
Marighella.

O trio elétrico passa pela família Marighella. Os-
mar Macedo, um dos seus criadores, foi aprendiz na 
oficina mecânica do italiano Augusto, pai de Marighella, 
na Baixa dos Sapateiros. A mãe, Maria Rita – já dito 
aqui pela nossa colega e eu quero frisar novamente 
–, descendente de escravo africano, nasceu em 1888, 
no mês de maio, no mês da Abolição.

A prisão em 1932 e a perseguição desencade-
ada pelo poema escrito na cadeia o impediram de se 
formar engenheiro. Em 1934, ingressou no Partido 
Comunista. Suas batalhas ecoaram longe, mas Mari-
ghella teve uma história entrelaçada como poucas à 
da Bahia e seu povo.

“Marighella é um personagem absolutamente 
atual”, diz o jornalista Mário Magalhães.
O Marighella, goste-se ou não dele, não é um 
personagem que morreu no passado, é um 
personagem absolutamente atual. O Brasil 
está começando a conhecer Marighella, mas 
enquanto a história dele não for contada nos 
livros escolares, nos manuais de história, ele 
vai continuar sendo um maldito. Eu não advo-
go que os livros de história, nas escolas, pro-
pagandeiem o Marighella; nem defendo que 
sejam libelos contrários a ele, mas não contar 
a história do Marighella seria desonestidade 
intelectual. E é o que se faz hoje, desonesti-
dade intelectual.

Diz o autor sobre as motivações que o levaram 
a escrever a obra de 717 páginas, que tenta reverter 
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esse quadro, jornalista Mário Magalhães, autor de Ma-
righella – o Guerreiro que Incendiou o Mundo.

Nada melhor e mais verdadeiro do que um filho 
para falar de seu próprio pai. Carlos Augusto Marighella 
relembra, em entrevista à Carta Maior, a convivência 
com seu pai.

A despeito de viver uma vida extremamente 
atribulada, meu pai era uma pessoa muito ale-
gre, muito bem humorada. Era um pai muito 
amigo, muito brincalhão, um pai que gostava 
de correr e nadar comigo na praia e também 
de corrigir as provas da escola.

Diz ele sobre os tempos do colégio, semi-inter-
nato, de onde foi expulso por se chamar Marighella).

Também houve esse caso de expulsão, não é?
Apesar de vítima da direção escolar, Carlinhos 

guarda boas lembranças da solidariedade dos colegas 
e da formação que recebeu de seu pai sem a obriga-
ção da militância política:

Nós morávamos em um apartamento pequeni-
nho, mas coberto de livros. Ele queria que eu 
lesse Jorge Amado e também comprava Júlio 
Verne e tudo o mais, uma leitura selecionada. 
Lembro-me que ele me deu um livro de Caryl 
Chessman, um homem condenado à morte nos 
Estados Unidos [E hoje existe um movimento 
mundial com essa causa do Marighella], que, 
na cadeia, começou a escrever livros e fazer 
uma reflexão sobre a vida e o judiciário ameri-
cano, pois meu pai me deu esses livros porque 
ele participava de uma campanha, pois queria 
incentivar as pessoas a abolir a pena de morte 
no mundo e queria me conquistar para isso.

Diz ele, que, depois, se filiou ao Partido Comu-
nista por vontade própria.

Conta Carlinhos:

Meu pai foi preso em 64 e eu tinha 15 anos de 
idade. Ele ficou cerca de 50 dias na cadeia. 
Quando saiu, eu fui visitá-lo – afirma sobre 
outra ocasião em que viu o pai após a visita. 
[Carlinhos tinha uma missão]: Recordo-me 
que ele pediu para eu contratar Sobral Pinto 
para impetrar um mandado de segurança ou 
um habeas corpus. E Sobral Pinto, ao patro-
cinar essa causa, ele que era um apoiador do 
Golpe Militar por razões da Igreja Católica, 
percebe que era o momento de denunciar as 
atrocidades e o risco que o Golpe significava 
para as instituições brasileiras. Isso se deve 
ao contato que ele teve com meu pai e as ra-
zões que meu pai deve ter apresentado a ele.

Dali em diante, Carlinhos nunca mais estaria 
com seu pai:

Falei com ele por telefone e carta. De 64 a 
69, meu pai se tornou uma pessoa totalmente 
clandestina e lançou proposta de luta armada. 
A partir daí, as perseguições chegaram a um 
limite intolerável até que ele foi assassinado. 
Em novembro de 69, minuciosamente narrado 
no livro nos capítulos Tocaia e Post-morte: ana-
tomia de uma farsa, Carlinhos já morava em 
Salvador, onde reside até hoje como advogado. 
Na época, “o que a família sabia era o que se 
publicava nos jornais, geralmente ‘Marighella 
morreu’, ‘Polícia quase encontra Marighella’. 
Enfim, como aquilo quase nunca se confirma-
va, foi criando na gente a expectativa de que 
afinal meu pai ia conseguir sair incólume. Até 
que uma noite recebi um jornalista em casa me 
pedindo que fosse a um jornal identificar fotos 
que davam notícia da morte de meu pai. Fui 
quase que com enfado, porque para mim era 
uma repetição mentirosa daquelas notícias”.
No entanto, lá, deparou-se com a dor. “Tinha 
um telex que recebia notícias do mundo todo, 
E aí, quando a máquina começou a vomitar 
aquela notícia, ia compondo, como se fosse 
um fax, fotos e textos. Eu aterrorizado vi que 
aquela imagem que ia se formando lentamente 
era efetivamente o rosto de meu pai. Foi um 
choque tremendo, mas ali mesmo eu jurei para 
mim que era preciso resgatar, provar para todo 
mundo que meu pai não era aquele facínora, 
que ele não era digno de morrer daquele jeito”, 
afirmou ele, sereno, observando o grande nú-
mero de leitores que fazia fila para comprar o 
livro e conhecer um pouco mais de Marighela 
durante o lançamento da obra de Mário Ma-
galhães no Rio de janeiro.
Entre os leitores, antigos companheiros, como 
Carlos Eugênio Paz. O ex-comandante Cle-
mente da ALN preza a coerência que Marighela 
sempre demonstrou, seja em conversas com 
um estudante aspirante a revolucionário, seja 
em sua visão de compromisso com o país. “Era 
um homem que vivia aquilo que pregava, Um 
homem com aquela estatura me ouvia, um 
garoto de 15 para 16 anos. Propunha para a 
gente uma organização horizontal, onde não 
tinha chefes. Onde ele, com toda a estatura de 
líder, abdicava do poder de decidir, nos deixava 
a iniciativa”, diz Paz sobre a convivência com 
“Mariga”, ou “Preto”, após o primeiro encontro 
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em 1966, em uma caminhada por um Aterro 
do Flamengo ainda em construção.
Carlos Eugênio da Paz, o Ex-comandante Cle-
mente da ALN em depoimento afirmou “Muita 
gente pergunta se não foi um erro o Marighella 
ficar no Brasil, ao invés de sair para se pre-
servar. Eu respondo sempre assim: não sei se 
foi erro ou acerto. Agora, se o Marighella sai 
do Brasil, ele não seria o Marighella. Porque 
exatamente a maior qualidade dele era essa. 
Além de ser um estrategista, um teórico, um 
homem com idéias na cabeça, ele vivia o que 
ele pregava; e mais, ia na frente. Ele não pe-
dia a ninguém para fazer um sacrifício que ele 
também não estivesse fazendo. “Marighella 
nunca me pediu um risco que ele também não 
estivesse correndo”.
Tem algumas coisas da atuação humana, pes-
soal, social e política de meu pai que eu acho 
que continuam muito importantes. A gente pre-
cisa difundir valores, valores que sirvam como 
referência para que a gente tenha orgulho de 
ser brasileiro e tenha vontade de construir 
esse Brasil. Não é uma questão de ideologia, 
mas valores humanos. Meu pai era patriota, 
era uma pessoa despojada, que amava o povo 
brasileiro. Era um homem que trabalhava, que 
tinha coragem de enfrentar a luta por suas 
ideias. É um homem que é efetivamente um 
exemplo. Marighella é uma pessoa com esta 
marca, uma marca de um homem excepcional, 
de um homem que será sempre útil em qual-
quer país, em qualquer geração [disse Carlos 
Augusto Marighella].

Nesta trajetória, menos conhecidos são os perí-
odos em que foi parlamentar legalmente eleito em sua 
atividade na Assembleia Nacional Constituinte de 1946. 
Deputado militante e atuante, destacou-se nos traba-
lhos legislativos pela quantidade e pertinência de suas 
intervenções, procurando influenciar na elaboração da 
Carta Magna, então em gestação. Dos seus inúmeros 
pronunciamentos, destacamos os que faziam referência 
à defesa da democracia e contra os remanescentes 
do fascismo, à precariedade das condições de vida 
dos trabalhadores, à oposição ao imperialismo norte-
-americano e ao laicismo da legislação.

Marighella foi um destacado defensor da demo-
cracia e dos direitos do povo na Constituinte de 46, 
sendo, cotidianamente, já falei, confrontado e afrontado 
por aqueles que aqui, nesta Casa, no Congresso Na-
cional, defendiam direitos minoritários, daqueles que 
sempre mandaram e desmandaram em nosso País.

Meu caro Senador Capiberibe, quero assim me 
congratular com V. Exª por essa iniciativa de prestar 
essa grande homenagem a um grande brasileiro que 
por muito tempo – e ainda – alguns jornais do nosso 
País e algumas revistas o tratam como se ele fosse 
um marginal.

E esta audiência de hoje, esta nossa solenidade 
cumpre esse dever que o seu filho, Carlos, e que Mário 
Magalhães, unidos, e agora, digo, com V. Exª e com 
todos que aqui participam, buscam resgatar, a história 
desse povo brasileiro, Marighella é um desses filhos 
que se somam a tantos que lutaram e deram a vida 
para estruturar o nosso País, e, nas horas mais duras 
da nacionalidade, da constituição do Brasil, foram os 
seus filhos mais simples, mais humildes que levanta-
ram a voz e muitos, com armas em punho, permitiram 
que existisse o Brasil.

Ou não foi assim no 2 de julho? Ou não foi assim 
em Pernambuco? Ou não foi assim com a Inconfidên-
cia, a chamada Inconfidência ou a Confidência para 
os brasileiros? Ou não foi assim na luta travada pela 
República, pelo movimento em defesa da industrializa-
ção do Brasil, dos tenentes, da caminhada de Prestes 
e de tantos outros homens que lutaram e deram as 
suas vidas para que nós pudéssemos também gritar 
hoje, aqui neste Congresso Nacional, para que voltasse 
a ter uma bancada de comunistas, de socialistas, de 
homens do povo, de democratas, para que pudesse 
ter um operário governando o País?

E um operário que é odiado pelas elites brasileiras 
porque não pode dar certo um governo de operário. 
Para as elites é um péssimo exemplo, e não valem as 
suas virtudes. O que vale, para uma parte pequena 
que comanda inclusive os veículos de comunicação 
de massa do País, não são as virtudes, não são os 
êxitos, são os defeitos que são exaltados do operário. 
Não vale colocar uma ex-guerrilheira para comandar 
o País, para comandar e sustentar o governo, porque 
muitos talvez gostassem que a gente elegesse o Lula e 
depois o derrubássemos, nós mesmos, não lhe dando 
sustentação, ou que elegêssemos a Dilma e que, de-
pois, a derrubássemos, não permitíssemos que ela go-
vernasse, não criássemos as condições para governar.

Eu tenho a convicção de que, se aqui estivesse, 
Marighella também diria – não quero usar a expressão 
porque vai ser mal-entendida por alguns – daquele ho-
mem desfilando na parada, no Chile, diante do governo 
de Allende, com um cartazinho fazendo referência aos 
defeitos do governo de Allende, mas afirmando ao fi-
nal: tem esses defeitos, mas esse é o meu governo. Os 
outros, que propagandeiam a sua queda, são os que 
sempre defenderam também a ditadura, o arbítrio, o 
conservadorismo e que o nosso País não se pusesse 
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de pé, que ficasse subordinado sempre ao interesse 
alienígena. Essa é a impressão que tenho.

Por isso, estou aqui rendendo as nossas home-
nagens, a homenagem do meu Partido, o Partido Co-
munista do Brasil, que também foi o partido de Carlos 
Marighella.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

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

Matéria referida: 
– Música de Caetano Veloso em homenagem ao 

centenário de Carlos Marighella.

Um Comunista
Caetano Veloso
Um mulato baiano,
Muito alto e mulato
Filho de um italiano
E de uma preta uça
Foi aprendendo a ler
Olhando mundo à volta
E prestando atenção
No que não estava a vista
Assim nasce um comunista
Um mulato baiano
que morreu em São Paulo
baleado por homens do poder militar
nas feições que ganhou em solo americano
A dita guerra fria
Roma, França e Bahia
Os comunistas guardavam sonhos
Os comunistas! Os comunistas!
O mulato baiano, mini e manual
do guerrilheiro urbano que foi preso por Vargas
depois por Magalhães
por fim, pelos milicos
sempre foi perseguido nas minúcias das pistas
Como são os comunistas?
Não que os seus inimigos
estivessem lutando
contra as nações terror
que o comunismo urdia
Mas por vãos interesses
de poder e dinheiro
quase sempre por menos
quase nunca por mais
Os comunistas guardavam sonhos
Os comunistas! Os comunistas!
O baiano morreu
eu estava no exílio

e mandei um recado:
“que eu que tinha morrido”
e que ele estava vivo,
Mas ninguém entendia
Vida sem utopia
não entendo que exista
Assim fala um comunista
Porém, a raça humana
segue trágica, sempre
Indecodificável
tédio, horror, maravilha
Ó, mulato baiano
samba o referencia
muito embora não creia
em violência e guerrilha
Tédio, horror e maravilha
Calçadões encardidos
multidões apodrecem
Há um abismo entre homens
E homens, o horror
Quem e como fará
Com que a terra se acenda?
E desate seus nós
discutindo-se Clara
Iemanjá, Maria, Iara
Iansã, Catijaçara
O mulato baiano já não obedecia
as ordens de interesse que vinham de Moscou
Era luta romântica
Ela luz e era treva
Feita de maravilha, de tédio e de horror
Os comunistas guardavam sonhos
Os comunistas! Os comunistas!

O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Obrigado, Senador Inácio Arruda, que 
fez um relato da história desse herói do povo brasi-
leiro, que, certamente, as novas gerações haverão 
de conhecer, e haverão de respeitar essa belíssima 
trajetória de enorme sacrifício.

Concedo a palavra ao Senador Randolfe Rodri-
gues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador João Capiberibe, 
cumprimento-o e quero cumprimentar familiares, filhos 
de Carlos Marighella; cumprimento também o meu ca-
ríssimo Governador Camilo Capiberibe, Governador do 
meu Estado, o Amapá; cumprimento os demais autores 
desta sessão solene, da qual V. Exª, Sr. Presidente, 
também me deu a honra de ser signatário, assim como 
os demais colegas Senadores. Tive a honra, a partir 
da autoria primeira de V. Exª, Senador Capiberibe, a 
honra de ser signatário com dois companheiros de 
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Carlos Marighella: V. Exª e o Senador Aloysio Nunes, 
que também é um dos signatários.

Nesta sessão, além de V. Exª, companheiro de 
Carlos Marighella, temos a presença de sua compa-
nheira, companheira também de exílio, companheira 
de vida, a Deputada Janete Capiberibe, também com-
panheira de organização política de Carlos Marighella, 
a quem saúdo. 

Também saúdo todos os presentes nesta sessão, 
representantes de missões diplomáticas que acolhe-
ram Carlos Marighella, em especial, da missão diplo-
mática do povo cubano, país que acolheu Marighella e 
que tem um carinho todo especial pelo povo brasileiro

De Marighella, muito do que aqui foi falado revela 
a identidade de um brasileiro que sintetiza a diversida-
de do povo brasileiro; um brasileiro com a firmeza da 
diversidade do sangue europeu–latino–italiano, com 
a firmeza da diversidade do sangue negro, com a fir-
meza dessa mistura que Darcy Ribeiro disse que, por 
excelência, faz a miscigenação da mais bela obra que 
tem no Brasil, que é a obra do povo brasileiro. Essa 
mistura de um mulato baiano, Lídice, humilde, forjou, 
por excelência, um revolucionário desde os primeiros 
dias da sua formação. Um revolucionário que assim o 
foi desde o início de sua atuação política, já forjando 
suas críticas ao governo do Interventor Juracy Maga-
lhães; um revolucionário que fez revolução juntando o 
que de mais belo existe em um revolucionário; um re-
volucionário é aquele que é movido pelos mais belos 
sentimentos de amor. Não é assim, Rafael, que nos 
ensina Che: ”O revolucionário é aquele que é movido 
pelos mais belos sentimentos do amor”? Um revolu-
cionário, por essência, é também um poeta, e não é 
à toa que Marighella é, por excelência, também um 
poeta e constrói uma vida de escritor e de poesia em 
tudo o que faz.

A Teoria Marxista define que “um revolucionário 
é aquele que junta a prática revolucionária com a te-
oria revolucionária”. Melhor quando este, ao escrever 
a revolução, também faz a revolução nos versos de 
sua poesia: “É preciso não ter medo, é preciso ter a 
coragem de dizer; há aqueles que têm vocação para 
escravos, mas há os escravos que se revoltam contra 
a escravidão”.

É um dos trechos das várias poesias de Mari-
ghella que define o quanto a sensibilidade de Carlos 
Marighella estava presente nas ações do revolucionário.

A atuação de vida e o decorrer da vida de Ma-
righella são marcados por alguém que tem presente, 
no decorrer de sua estória, a coerência e a poesia 
convivendo com a prisão e com a tortura.

Ao contrário de vários que sofreram com as di-
taduras, Marighella, entre suas várias agruras, não 

padeceu do exílio. Ele sempre optou, na resistência, 
no Brasil, por todos os enfrentamentos às diversas di-
taduras que aqui existiram; ele padeceu da ditadura e 
da tortura contra a polícia de Filinto Müller; ele enfren-
tou as torturas e enfrentou a reação à intervenção da 
ditadura de Juraci Magalhães no Governo da Bahia; 
ele voltou aos cárceres, em 1939, torturado de forma 
brutal no DOPS de São Paulo, durante a ditadura do 
Estado Novo; ele relatou todas as torturas brutais que 
sofreu durante a ditadura do Estado Novo e, logo em 
seguida, foi recolhido ao presídio de Fernando de No-
ronha, na Ilha Grande, e novamente torturado. 

Anistiado em abril de 1945, persistiu na luta re-
volucionária pela redemocratização e pela reorgani-
zação do Partido Comunista na legalidade. No breve 
período que conviveu sem torturas, sem repressão, foi 
eleito Deputado Federal e, durante o breve período no 
Congresso Nacional, na sua atuação como Deputado 
constituinte, proferiu aqui mais de duzentos aguerri-
dos pronunciamentos, defendendo o povo pobre, de-
fendendo o direito dos trabalhadores, defendendo o 
direito dos operários. 

Teve o mandato cassado e, assim mesmo, não 
arredou um passo sequer das suas convicções e da 
continuação da luta pela organização do povo. Mesmo 
na clandestinidade, continuou na luta pela organiza-
ção dos operários. 

Nos anos 50, exerceu novamente a militância em 
São Paulo, nas lutas pelo monopólio estatal do petróleo 
e nas denúncias contra o imperialismo. 

Atualidade. Quem diz que as bandeiras de Ma-
righella são atrasadas, quem diz que as bandeiras 
contra o imperialismo levantadas por Marighella são 
coisas do passado, são démodé, são coisas dos anos 
50, dos anos 60, basta abrir os jornais do dia de hoje. 

Este aqui é o jornal O Globo de ontem: “Estados 
Unidos espionaram milhões de e-mails e ligações de 
brasileiros.” Isso aqui foi dos anos 50? Isso aqui ocor-
reu na primeira década do século XXI. 

Basta ver a manchete do O Globo de hoje: “Bra-
sília abrigou base dos Estados Unidos de espionagem 
por satélite.” 

Não vamos longe. Basta ver a manchete do O 
Estado de S. Paulo de hoje: “Planalto reage à espio-
nagem de brasileiros pelos Estados Unidos.” 

É Marighella que é démodé? É Marighella que é 
atrasado? É Marighella que, nos anos 50, denunciava 
o imperialismo norte-americano e a intervenção norte-
-americana dos Estados Unidos. 

São as manchetes dos jornais da primeira déca-
da do século XXI que mostram até que ponto chegou 
a intervenção de uma nação sobre a maior nação da 
América Latina, até que ponto chegou a atuação de 
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uma nação estrangeira sobre o solo brasileiro, ao ponto 
de uma nação estrangeira ter uma base internacional 
fincada na Capital da República do nosso País, espio-
nando os interesses de nosso País. 

Pois bem, isso era denunciado por Carlos Mari-
ghella, da tribuna deste Parlamento, em 1947. Carlos 
Marighella é mais atual que qualquer um de nós Par-
lamentares no dia de hoje. Os discursos de Carlos Ma-
righella na Assembleia Constituinte Brasileira de 1946 
são mais atuais do que os discursos nossos, hoje, no 
Parlamento brasileiro, em 2013, 2012 ou 2014. 

É Marighella que fala de justiça social. Nós es-
tamos em 2013 e ainda precisamos realizar reforma 
agrária, e ainda padecemos de um País que ainda 
tem 14 milhões de analfabetos, 9% de sua população 
padecendo de analfabetismo.

É Marighella que ainda é atual. 
É de Marighella que fala Cecil Borer, chefe do 

DOPS paulista, em 1964, quando é emanada a pri-
meira ordem de sua prisão durante a ditadura militar. 
Sim, estou falando de 10 de maio de 1964. Eu não es-
tou falando de 1968, quando a ditadura recrudesceu. 
Estou falando de quando alguns ainda diziam que di-
tadura era revolução; quando alguns ainda diziam que 
a ditadura era redentora; quando alguns diziam que a 
ditadura tinha vindo para redemocratizar e afastar do 
Brasil o fantasma comunista. Pois bem, a ditadura já 
sabia quem eram os seus inimigos. E não à toa que, 
em 10 de maio, nos primeiros momentos da ditadura, 
que o DOPS manda prender Marighella em um cine-
ma da Tijuca e já com a advertência de Cecil Borer: 
“Cuidado, Marighella é valente”. 

A ditadura sabia contra quem estava lutando. Não 
à toa que, em 1968, o jornal O Estado de S. Paulo ex-
clama uma de suas manchetes sobre Marighella. Diz 
o governo: Marighella inimigo número um do regime. 
E, de fato, isto Marighella levou para o túmulo e para 
sua biografia: inimigo número um do regime, inimigo 
número um da ditadura, amigo número um do Brasil, 
amigo número um do povo brasileiro, amigo número 
um da luta dos trabalhadores pela liberdade.

Estava certo o agente do DOPS, estava certo o 
comando do DOPS, estava certa a ditadura: Marighella 
era um valente. Estava certa a ditadura: Marighella era 
um corajoso. Era um corajoso que não fugia ao com-
bate contra aquele regime. Estava certo o Marighella 
também quando exclamava nos seus versos o que ele 
queria dizer do seu cotidiano:

É preciso não ter medo,
é preciso ter coragem de dizer.
Há os que têm vocação para escravo, 
mas há os escravos que se revoltam contra 
a escravidão.

Coerência, coerência é a palavra que junta o fa-
zer no dizer. Poucos conseguem fazer a reunião dos 
dois, o fazer e o dizer. Marighella juntava na sua poe-
sia o fazer concreto. Marighella, na poesia, exclamava 
valentia; no fazer exclamava e apresentava coragem 
nos seus gestos concretos. 

Foi por isso, foi somente por isso que, para der-
rotá-lo, era necessária uma manobra, uma das ações 
mais planejadas da ditadura, a ação organizada da Ala-
meda Casa Branca, em São Paulo, para derrotar, para 
aniquilar, para destruir Marighella era necessário um 
ação organizada, planejada, calculada, meticulosamen-
te planejada; era preciso um aparato de todo o regime 
meticulosamente planejado, pois somente assim, seria 
possível aniquilar, melhor dizendo, aquele quadro, pois 
o regime estava certo: um quadro como aquele estava 
programa para derrotar o regime, instaurar neste País 
outra forma de regime, democrático, popular, socialista, 
outra forma de regime diferente daquele. 

Marighella foi, sem dúvida (...) Lídice, nós temos 
um agradecimento a fazer ao povo baiano, por ter forja-
do esse belo mulato e ter dado à minha geração – Capi, 
você que conviveu com ele – à nossa geração, que vive 
de bons exemplos, a minha geração tem de agrade-
cer o exemplo de um brasileiro como esse, que nos 
inspira, que nos mostra o caminho de como caminhar.

Nesta última sexta-feira, Lídice, aliás, nesta última 
semana, nós tivemos uma semana de belas emoções, 
e conclui a semana assistindo a um show de um belo 
baiano chamado Caetano. Nesse show desse belo 
baiano, eu ouvi, ao vivo, uma música que ele fez em 
homenagem a Marighella.

Eu não sabia da história da música de Caetano a 
Marighella, pois Caetano, apesar do período do exílio, 
nunca havia se reivindicado como, de fato, de esquerda.

Após Caetano declamar, cantar, com a poesia 
que ele tem, a música, me veio a curiosidade de per-
guntar a história da música. Caetano me contou que 
a música foi inspirada pela história de que, antes de 
ele ir para o exílio e se ele não tivesse ido para o exí-
lio, ele deveria ser recrutado pela ALN, para contribuir 
com a organização de Marighella. Isso não foi possível 
porque ele teve de ser exilado antes e ir para Londres.

Na música, ele conta que, de Londres, recebeu 
a triste notícia do assassinato de Marighella. 

Quero terminar. Inácio não declamou a poesia 
de Caetano. Permita-me então fazê-lo:

Um mulato baiano, 
Muito alto e mulato,
Filho de um italiano 
E de uma preta hauçá
Foi aprendendo a ler
Olhando o mundo à volta
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E prestando atenção 
No que não estava à vista.
Assim nasce um comunista.
Um mulato baiano 
Que morreu em São Paulo 
Baleado por homens do poder militar
Nas feições que ganhou em solo americano 
A dita guerra fria 
Roma, França e Bahia
Os comunistas guardavam sonhos 
Os comunistas! Os comunistas!
O mulato baiano, mini e manual
Do guerrilheiro urbano que foi preso por Vargas
Depois por Magalhães
Por fim, pelos milicos
Sempre foi perseguido nas minúcias das pistas
Como são os comunistas?
Não que os seus inimigos 
Estivessem lutando 
Contra as nações terror 
Que o comunismo urdia
Mas por vãos interesses 
De poder e dinheiro 
Quase sempre por menos 
Quase nunca por mais
Os comunistas guardavam sonhos 
Os comunistas! Os comunistas!
O baiano morreu 
Eu estava no exílio 
E mandei um recado: 
“eu que tinha morrido” 
E que ele estava vivo,
Mas ninguém entendia 
Vida sem utopia 
Não entendo que exista 
Assim fala um comunista
Porém, a raça humana 
Segue trágica, sempre 
Indecodificável 
Tédio, horror, maravilha
Ó, mulato baiano 
Samba o reverencia 
Muito embora não creia 
Em violência e guerrilha 
Tédio, horror e maravilha
Calçadões encardidos 
Multidões apodrecem.
Os comunistas guardavam sonhos
Os comunistas! Os comunistas!

Como diz Caetano, quando se ouve a notícia da 
morte de Marighella, não foi ele que morreu, éramos 
todos nós que tínhamos morrido; mas, como vive a 
utopia, nós continuamos nascidos.

O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Obrigado, Senador Randolfe Rodrigues.

Dando sequência, concedo a palavra ao Senador 
Cristovam Buarque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente João Capiberibe, Srª Presidenta desta 
Mesa, Senadora Lídice da Mata, ambos que nos deram 
a chance de estarmos aqui prestando a homenagem 
a esse grande brasileiro; Exma Srª. Deputada Federal 
Janete Capiberibe, que muito orgulha essa Mesa, onde 
a senhora está; Exmo Camilo Capiberibe, Governador 
do Amapá; Exmo Sr. Carlos Augusto Marighella, filho do 
homenageado; Sr. Paulo Abrão Pires Jr., Presidente 
da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça; e Srª 
Iara Xavier, Coordenadora do Comitê pela Verdade, 
Memória e Justiça do Distrito Federal.

O Senador Randolfe concluiu sua fala lendo um 
poema de Caetano e, na última parte, ele dizia que, 
quando Marighella morreu, todos nós morremos tam-
bém, mas como Marighella vive, nós estamos aqui para 
continuar o sonho dele. Esta é a obrigação de cada 
um da gente: continuar o sonho de um que foi um dos 
maiores entre os poucos heróis da história brasileira.

Por alguma razão, nós não somos um povo, uma 
população, uma Nação com um número grande de he-
róis. Por isso, os que nós temos são realmente fortes 
e importantes. Entre esses heróis está Carlos Mari-
ghella. Um herói porque nunca transigiu com os seus 
compromissos, com as suas utopias; nunca transigiu 
com quaisquer que fossem das tentativas e das ten-
tações que lhe fizessem. Ele nunca transigiu com os 
seus propósitos nem com o estilo de vida compatível 
com o ser comunista. Mas, mais ainda um herói por-
que enfrentou essa luta até o final da sua vida. Um dos 
poucos dirigentes que, na luta, no combate, vai até às 
últimas consequências da própria morte.

Por isso, nós estamos aqui reunidos para lembrar 
esse grande nome, pela sua coragem, sua valentia, 
sua autenticidade, sua dedicação ao País no máxi-
mo do que é possível, inclusive com austeridade de 
vida, que, como li um desses dias, quando ficou sem 
o cinturão por alguma razão, amarrava a calça com 
um pequeno cordão, que doava 92% dos salários e 
funções remuneradas para o partido quando teve, e 
que quando percebeu que, através da atividade legal, 
este País não ia fazer as mudanças necessárias, optou 
pela clandestinidade e pela luta armada.

Hoje, analisando depois, muitos de nós achamos 
fácil dizer que aquela foi uma opção errada, que a op-
ção correta era outra. É fácil você dizer que uma coisa 
era errada depois que ela passa. Não vamos discutir 
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isso, mas o fato é que ele levou às últimas consequ-
ências a luta por seus sonhos.

Eu vim aqui pensando no que Marighella faria, 
Capiberibe, se fosse vivo. Ele estaria na luta. Alguém 
tem dúvida de que ele estaria na luta? Qual seria a 
luta dele? Qual seria a luta de Marighella neste mo-
mento da história, um momento histórico que já não 
fabrica Marighellas, porque a realidade social históri-
ca é diferente? 

Nisso a gente faz até uma análise marxista: o 
que você é não depende do que você é em si; depen-
de do que as circunstâncias fabricam. E hoje não há 
uma fábrica de Marighellas. A democracia, inclusive, 
acabou com a possibilidade de nós optarmos por uma 
luta armada. A redução da clareza no sonho do socia-
lismo definido como estava naquela época a gente já 
não tem. A definição ficou ambígua, frágil, às vezes 
intimidada por alguns fracassos ou erros que levaram 
à superação não no sentido de para melhor, mas no 
sentido diferente.

Eu creio que se Marighella aqui estivesse algo 
estaria claro para ele, de que nós precisamos pôr éti-
ca na modernidade brasileira. Muitos defendem hoje 
a ética na política. É pouco! Neste País, se ninguém 
roubasse, ainda assim, nós não estaríamos sendo 
éticos ao gastarmos dinheiro em prioridade que serve 
aos poucos ricos em vez de servir aos muitos pobres.

Há uma corrupção no comportamento que todos 
hoje denunciam, mas há uma corrupção nas priorida-
des que muitos não percebem. 

Marighella, hoje, lutaria por uma modernidade 
ética, que colocasse o transporte público na frente do 
automóvel privado, como prioridade. Ele não aceita-
ria que se construíssem viadutos antes de se fazerem 
boas paradas de ônibus. Ele lutaria para que, neste 
País, nós tivéssemos água, esgoto, antes de termos 
estádios de futebol padrão FIFA.

Ele lutaria, certamente, por uma modernidade éti-
ca, onde a saúde pública prevalecesse sobre os shows 
que muitas vezes são feitos em nome da inauguração 
de um hospital que não vai por si resolver um problema 
muito mais sério que a saúde pública. 

Marighella lutaria pela modernidade nas priori-
dades do uso dos recursos públicos. Ele não apenas 
lutaria para que nós parássemos de ter políticos que 
roubassem, mas ele lutaria para que tivéssemos po-
líticas comprometidas com os interesses populares e 
da Nação brasileira.

Ele certamente estaria na luta, firme, por uma 
educação de qualidade igual para todos. Porque, mui-
tas vezes, se fala em educação de qualidade, mas se 
esquece que ela não sendo igual para todos não é uma 
educação comprometida com a modernidade ética.

Eu tenho convicção, posso estar enganado, se 
alguns me mostrarem, de que hoje o slogan de Mari-
ghella seria o filho do trabalhador na mesma escola do 
filho do patrão. A igualdade mais plena e absoluta na 
igualdade da escola, da qualidade escolar. Eu creio, 
não seria impossível imaginar que esse seria o slogan 
hoje do socialismo contemporâneo.

Marighella estaria na luta entre nós para evitar 
a destruição do meio ambiente no Brasil. Certamente. 
Ele certamente faria a comparação entre quebrar vi-
draças e destruir florestas inteiras. Onde o vandalismo 
de quebrar uma vidraça é mais grave do que o vanda-
lismo de destruir a Floresta Amazônica? Eu creio que 
ele traria uma dimensão nova e manteria sua luta em 
dedicação absolutamente exclusiva. Talvez corresse 
menos riscos, provavelmente correria, mas não teria 
menor dedicação.

E é possível que ele não fizesse mais guerrilha, 
no sentido daquele tempo, mas ele hoje estaria ao lado 
desses meninos e meninas do Brasil que estão fazen-
do uma guerrilha cibernética para mudar o Brasil. Ele 
estaria ao lado dessa guerrilha cibernética, que ainda 
não tem uma bandeira clara, que não tem uma ideo-
logia formulada, mas que tem aquilo que vem antes 
da ideologia, o sentimento de que está errado aliado 
ao sentimento de para onde nós queremos caminhar. 
Isso esses meninos que estão nas ruas sabem ou 
pelo menos sentem, que é um passo anterior de sa-
ber com detalhes.

Marighella hoje estaria ao lado de todos esses 
que estão nas ruas pedindo, explicitamente, a moder-
nidade no comportamento dos políticos; e, sem perce-
berem, implicitamente, desejando para o Brasil, uma 
modernidade ética, onde a modernidade não esteja 
nos instrumentos, mas nos propósitos; onde a moder-
nidade não seja urna eletrônica, mas seja uma política 
moralizada; onde a modernidade não seja eleger uma 
pessoa e saber o eleito em poucos minutos depois da 
eleição – essa é uma modernidade técnica. Ele lutaria 
por uma modernidade ética, em que aqueles que fos-
sem eleitos teriam compromissos com os interesses 
da maioria da população, como hoje a política brasi-
leira não vem tendo.

Por isso, meu caro Randolfe, Marighella morreu, 
nós morremos com ele, mas Marighella vive e nós vi-
vemos com ele.

Viva Marighella! (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, 
o Sr. João Capiberibe deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pela Srª Lídice da Mata.

A SRª PRESIDENTE (Lídice de Mata. Bloco/
PSB – BA) – Obrigada, Senador Cristovam Buarque.
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Concedo a palavra ao Senador Rodrigo Rollem-
berg, pela Liderança do PSB.

Antes, quero registrar a presença do jornalista 
Jarbas Marques, da ex-Deputada Moema Santiago e 
do Deputado José Luiz Penna.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Prezada 
Senadora baiana Lídice da Mata, que preside esta ses-
são; prezado amigo Senador João Alberto Capiberibe, 
autor desta homenagem merecida; prezada Deputada 
Federal Janete Capiberibe; prezado Governador do 
Estado do Amapá, Camilo; prezado Carlos Augusto 
Marighella, filho do homenageado; Sr. Paulo Abrão 
Pires Junior, presidente da Comissão de Anistia do 
Ministério da Justiça; Srª Iara Xavier, coordenadora 
do Comitê pela Verdade, Memória e Justiça do Distrito 
Federal; senhoras e senhores aqui presentes; Srªs e 
Srs. Senadores, pouco restou para eu falar depois dos 
pronunciamentos de todos os que me antecederam, 
que relataram toda a trajetória de luta, toda a valentia, 
todo o compromisso com o País do grande militante 
das causas populares, das causas socialistas, Carlos 
Marighella. Mas eu não poderia deixar aqui de me so-
mar aos demais pronunciamentos e cumprimentar o 
Senador Capiberibe por essa iniciativa, juntamente com 
a Senadora Lídice da Mata, grande Senadora baia-
na – como o nosso homenageado – que vem dando 
continuidade, aqui no Senado, junto com vários outros 
companheiros, à luta de Carlos Marighella.

Todos aqui ressaltaram a valentia, o próprio reco-
nhecimento, pelas forças da ditadura e pelas forças da 
repressão, de Carlos Marighella, uma pessoa obstinada 
em construir um País melhor, extremamente corajosa, 
extremamente convicta dos seus pensamentos, e que 
tinha uma atitude em relação à vida extremamente 
coerente com aquele País que ele sonhava: um País 
justo, um País solidário, um País generoso, um País 
soberano.

Eu tenho dito que nós avançamos muito no Brasil, 
nos últimos 30 anos. E muitas vezes, amigo Jarbas, nós 
não nos damos conta, especialmente os mais jovens, 
de que, há pouco mais de 30 anos, o Brasil vivia numa 
ditadura. E, se hoje nós avançamos e consideramos a 
democracia um bem inegociável, foi graças a muitos 
que lutaram, alguns com sacrifício de sua vida, como 
Carlos Marighella, no enfrentamento à ditadura e na 
construção dessa democracia.

Precisamos reconhecer que avançamos para re-
conhecer que precisamos avançar muito mais. Se hoje 
tivemos condições de fazer uma Constituição avançada 
como foi a Constituição de 1988, que garante a liber-
dade de expressão, a liberdade de organização parti-
dária, a liberdade de organização sindical; se pudemos 

ter, através da iniciativa de um Senador socialista, a 
aprovação da Lei da Transparência, que permite que 
a população acompanhe todos os gastos do Governo; 
se tivemos uma Lei da Ficha Limpa, através de um 
projeto de iniciativa popular; a Lei de Acesso à Infor-
mação, com apoio do Congresso Nacional; a instala-
ção da Comissão da Verdade, isso se deu graças ao 
trabalho desenvolvido muito antes, no enfrentamento 
à ditadura, por pessoas como Carlos Marighella.

Mas precisamos muito também, apoiados nos 
ensinamentos de Carlos Marighella, radicalizar a de-
mocracia no nosso País. E, se conquistamos uma de-
mocracia formal, do ponto de vista político, nós ainda 
estamos distantes de conquistar uma democracia eco-
nômica. Ainda vivemos num País de grandes desigual-
dades econômicas, de grandes desigualdades sociais 
e de grandes desigualdades regionais. E, se, naquele 
momento, revolucionários como Carlos Marighella pre-
cisaram se organizar e pegar em armas para enfrentar 
a ditadura, nós temos que agora aproveitar todos os 
instrumentos que a democracia nos oferece para fazer 
com que este País possa avançar, verdadeiramente, 
na sua democracia e na sua democracia econômica, 
melhorando a qualidade de vida do nosso povo.

Entendo que Carlos Marighella está para o Brasil 
como outros grandes heróis estão para os seus paí-
ses. Eu o coloco como um dos grandes líderes latino-
-americanos, na mesma categoria de Simón Bolívar, 
José Martí, Emiliano Zapata, Augusto Sandino e Er-
nesto Che Guevara.

Por isso, Senador Capiberibe, Senadora Lídice 
da Mata, nada mais justo do que, neste momento, ho-
menagearmos Carlos Marighella e dizer que muitas 
das motivações da sua luta estão presentes, e cabe a 
nós, em um ambiente democrático, radicalizando a de-
mocracia, construir um País mais justo, mais solidário, 
generoso e soberano, como queria Carlos Marighella.

Muito obrigado. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 

– BA) – Quero registrar, também aqui entre nós, a pre-
sença da Srª Zilda Xavier (Palmas.), mãe de Iara, que 
teve grande participação e convivência com Marighella.

Passo a Presidência, outra vez, ao Senador João 
Alberto Capiberibe.

A Srª Lídice da Mata deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. João Capiberibe.

O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Obrigado, Senadora Lídice, pelo destaque 
dado à Zilda, uma revolucionária engajada que teve 
uma participação enorme em todo o processo de resis-
tência do Brasil. Ela e seus filhos – também devemos 
relembrar – caíram no processo de luta e não estão 
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conosco aqui, mas está Iara, que nos acompanha, e 
também é filha de Zilda.

Dando sequência, os Senadores já se manifesta-
ram, e concedo a palavra ao Secretário Paulo Abrão.

O SR. PAULO ABRÃO PIRES JUNIOR – Exmo Sr. 
Senador Capiberibe, que preside esta sessão especial 
do Senado; meus cumprimentos à Senadora Lídice, 
à Deputada Janete Capiberibe; ao Governador Cami-
lo Capiberibe e, muito especialmente, aos familiares 
de Carlos Marighella aqui presentes, como seu filho 
Carlinhos, e também à Iara Xavier, responsável pela 
publicação do livro em homenagem a Marighella, que 
neste instante está sendo lançado. Meus cumprimen-
tos também ao Sr. Procurador Federal dos Direitos do 
Cidadão, aqui conosco, Aurélio Rios; do mesmo modo, 
a todas as demais autoridades; meus colegas da Se-
cretaria de Direitos Humanos; Senador Inácio Arruda 
e todos os demais Senadores.

Eu gostaria de pedir licença para falar sobre três 
assuntos. Eu queria, Senador, falar sobre justiça, sobre 
memória e sobre reparação.

Para falar sobre justiça, acho que não é todos 
os dias que esta Casa recebe, tem a honra de rece-
ber, aqui dentro, a presença de uma senhora como a 
Dona Zilda Xavier, que aqui está, uma mãe que, há 42 
anos, luta, esperando do Estado brasileiro uma res-
posta sobre a morte dos seus dois filhos pela ditadura 
militar. Uma pessoa que luta há 42 anos. Quarenta e 
dois anos de espera para que nós saibamos cumprir, 
na democracia, a agenda política da transição ainda 
pendente, que passa não apenas pela devida locali-
zação dos restos mortais de seus filhos, mas também 
pela responsabilização daqueles que levaram a cabo 
as graves violações aos direitos humanos e efetivos 
crimes de lesa-humanidade, que ainda perduram em 
nosso País, enquanto outras tantas nações já tiveram 
a dignidade de reparar e suprir o déficit de justiça, no 
reconhecimento do direito à justiça dos familiares dos 
mortos e desaparecidos.

Do mesmo modo, as reformas institucionais po-
deriam, neste instante, alterar o quadro de vocação 
repressiva do sistema de polícia que, neste momento, 
demonstra que ainda carrega consigo uma incapacida-
de de trazer para dentro de si essa vocação de proteção 
à cidadania e não de repressão à cidadania, quando 
ela se joga em defesa das suas liberdades públicas, 
como vimos, muito recentemente, nos episódios das 
revoltas aqui no nosso País.

Então, falar em justiça, neste momento, signifi-
ca invocar a presença daqueles que aqui não estão.

Eu queria também falar de memória, porque 
eu acho que nunca foi tão importante nós podermos 
exercer a memória no Brasil e levar adiante esse rico 

processo de memorização, nesse tempo ótimo para a 
memória que nosso País vive. Nunca foi, realmente, 
tão importante debater e falar sobre memória.

Se é fato que a memória é a melhor arma hu-
mana contra a barbárie, o que seria de nós se não 
tivéssemos permanente consciência e reflexão sobre 
os reflexos da escravidão? Hoje, o Brasil sequer teria 
políticas de cotas e políticas de ações afirmativas para 
suprir esse déficit de igualdade.

Se nós não tivéssemos consciência e memória 
da cultura machista que o Brasil vive, nós não terí-
amos até hoje também políticas de reconhecimento 
dos direitos e das igualdades das mulheres. Se nós 
não tivéssemos memória de que nós somos um País 
de imigração e de imigrantes, e muitos de nós somos 
filhos desses imigrantes, nós nos deixaríamos conta-
minar pelas leituras xenófobas ou pela abordagem da 
migração, como outros países centrais fazem, e não 
estaríamos recebendo de braços abertos os irmãos 
haitianos.

Eu acho que é preciso, cada vez mais, debater-
mos a memória. E, neste momento, falar em Carlos 
Marighella, numa sessão especial destinada a sua 
memória, significa resgatar, evidentemente, aquilo que 
ele defendia e o que ele denunciava. Ele denunciava 
que a nossa história é de opressão, de exploração do 
homem pelo homem, é uma história de luta de clas-
ses. E, aí, buscar essa memória significa conectar-se 
com o presente.

Afinal de contas, a luta jovem que está nas ruas 
hoje, no Brasil, é uma luta de reivindicação por direitos, 
por ampliação de participação, é uma luta por reconhe-
cimento. A origem das manifestações sociais no Brasil 
remete a movimentos jovens de reivindicação de mais 
direitos e por mais participação. Não há nenhuma no-
vidade. Esse processo já estava em ebulição.

Quando vemos os jovens defendendo as liber-
dades individuais, como a Marcha das Vadias, ou a 
afirmação de autonomias, como a Marcha da Maco-
nha, ou a defesa dos direitos das minorias, como nós 
vemos nos atos em defesa da população indígena ou 
da população atingida pelas grandes obras, o que eles 
estão fazendo? Eles estão denunciando a opressão, 
a exploração do homem pelo homem, a diferença de 
classes que não permite que todas as pessoas pos-
sam ter as mesmas oportunidades ou igualdades de 
condições, de oportunidades na vivência democrática.

Então, é por isso que a história de Marighella 
neste momento se conecta com as lutas do presente, 
ao mesmo tempo em que, evidentemente, se diferen-
cia, porque a forma como a juventude hoje se relacio-
na com a política é distinta daquela da geração que 
lutou em 1968. Naquele momento, a geração de 1968 
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trabalhava e lutava segundo a perspectiva de uma luta 
pelo Brasil do futuro, por uma revolução do porvir, en-
quanto a geração do presente já trabalha. Como ela 
é fruto de um processo histórico, de um encontro do 
melhor período da nossa história de crescimento eco-
nômico com inclusão social, essa geração de hoje já 
trabalha com outro modo de se relacionar na política. 
Ela trabalha com uma lógica de que constrói as suas 
metas no presente, orientada pela busca de resultados 
concretos, porque, para essa geração, o Brasil não é 
mais o Brasil do futuro, é o Brasil do presente. Mas, 
para construir o presente, ele tem que se inspirar, ne-
cessariamente, nesses valores dos que lutaram sem-
pre, pois uma geração só se compreende no presente 
a partir das lutas da geração do passado.

Por isso, que agradeço a oportunidade, em nome 
da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, de fa-
zer o lançamento desse livro sobre Carlos Marighella, 
anistiado político brasileiro, homenageando aqui a 
sua idealizadora, Iara Xavier Pereira, que aqui está, a 
quem devemos a oportunidade de feitura desse livro, 
uma publicação oficial do Estado brasileiro, pois Ma-
righella foi anistiado, ele recebeu por parte do Estado 
a devida reparação.

É por isso que quero terminar falando em re-
paração, pois o nosso dever, neste instante, é o de 
perceber que verdade, justiça, memória e reparação 
são elementos indissociáveis. Não há verdade sem 
justiça; é impossível atingi-la sem memória. E, se o 
Estado reconhece as graves violações que produziu 
ao longo do tempo, ele tem o dever básico de reparar a 
todos e a cada um de forma indistinta porque estamos 
construindo uma nova sociedade, não mais a socie-
dade que escondia os seus erros, ou a sociedade do 
jeitinho, ou a sociedade que tinha medo de enfrentar 
o seu passado. Estamos construindo a cultura da me-
mória, a cultura de que só desnudando os erros é que 
conseguiremos instituir condições firmes para que eles 
não possam ser repetidos no futuro.

Por isso, Senador, agradeço a oportunidade e 
gostaria de chamá-lo para participar desse ato de 
entrega oficial do Estado brasileiro do Certificado de 
Anistiado Político a Carlos Marighella, post mortem, em 
reconhecimento ao seu legítimo direito de resistência 
contra o regime autoritário e em prol da luta e do res-
tabelecimento das liberdades públicas e da democra-
cia no Brasil para que nunca mais se esqueça disso, 
para que nunca mais isso aconteça. E esse certificado, 
como resultado da decisão da Comissão de Anistia do 
Ministério da Justiça, é entregue a seu filho, que aqui 
está presente, o que muito nos honra.

Muito obrigado pela oportunidade. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Nosso agradecimento ao Dr. Paulo Abrão.

Aproveitamos esta homenagem para entregar o 
Diploma de Anistiado a Carlos Marighella.

(Procede-se à entrega de certificado póstumo a 
Carlos Marighela.)

Para nós, que acompanhamos a história, parece 
algo incrível que hoje possamos estar aqui presentes 
prestando essa homenagem a Carlos Marighella.

Concedo a palavra ao Governador Camilo Ca-
piberibe.

O SR. CAMILO CAPIBERIBE – Muito boa tarde, 
senhoras e senhores.

Quero cumprimentar e parabenizar o Exmo Sr. 
Senador da República João Alberto Capiberibe e a 
Senadora Lídice da Mata, signatários da presente ho-
menagem. Parabéns por promoverem, aqui no Senado 
da República, este resgate e este momento de memória 
tão importante para o nosso País. Quero cumprimen-
tar a Exma Srª Deputada Federal Janete Capiberibe; o 
filho do homenageado, Sr. Carlos Augusto Marighella; 
o Presidente da Comissão de Anistia do Ministério da 
Justiça, Sr. Paulo Abrão Pires Junior; e a Coordena-
dora do Comitê pela Verdade, Memória e Justiça do 
Distrito Federal, Srª Iara Xavier.

Carlos Marighella era um ser humano, um baia-
no, um brasileiro, e viveu um período difícil da história 
do nosso País e do mundo. Naquele contexto, fez as 
escolhas que precisavam ser feitas.

Nós falamos de Carlos Marighella como militan-
te, nós falamos de Carlos Mariguella como Deputado 
Federal Constituinte, mas é preciso falar também de 
Carlos Mariguella como guerrilheiro, um guerrilhei-
ro que foi empurrado para a luta armada, para lutar 
contra uma ditadura militar, para defender os direitos 
da população brasileira. Um lutador que foi às últimas 
consequências.

Escolher partir para a luta contra o Estado, com 
todo o seu poder e a sua força, é uma decisão extre-
ma e muito corajosa. E Carlos Mariguella, em todos os 
momentos em que teve que escolher, escolheu lutar, 
escolheu defender as suas convicções até as últimas 
consequências. No entanto, quando foi permitido uti-
lizar o sistema democrático partidário, ele se elegeu 
Deputado Federal Constituinte, mas esse período de 
democracia foi muito curto e foi abreviado especialmen-
te para o Partido Comunista, que teve todos os seus 
Parlamentares cassados, na vigência da democracia. 
Gostaria de parabenizar o nosso Congresso Nacional 
por ter tido a iniciativa de devolver esses mandatos. 

Acompanhei, lá do Estado do Amapá, a cerimônia 
de devolução dos mandatos dos Deputados Federais 
e do Senador Carlos Prestes. Queria dizer que foi um 
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momento muito importante, muito importante para a 
consolidação da nossa memória, da nossa democracia, 
devolver mandatos que foram conquistados na urna, 
democraticamente, e que, na vigência da democracia, 
foram subtraídos.

Sem dúvida nenhuma, as escolhas de Carlos 
Mariguella – símbolo de tantos que lutaram contra a 
ditadura, alguns dos quais sobreviveram e estão aqui, 
e outros que tombaram – foram impostas por um País 
que não aceitava a democracia, que não aceitava a 
pluralidade, que não aceitava o debate.

E, hoje, vivemos numa democracia, estamos 
aqui no Senado da República tomando uma decisão 
e afirmando uma posição, a posição de que aqueles 
que lutaram contra a ditadura militar travaram uma luta 
legítima, travaram uma luta que merece ser reconhe-
cida e que merece ser contada.

Eu me chamo Carlos. Apesar de ser conhecido 
como Camilo Capiberibe, meu nome é Carlos Camilo 
Capiberibe. É uma homenagem ao seu pai, Carlos, meu 
xará, nosso xará, que meu pai, um militante da ALN, 
prestou a esse líder que foi e é um grande símbolo do 
inconformismo, do desejo de lutar, de nunca se dobrar, 
e eu tenho orgulho de carregar esse nome. Eu tenho o 
nome de dois revolucionários e tenho orgulho de o meu 
nome ser uma homenagem a Carlos Marighella. Fico 
feliz por poder participar, como Governador eleito na 
democracia pelo Estado do Amapá, desta cerimônia.

Não tive o direito de nascer no Brasil. Nasci em 
Santiago do Chile, durante o governo de Salvador Al-
lende. Nasci lá porque o meu pai e a minha mãe, Sena-
dor da República e Deputada Federal, foram militantes. 
Acreditaram no que acreditou Marighella, acreditaram 
que o Brasil poderia ser mais generoso, acreditaram 
que as prioridades, como disse, há pouco, o Senador 
Cristovam Buarque, poderiam ser outras, e o nosso 
País poderia ser melhor.

Então, acreditando nisso, abraçaram, junto com 
Marighella, a luta armada; tomaram uma decisão ex-
trema e pagaram o preço por isso. Eu não nasci na di-
tadura brasileira; cheguei ao Brasil no final, na década 
de 80, quando ela estava acabando. Vivi a democrati-
zação; vivi aquele momento vibrante do desejo pelas 
diretas, que nos foi negado; vivi o Fora Collor e vivo 
hoje as ruas em ebulição.

Fico muito feliz, inclusive como Governador do 
meu Estado, por ver o povo nas ruas, protestando, co-
brando, reivindicando, porque esse direito é fruto da luta 
de Marighella, é fruto da luta daqueles que tombaram, 
daqueles que sobreviveram, daqueles que acertaram, 
daqueles que erraram para que nós pudéssemos estar 
aqui hoje sendo eleitos e defendendo aquilo em que 
acreditamos.

Carlos, eu quero falar para você da minha alegria 
de estar aqui, de conhecê-lo e de poder dizer: Mari-
ghella vive. Viva Marighella! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/PSB 
– AP) – Obrigado, Sr. Governador Camilo Capiberibe.

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

O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Pela ordem, Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Em virtude de estar 
participando até há pouco da Comissão de Direitos 
Humanos, que homenageou os 50 anos da Encíclica 
Pacem in Terris, apenas agora quero aqui também ex-
pressar ao filho e à família de Carlos Marighella a minha 
homenagem e o respeito e, sobretudo, cumprimentar 
o Senado Federal por ter concedido a Marighella a 
homenagem que devidamente todos devemos pres-
tar, em memória por sua luta por realização de justiça 
para o povo brasileiro.

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

PSB – AP) – Obrigado, Senador.
Eu queria também registrar a gentileza da Sena-

dora Ana Rita, que nos cedeu os espaços na TV e na 
Rádio Senado para transmissão desta sessão solene. 

Eu tenho aqui em mãos o certificado post mortem 
que Carlos Mariguella acabou de receber. 

Certificamos que Carlos Mariguella é anistiado 
político do Brasil, nos termos da Lei nº 10.559, 
de 13 de novembro de 2012.
O Estado brasileiro reconhece seu direito de 
resistência contra o regime autoritário e em 
prol da luta pelo restabelecimento da liber-
dade pública e da democracia, para que não 
se esqueça, para que nunca mais aconteça.
Brasília, 8 de julho de 2013
José Eduardo Cardozo, Ministro da Justiça
Paulo Abrão, Presidente da Comissão da Anistia 

(Palmas.)
Dando sequência, concedo a palavra à Iara Xavier. 
A SRª IARA XAVIER PEREIRA – Bom dia a 

todos. Cumprimentando o Senador João Capiberibe, 
cumprimento todos da Mesa e, cumprimentando a Zil-
da Xavier, cumprimento os participantes. 

Este é um evento, para nós, sobreviventes, que 
sempre muito nos emociona. O poder, como falou há 
pouco o Sr. Paulo Abrão, Presidente da Comissão de 
Anistia, a importância do resgate da memória, o res-
gate da verdade. E nós estamos aguardando a justiça, 
nós, familiares.
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Quero registrar aqui a presença de Maria Eliana, 
que é irmã de Antônio Teodoro de Castro, desapareci-
do na guerrilha do Araguaia, assim como da compa-
nheira Moema, do Rogério e do Gilney, companheiros 
também da Ação Libertadora Nacional, sobreviventes 
dessa luta, e também do Jarbas, outro sobrevivente. 
E peço desculpas se houver algum aqui que eu não 
esteja reconhecendo.

Eu tive o prazer e a oportunidade de conviver com 
Carlos Marighella durante um longo período de minha 
vida. Época em que ele viveu no Rio e, por amizade à 
família, ele frequentava muito a nossa residência, na-
quela semi-ilegalidade, semiclandestinidade. E, depois, 
tive a honra de militar e de tê-lo como meu comandante. 

O livro, que nós hoje estamos lançando, é o res-
gate de um projeto que ele tinha. Aqui todos já regis-
traram, a alegria de Carlos Marighella. Ele era uma 
pessoa, hoje diríamos, do bem, com alto astral. As 
pessoas que conviveram com ele, sobreviventes da 
prisão em Fernando de Noronha, sabem que de tudo 
ele fazia troça; do limão, ele ia fazer uma limonada. Ele 
sempre teve um espírito muito positivo. 

E, nesse período, que foi do final de 1968 até 
meados de 1969, nós tivemos uma convivência mui-
to próxima. Veio o AI-5. Minha família toda foi para a 
clandestinidade. Eu não pude continuar meus estudos, 
eu era uma secundarista, tinha 16 para 17 anos. E ele 
“preso” – entre aspas – porque ele não podia circular 
livremente pela rua; era um homem com uma caracte-
rística muito marcante, não era o perfil típico do brasi-
leiro. Além das obrigações da organização, eu acabava 
fazendo uma companhia também ao passar o tempo.

E, entre essas conversas, festival de música, 
comentando sobre gravação, ele resgatou, seja como 
Mário Magalhães registra no livro a Rádio Libertado-
ra, que foi nos presídios, seja da experiência cubana, 
que tinha também a rádio de libertação na selva – lá 
não era selva –, na Sierra Maestra. E ele falou assim: 
“Vamos gravar? Como vamos fazer um projeto de pro-
paganda?” – e já pensando também, porque ele estava 
com tudo preparado para ir para a área rural, em como 
instalar uma rádio clandestina.

E saio à procura de gravador e como vamos gra-
var. Iniciamos e gravamos – eu não me recordo muito 
– de três a cinco fitas cassetes que foram para fora, 
algumas podem estar perdidas ainda em Havana, 
porque foram enviadas para lá. E ele fazia pequenos 
textos. E, na pesquisa de Mário, em busca de material, 
quando ele me entrevistou, eu relatei. Ele falou: “Mas 
você não tem essa fita?” Eu falei: “Como é que vou ter 
essa fita? Eu fui para o exílio depois...” E, casualmente, 
ele consegue resgatar uma dessas fitas no Centro de 
Documentação da USP, que o Del Rojo, que também 

foi um militante, é um Senador da República, italiano, 
que ficou no exílio, capturou. Uma das fitas que a mi-
nha mãe retirou do Brasil um pouco antes da morte 
de Marighella, que é essa de que fazemos as transcri-
ções e que tem um CD. Quando ele me deu essa fita, 
revivemos, relembramos tudo aquilo. 

E hoje eu estava ouvindo o jovem Senador Ran-
dolfe falando da modernidade, da atualidade de Ma-
righella e fiquei ali pensando e dizendo assim: “Não 
é que ele era moderno, avançado para o seu tempo, 
mas pelos ideais em que ele acreditava”. 

Nós hoje podemos dizer que pelo que lutou Tira-
dentes está ultrapassado? A carga tributária continua 
enorme. Não somos colônia, mas nós sabemos que é 
uma das cargas tributárias mais altas e mais injustas; 
nós não temos justiça fiscal. E Tiradentes lutava contra 
isso, lutava pela independência; as ideias continuam...

E Marighella, eu considero, realmente, Senador 
Randolfe, que ele era um homem avançado para o seu 
tempo, mas, mais do que isso, ele era desses seres 
humanos que são terra, trabalho e pão. Ele acreditava 
realmente em uma utopia, que nós poderíamos ter o 
socialismo, uma sociedade mais igualitária. 

Então, quando escutamos, quem tiver a paciên-
cia de manusear esse livro, que só foi possível, tão 
bem acabado, pela oportunidade que a Comissão de 
Anistia... Eu é que agradeço a eles a oportunidade de 
a gente poder ter feito um livro digno de Carlos Mari-
ghella, um livro esteticamente bonito, um livro histori-
camente importante.

Nós vamos ver aqui – você falou também do cam-
po – ele dizendo “terra para aqueles que trabalham. 
Fora os grileiros! Vamos fazer justiça!”

Ele combatendo a perseguição religiosa, quando 
colocam um bomba no Episcopado, em São Paulo e 
fazem uma carta apócrifa dizendo que tinha sido Mari-
ghella, e ele dizendo: “Não, defendo a liberdade religio-
sa. Não sou participo, não sou crente, mas defendo”. 

Ele defendendo o papel das mulheres. Olha o 
avanço! Você lê o texto, que é singelo, é pequeno, 
porque era pequeno, para propaganda, e ele já reco-
nhecendo o papel de igualdade da mulher, ombro a 
ombro na luta e na construção do Brasil. 

Ele prestando homenagem ao nosso comandan-
te, Che Guevara.

Então, esse livro, Paulo Abrão, a importância 
dele...

E mais importante: nós não temos – não se achou 
nesta Casa – nenhuma imagem de movimento de Car-
los Marighella, nem de voz. Essa preciosidade, como 
o Mário colocou, é um pequeno tesouro porque no CD 
nós vamos poder ouvir Carlos Marighella.
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Atualmente, é a única voz, gravação dele lendo 
seus textos. Isso para nós é um tesouro. Nós entende-
mos de uma importância histórica muito grande esse 
resgate que a gente pode sempre prestar àqueles que 
tombaram na luta, nesse caminho, pela democracia. 

Então, esse projeto Marcas da Memória, da Co-
missão de Anistia, que está resgatando várias face-
tas, várias formas de luta, várias personalidades, é 
importante. 

Como frisou Paulo Abrão, nós, familiares, conti-
nuamos clamando por justiça.

Aqui quero fazer coro ao senhor, Senador, ao 
dizer que realmente é lamentável que a gente tenha 
que passar por uma ala Filinto Müller, um assassino 
confesso – entendeu? –, uma pessoa totalmente desu-
mana e que... Relembrar aqui o papel de Olga Benário 
Prestes, uma outra mulher, e que nós temos, então, a 
certeza de que a impunidade de Filinto Müller e seus 
asseclas é que permite e permitiu a ditadura, e é essa 
impunidade que permite que a Comissão Nacional da 
Verdade não avance, não se abram os arquivos, e que 
a sociedade não tenha o direito de conhecer quem fo-
ram os Filinto Müller de 1964.

Eu agradeço a todos. Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/

PSB – AP) – Muito obrigado, Iara Xavier, pelo seu de-
poimento e pela apresentação do livro. É um livro im-
portantíssimo, que resgata a história. Para quem teve 
a oportunidade de falar, de conversar e de ouvir Carlos 
Marighella, é realmente uma emoção muito forte. Ou-
vir a gravação dele conclamando o povo à luta é algo 
muito forte, muito bom.

Quero registrar a presença do Embaixador, S. 
Exª o Embaixador do Equador, Horacio Sevilla Borja, 
que está presente aqui conosco. E também de Eliana 
de Castro, irmã de Teodoro de Castro, político desa-
parecido na guerrilha do Araguaia.

E, para encerrar, concluir esta sessão, eu pas-
so, com muita honra, a palavra a Carlos Augusto Ma-
righella. (Palmas.)

O SR. CARLOS AUGUSTO MARIGHELLA – Sr. 
Presidente desta sessão, Senador João Capiberibe, 
Senadora Lídice da Mata, Dr. Paulo Abrão, Presidente 
da Comissão de Anistia, Governador, meu xará, Carlos 
Camilo Capiberibe, Deputada Janete Capiberibe e Iara 
Xavier, que representa aqui a Comissão de Justiça e 
Verdade, de Brasília.

Eu queria, inicialmente, fazer alguns agradeci-
mentos, não agradecimentos por esta iniciativa, não 
agradecimentos pelas atividades que, ao final, os com-
panheiros aqui da Mesa exercem em função das res-
ponsabilidades que assumiram, porque isso não seria 
motivo de agradecimento – o que se espera de cada 

um dos senhores é que, como brasileiros, como cida-
dãos, como membros da nossa sociedade, assumam 
essas responsabilidades que proclamaram e assumem 
aqui no presente momento –, mas pela oportunidade 
que me dão de, primeiro, saber que existem Senado-
res no Senado com sensibilidade, com percepção do 
momento político e histórico que vivemos. Para mim, 
que sou um cidadão que, como todo brasileiro, cobra 
atitudes do Senado e das instituições da nossa Repú-
blica, é extremamente gratificante ver, nas declarações 
dos nossos Senadores, sintonia com o presente, com 
o Brasil, esse Brasil que se cobra hoje nas ruas.

Muito obrigado por esta oportunidade e muito 
obrigado também pela oportunidade de que me dão 
de, como filho, ver como esse silêncio que marcou a 
trajetória de meu pai está sendo rompido a cada mo-
mento, inclusive por iniciativas como esta.

É interessante isso ser dito assim, porque nós 
estamos próximos de 50 anos dessa ditadura que in-
felicitou o Brasil e estamos já vivendo 44 anos de mor-
te de Marighella, que, ao mesmo tempo, foram anos 
marcados por um silêncio ensurdecedor.

Na verdade, desde pequeno, desde o momento 
em que Marighella se coloca como uma pessoa ex-
cepcional, como um contestador, ainda jovem, como 
estudante, a forma que a nossa sociedade, que o Es-
tado brasileiro encontrou de enfrentar um jovem desa-
fiador foi o silêncio. Ele não podia ter as suas provas 
publicadas. Ele não podia ter a sua imagem vista nos 
jornais. E as suas opiniões deveriam ser escondidas 
do grande público.

E ele enfrentou cada um desses momentos com 
altivez, com combatividade, com vontade, e cada mo-
mento desse ele transformou na possibilidade de pro-
clamar suas bandeiras, suas crenças e suas lutas. Foi 
assim na prisão, foi assim em diversos momentos da 
sua vida pessoal, foi assim que ele enfrentou a clan-
destinidade que lhe foi imposta e foi assim que ele 
chegou até o momento da sua morte: sempre tentan-
do proclamar as suas verdades, verdades que eram 
sonegadas aos seus conterrâneos, porque Marighella 
não podia expor livremente as suas opiniões.

Este momento é exatamente um momento em 
que proclamam essas verdades que Marighella que-
ria proclamar e que foram sonegadas dos seus con-
terrâneos. Nós estamos aqui no Senado ouvindo esta 
Casa, com a responsabilidade institucional que tem, 
dizer que Marighella existiu, que suas bandeiras e suas 
mensagens ainda têm atualidade e que ele é reconhe-
cido como um brasileiro importante, um brasileiro que 
deveria ser ouvido.

Isso é motivo de agradecimento muito particular, 
porque eu, como filho, é claro, também vivi essa tra-
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gédia pessoal. Eu nasci exatamente no ano em que 
meu pai vai para a clandestinidade; o mandato dele 
é cassado. Ele, em que pese ter sido um parlamentar 
com grandes e relevantes contribuições para o País 
e para o Parlamento nacional, foi cassado, e cassado 
porque era uma ordem do grande irmão, que coman-
dava o mundo, os Estados Unidos e os países impe-
rialistas, como eram chamados à época. Em função da 
guerra fria, não toleravam que um país como o Brasil 
tivesse, digamos assim, independência, que pudesse 
ter uma vida própria, desalinhado dos seus objetivos 
nacionais. Fato, aliás, ressaltado como um fato ain-
da a ser enfrentado hoje em dia, haja vista as provas 
contundentes dessa ingerência apresentada aqui pelo 
Senado do Amapá, que falou antes de mim, muito bri-
lhantemente, por sinal.

Mas a oportunidade que me dão, como filho, de 
presenciar este momento. Eu tenho que agradecer 
porque, como filho, eu convivi com isso: eu nasci e não 
tinha certidão, eu fui obter uma certidão de nascimento 
já aos sete, oito anos de idade; vi o constrangimento 
de minha mãe quando, na escola, cobravam a certi-
dão de nascimento que um aluno tem que ter para ter 
registro na rede de ensino do Brasil. E passei por todo 
esse constrangimento, constrangimento de ser expul-
so da escola porque era filho de Marighella, e um dos 
mais terríveis constrangimentos que é você ter o seu 
pai assassinado daquele modo: primeiro sem razão, 
pois meu pai era um brasileiro decente, que passou a 
vida toda lutando para construir um Brasil melhor para 
todo mundo. E, segundo, porque um crime assim tão 
anunciado, tão premeditado, um crime cometido com 
esses requintes é sempre chocante, sobretudo para 
um filho. E eu, porque além de filho também era militan-
te, passei todos esses anos de minha vida esperando 
que momentos como este fossem acontecer. E esses 
momentos foram acontecendo, não por minha vontade 
particular, embora eu tivesse colaborado, eu sempre 
tive a certeza que era minha obrigação como filho lutar 
para que a dignidade de meu pai fosse restabelecida, 
que houvesse esse reconhecimento à sua genialidade, 
à sua humanidade, a tudo o que ele é como pessoa 
humana, tudo que ele foi como pessoa humana.

Então, eu sempre tenho um sentimento de grati-
dão toda vez que eu tenho a oportunidade de ver ins-
tituições, associações, movimentos, personalidades 
da nossa vida política social e histórica reconhecerem 
efetivamente que Marighella foi essa figura genial, fan-
tástica que ele efetivamente foi. E foi por todas essas 
razões já ditas aqui, que não precisam ser repetidas, 
porque era um cidadão pessoalmente fantástico, por-
que era um homem totalmente voltado para ideia de 
uma revolução no Brasil, porque era um político to-

talmente devotado aos grandes interesses nacionais, 
porque era um homem que amava intensamente o 
povo brasileiro e era em nome desse povo que ele se 
movia permanentemente.

Então, sempre é um motivo de alegria estar pre-
sente em eventos como este e fazer os agradecimen-
tos, porque vocês bem podem imaginar o que é, diga-
mos assim, enfrentar dia a dia toda essa adversidade 
e, ao final, ver – porque é isso acontece –, a cada dia, 
mais e mais pessoas do Brasil e do exterior verem em 
Carlos Marighella essa genialidade e procurarem em 
Marighella uma inspiração que possa servir de exemplo 
para que a gente possa mobilizar a nossa sociedade 
para construir um Brasil muito mais importante, muito 
mais digno, para construir um Brasil que efetivamente 
possa ocupar o seu papel na história do mundo com-
patível com as dimensões, com tudo o que a gente já 
acumulou e pode fazer. Pois Marighella é exatamente 
isso que os nossos Senadores aqui falaram; é isso que 
os nossos companheiros da Mesa falaram; é o que 
o Paulo Abrão já disse, é o que a Iara relata, inclusi-
ve como um depoimento pessoal de uma jovem que 
conviveu com ele e conseguiu identificar nele essas 
qualidades que impressionam uma pessoa jovem. En-
tão, esses são os motivos dos meus agradecimentos.

Eu queria ainda, porque fui citado, expressar a 
minha alegria em receber este certificado da Comissão 
de Anistia. Por conta das regras institucionais que te-
mos, das regras legais, as pessoas que enfrentaram a 
ditadura militar nas condições que enfrentaram podem 
pleitear um reconhecimento. E esse reconhecimento é 
analisado pela Comissão de Anistia e se converte em 
uma decisão formal, em um pedido de desculpas e, 
às vezes, até em uma reparação financeira. Então, eu, 
inclusive, tenho que assinalar que recebo este certifi-
cado também em nome da Clara Scharf, companhei-
ra de Marighella, que foi também requerente em um 
pedido encaminhado à Comissão de Anistia para que 
esse reconhecimento houvesse. E esse requerimen-
to, inclusive, marcou aquilo que nós consideramos as 
comemorações do centenário de nascimento de Mari-
ghella. Isso aconteceu a partir do ano de 2011.

Durante todo esse período, nós levantamos a ideia 
de criação de um memorial dedicado a Marighella, na 
Bahia, e estimulamos que se dessem passos no sentido 
de registrar a trajetória política de Marighela através de 
meios mais sofisticados, como foi o caso do filme, do 
documentário feito pela Isa, uma produção primorosa, 
um trabalho muito interessante de difusão do pensa-
mento político e de registro da existência e da trajetória 
pessoal de meu pai. Isso permitiu um grande avanço.

E disso, inclusive, também resultou, porque tam-
bém incentivamos muito nessa direção, a elaboração 



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43607 

do livro que o Mário Magalhães fez, um belo trabalho 
biográfico sobre meu pai, e que foi muito importante, 
porque o que nós todos queremos, todos da Mesa, to-
dos os Senadores, o que querem todos os brasileiros 
que lutaram contra a ditadura é que a vida de gente 
como Marighela surja, seja mostrada, para que a nossa 
população conheça que nem todos foram indiferentes 
ao golpe e que possa se inspirar na sua bravura, nos 
seus ensinamentos para retomar essa luta no momen-
to em que ela cessa, por vontade daquele que lutou. 
Na verdade, Marighella é uma inspiração para que 
continuemos lutando, até porque no Brasil há muitas 
e muitas coisas a serem feitas.

Então, esse trabalho é um trabalho mais recente, 
e é importante, inclusive que o Senado o acompanhe, 
porque nós, quando se fala em criar um memorial, fa-
lamos em criar memorial com apoio e reconhecimen-
to público. Marighella não pode ser mais uma figura 
alternativa, de jovens cabeludos. Marighella tem que 
ser um homem apoiado como uma pessoa relevante 
para a história do Brasil, uma pessoa sobre a qual o 
Estado brasileiro deve dedicar grande atenção.

É o Estado brasileiro, através de suas instituições, 
do Senado, da Câmara, dos governos estaduais e das 
prefeituras, que deve assumir essa tarefa que até en-
tão foi conduzida por nós, fora do governo e com muito 
sacrifício, dependendo sempre de uma colaboração, 
que nunca faltou, de milhares e milhares de pessoas, 
porque, para manter o nome de Marighella vivo, foi 
preciso que, efetivamente, muitos e muitos e muitos 
colaborassem, os da Mesa e os que estão aqui. Os 
que se aproximaram de Marighella por razões pesso-
ais – meu pai era uma pessoa que sempre manteve 
um círculo muito grande de relacionamentos pessoais 
e toda sua cordialidade sempre favoreceu isso –, mas 
também os que lutaram com Marighella, aderiram e 
lutaram intensamente, como é o caso de Zilda, que 
perdeu, inclusive, filhos. Ela é companheira, amiga e 
vítima de tudo isso. 

Mas,tudo isso que foi possível fazer com o esfor-
ço dessas pessoas tem de ser compreendido, agora, 
como importante para ser feito pelo Estado brasileiro. 
Marighella tem de ser nome de praça, de rua, de ane-
xos. Marighella tem de ter uma estátua em Brasília e 
em todos os Estados brasileiros. Isso é importante para 
o Brasil, porque um País que tem sua juventude e sua 
sociedade inspiradas por homens como Marighella é 
um País muito maior, muito mais forte e muito mais 
respeitado. Então, essa é nossa tarefa neste momento. 

Eu vim aqui, além de agradecer esta oportuni-
dade que me oferecem, também cobrar essa atitude 
de nós todos que estamos aqui presentes. A gente 
precisa fazer que esta vontade, que esta alegria, que 

este júbilo por termos Marighella ao nosso lado e que 
este momento, inclusive, de possibilidade de expressar 
toda admiração que temos por Marighella, se transfor-
mem em atitudes concretas no sentido de fazer com 
que Marighella seja esse herói e esse elemento de 
inspiração de nossa sociedade.

Então, era isso o que tinha a dizer, Presidente. 
Queria dizer que estou extremamente emocionado, 
porque o que eu ouvi aqui é extremamente gratifican-
te. Eu, como filho, pessoalmente como filho, não diria 
nem como militante político, porque eu também militei 
intensamente – sou de uma geração que se envolveu 
muito e entendeu que derrubar a ditadura era uma das 
expressões mais nobres de todos os ideais de liberdade 
que tínhamos –, mas, como filho, estou extremamente 
emocionado pela sinceridade das declarações que ouvi 
aqui, pela possibilidade de ver que meu pai é, efetiva-
mente, uma pessoa grande, nobre e humana. Isso é 
tocante para mim, ouvir isso ser dito por pessoas tão 
importantes para o cenário social e político do Brasil.

Embora eu não vá ler aqui, há um trecho de Jor-
ge Amado, que foi publicado em um de seus livros, 
na 27ª edição do livro Bahia de Todos os Santos, em 
que ele, ao mesmo tempo em que fala do vínculo com 
meu pai, da alegria que ele teve por ter construído com 
meu pai uma relação de amizade que durou décadas, 
encerra dizendo que ao colocar o nome de Marighella 
no livro – um dos livros mais lidos de Jorge Amado, 
que é Bahia de Todos os Santos, em que ele faz uma 
listagem, praticamente, de todas as pessoas que ele 
considerava relevantes e excepcionais para ele –, ao 
fazer isso, ele estava levantando, definitivamente, todo 
o véu de maldição e silêncio que se abateu sobre meu 
pai; que ele considerava estar levantando todo aquele 
véu de silêncio que foi feito exatamente para impedir 
que a gente conhecesse uma pérola humana daque-
la qualidade.

Esse texto de Jorge Amado tem tudo a ver com 
este momento, porque aqui também o estamos le-
vantando, e acho que, sob o ponto de vista político, 
de uma forma definitiva, em função da importância 
institucional deste órgão. Nós estamos aqui também 
a levantar, e definitivamente, esse véu de maldição e 
silêncio sobre Marighella, o que faz com que a gente 
veja que Marighella, efetivamente, vive.

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

PSB – AP) – Agradeço a fala e a emoção de Carlos 
Augusto Marighella. 

Antes de encerrar, gostaria de fazer dois regis-
tros. Um é sobre o livro Rádio Libertadora, a palavra 
de Marighella, que dá a oportunidade de conhecer os 
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textos, os pensamentos de Carlos Marighella e, como 
disse a Iara, também ouvir a sua voz. 

E há o livro, que é o resultado de uma longa pes-
quisa de Mário Magalhães, Marighella – O guerrilheiro 
que incendiou o mundo, uma pesquisa exaustiva que 
relata a vida e a luta de Carlos Marighella. 

Não havendo mais ninguém que queira usar a 
palavra e cumprida a finalidade desta sessão, agrade-
ço às personalidades presentes, a todos aqueles que 

prestigiaram esta sessão; agradeço à Senadora Lídice 
da Mata, que, juntos, conduzimos; ao Senador Randol-
fe Rodrigues, ao Senador Suplicy, enfim, ao grupo de 
Senadores que são admiradores de Carlos Marighella 
e que nos proporcionou esta sessão solene de hoje.

O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Está encerrada a sessão. (Palmas.)

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 52 minutos.)
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Ata da 113ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 8 de julho de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros e Inácio Arruda, da Srª Ana Amélia,  
do Sr. Vital do Rêgo, da Srª Vanessa Grazziotin e do Sr. Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e 
encerra-se às 20 horas e 42 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

Comunicação à Casa.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Of. no 1.345/2013/SGM/P

Brasília, 3 de julho de 2013

Assunto: Projeto de lei de iniciativa de Comissão Mista
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi numerado 

o Projeto de Lei no 5.821/2013, o qual “Regulamenta 

o § 1o do art. 81 da Constituição Federal, que prevê a 
realização de eleição indireta para os cargos de Pre-
sidente de Vice-Presidente da República, em caso de 
vaga nos últimos dois anos do período presidencial”, 
objeto da proposta constante do Relatório Parcial no 
1, de 2013, da Comissão Mista destinada a consolidar 
a legislação federal e a regulamentar dispositivos da 
Constituição Federal.

Atenciosamente, Henrique Eduardo Alves, Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-
tados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 153 
a 173, de 2013, em conformidade com o inciso III do 
art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados termi-
nativamente 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 (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência comunica o término do prazo 
estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução nº 1, de 
2002-CN, em 7 de julho do corrente, para edição do 
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decreto legislativo regulando as relações jurídicas de-
correntes da Medida Provisória nº 590, de 2012, con-
vertida no Projeto de Lei de Conversão nº 8, de 2013, 
transformado na Lei nº 12.817, de 5 de junho de 2013.

Comunica, ainda, a extinção da Comissão Mista 
destinada à apreciação da matéria, nos termos do § 
3º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Encerrou-se na última sexta-feira o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Resolução do 
Senado nº 7, de 2013, do Senador Vital do Rêgo, que 
institui a Medalha Ulysses Guimarães a ser conferida 
pelo Senado Federal na ocasião do transcurso dos 25 
anos da promulgação da Constituição Federal de 1988.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Esgotou-se na última sexta-feira o prazo pre-
visto 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 83, de 2012 (nº 
6.789/2006, na Casa de origem, do Deputado 
Celso Russomanno), que obriga a contratação 
de seguro para os serviços de entrega que 
se utilizam de motocicletas ou veículos afins;
– Projeto de Lei do Senado nº 304, de 2010, 
do Senador Marcelo Crivella, que altera as 
Leis nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que 
dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao 
Estudante do Ensino Superior e nº 11.096, de 
13 de janeiro de 2005 – que institui o Programa 
Universidade para Todos (PROUNI), regula a 
atuação de entidades beneficentes de assis-
tência social no ensino superior e altera a Lei 
nº 10.891, de 9 de julho de 2004 -, para esta-
belecer, no âmbito desses programas, aten-
dimento prioritário a estudantes afastados do 
convívio familiar, nas situações que especifica; 
– Projeto de Lei do Senado nº 696, de 2011, 
do Senador Anibal Diniz, que altera a Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que esta-
belece as diretrizes e bases da educação na-
cional, para determinar a obrigatoriedade da 
realização do Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM) pelos concluintes do ensino médio; e
– Projeto de Lei do Senado nº 106, de 2012, do 
Senador Ivo Cassol, que altera a Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor 

que os dirigentes sindicais somente poderão ser 
reeleitos para um único período subsequente. 

O Projeto de Lei da Câmara nº 83, de 2012, apro-
vado com emendas, volta à Câmara dos Deputados.

Os Projetos de Lei do Senado nºs 304, de 2010; e 
696, de 2011, aprovados, vão à Câmara dos Deputados. 

O Projeto de Lei do Senado nº 106, de 2012, re-
jeitado em apreciação terminativa pela Comissão de 
Assuntos Sociais, vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência do Senado Federal recebeu o 
Ofício nº 173, do Senador Ricardo Ferraço, referente 
ao Requerimento nº 550, de 2013, de missão, por 
meio do qual relata participação de eventos em Lis-
boa, Portugal, no período de 5 a 11 de junho de 2013.

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

É o seguinte o Ofício:

Ofício GSRFER nº 173/2013

Brasília, 5 de julho de 2013

Assunto: Relatório da viagem a Lisboa conforme Re-
querimento nº 550/2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de cumprimentar Vossa Exce-

lência e, na oportunidade, informar que participei dos 
eventos em Lisboa, entre os dias 5 a 11 de junho do 
corrente ano.

Sendo o que se apresenta para o momento, re-
novo meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente, – Senador Ricardo Ferraço.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – A Presidência do Senado Federal recebeu o 
Ofício nº 96, do Senador Benedito de Lira, referente 
ao Requerimento nº 398, de 2013, de missão, por 
meio do qual relata visita a Israel, no período de 9 a 
13 de junho de 2013.

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

É o seguinte o Ofício:

Ofício no 96/2013/GSBLIR

Brasília, 3 de julho de 2013

Assunto: Prestação de contas de viagem oficial
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 70, parágrafo único, da Cons-

tituição Federal, encaminho para o conhecimento de 
Vossa Excelência, discurso proferido por mim no dia 
20 de junho do corrente ano na Comissão de Reforma 
Agrária e Agricultura com a finalidade de prestar con-
tas junto ao Senado Federal e a população de viagem 
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oficial que realizei a Israel acompanhando o Ministro 
Marcelo Crivella, entre os dias 9 e 13 de junho de 2013.

Respeitosamente, – Senador Benedito de Lira.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 777, DE 2013

Requeiro, nos termos regimentais, o desapensa-
mento do Projeto de Lei do Senado nº 76, de 2011 (“Al-
tera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, para 
isentar do imposto de renda da pessoa física os rendi-
mentos provenientes de aposentadoria e pensão pagos 
pelo Regime Geral da Previdência Social, a partir do 
mês em que o contribuinte completar sessenta anos.”), 
dos Projetos de Lei do Senado nºs. 467, de 2003; 300, 
de 2004; 105, 147, 292, 365, 447, 470, 681, 74, 94, de 
2007; 135, 138, 364, 465, de 2008; 242, 46, 568, de 
2009; 158, 18, 81, de 2010; 354, 569, 98 e 128 de 2012.

Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia, 
(PP-RS).

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O requerimento que acaba de ser lido será 
incluído em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência recebeu os Avisos nº 1.186 e 
1.187, de 2013, na origem, do Tribunal de Contas da 
União, comunicando o recebimento dos autógrafos das 
Resoluções nºs 23 e 24, de 2013, do Senado Federal, 
autuados naquele Tribunal sob os nºs TC-018.453/2013-
9 e TC-018.455/2013-1, respectivamente, e remetidos 
ao setor competente para as providências cabíveis.

São os seguintes os Avisos:

Aviso no 1.186 – GP/TCU

Brasília, 3 de julho de 2013

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

cebimento do Ofício no 1.528 (SF) de 28-6-2013, por 
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU 
autógrafo da Resolução no 23/2013 (SF), que “’Autori-
za o Estado do Ceará a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até 
US$66.500.000,00 (sessenta e seis milhões e quinhen-
tos mil dólares norte-americanos)’, e a recomendação 
para que o Tribunal de Contas da União proceda ao 
acompanhamento da aplicação dos recursos decor-
rentes da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 

no TC-018.453/2013-9, foi remetido à Secretaria Ge-
ral de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para 
adoção das providências pertinentes.

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

Aviso no 1.187 – GP/TCU

Brasília, 3 de julho de 2013

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

cebimento do Ofício no 1.531 (SF) de 28-6-2013, por 
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU 
autógrafo da Resolução no 24/2013 (SF), que “’Auto-
riza o Estado do Acre a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até 
US$72.000.000,00 (setenta e dois milhões de dólares 
norte-americanos)’, e a recomendação para que o Tribu-
nal de Contas da União proceda ao acompanhamento 
da aplicação dos recursos decorrentes da operação 
de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
no TC-018.455/2013-1, foi remetido à Secretaria Ge-
ral de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para 
adoção das providências pertinentes.

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

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Os Avisos nºs 1.186 e 1.187, de 2013, foram 
juntados aos processados das Resoluções nºs 23 e 
24, de 2013. 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 227, de 
2013, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputa-
dos, comunicando o envio à sanção do Projeto de Lei 
do Senado nº 198, de 2007-Complementar.

É o seguinte o Ofício:

Of. no 227/13/PS-GSE

Brasília, 5 de julho de 2013

Assunto: Comunica envio de PLP à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado, 

sem alterações, o Projeto de Lei Complementar no 200, 
de 2012, do Senado Federal (PLS no 198/07-Comple-
mentar), que “Acrescenta § 2o ao art. 1o da Lei Com-
plementar no 110, de 29 de junho de 2001, para esta-
belecer prazo para a extinção de contribuição social”.

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que 
a referida proposição foi enviada à sanção em 4-7-13.
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Atenciosamente, – Deputado Marcio Bittar, Pri-
meiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº 78, de 
5 de julho de 2013, do Ministro de Estado dos Trans-
portes, em resposta ao Requerimento nº 400, de 2013, 
de informações, de autoria do Senador Jader Barbalho.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 

ao requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – O Senado Federal recebeu da Senhora Presi-

dente da República as seguintes mensagens:
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Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43803 



43804 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43805 



43806 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43807 



43808 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43809 



43810 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43811 



43812 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43813 



43814 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43815 



43816 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43817 



43818 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43819 



43820 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43821 



43822 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43823 



43824 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43825 



43826 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43827 



43828 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43829 



43830 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43831 



43832 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43833 



43834 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43835 



43836 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43837 



43838 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43839 



43840 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43841 



43842 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43843 



43844 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43845 



43846 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43847 



43848 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43849 



43850 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43851 



43852 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43853 



43854 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43855 



43856 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43857 



43858 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43859 



43860 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43861 



43862 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43863 



43864 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43865 



43866 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43867 



43868 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43869 



43870 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43871 



43872 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43873 



43874 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43875 



43876 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43877 



43878 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43879 



43880 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43881 



43882 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43883 



43884 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43885 



43886 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43887 



43888 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43889 



43890 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43891 



43892 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43893 



43894 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43895 



43896 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43897 



43898 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43899 



43900 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43901 



43902 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43903 



43904 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43905 



43906 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43907 



43908 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43909 



43910 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43911 



43912 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43913 



43914 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43915 



43916 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43917 



43918 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43919 



43920 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43921 



43922 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43923 



43924 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43925 



43926 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43927 



43928 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43929 



43930 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43931 



43932 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43933 



43934 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43935 



43936 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43937 



43938 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43939 



43940 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43941 



43942 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43943 



43944 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43945 



43946 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43947 



43948 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43949 



43950 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43951 



43952 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43953 



43954 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43955 



43956 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43957 



43958 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43959 



43960 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43961 



43962 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43963 



43964 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43965 



43966 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43967 



43968 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43969 



43970 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43971 



43972 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43973 



43974 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43975 



43976 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43977 



43978 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43979 



43980 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43981 



43982 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43983 



43984 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43985 



43986 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43987 



43988 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43989 



43990 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43991 



43992 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43993 



43994 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43995 



43996 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43997 



43998 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 43999 



44000 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44001 



44002 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44003 



44004 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44005 



44006 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44007 



44008 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44009 



44010 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44011 



44012 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44013 



44014 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44015 



44016 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44017 



44018 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44019 



44020 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44021 



44022 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44023 



44024 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44025 



44026 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44027 



44028 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44029 



44030 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44031 



44032 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44033 



44034 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44035 



44036 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44037 



44038 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44039 



44040 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44041 



44042 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44043 



44044 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44045 



44046 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44047 



44048 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44049 



44050 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44051 



44052 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44053 



44054 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44055 



44056 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44057 



44058 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44059 



44060 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44061 



44062 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44063 



44064 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44065 



44066 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44067 



44068 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44069 



44070 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44071 



44072 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44073 



44074 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44075 



44076 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44077 



44078 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44079 



44080 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44081 



44082 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44083 



44084 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44085 



44086 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44087 



44088 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44089 



44090 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44091 



44092 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44093 



44094 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44095 



44096 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44097 



44098 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44099 



44100 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44101 



44102 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44103 



44104 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44105 



44106 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44107 



44108 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44109 



44110 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44111 



44112 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44113 



44114 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44115 



44116 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44117 



44118 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44119 



44120 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44121 



44122 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44123 



44124 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44125 



44126 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44127 



44128 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44129 



44130 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44131 



44132 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44133 



44134 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44135 



44136 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44137 



44138 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44139 



44140 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44141 



44142 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44143 



44144 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44145 



44146 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44147 



44148 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44149 



44150 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44151 



44152 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44153 



44154 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44155 



44156 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44157 



44158 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44159 



44160 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44161 



44162 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44163 



44164 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44165 



44166 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44167 



44168 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44169 



44170 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44171 



44172 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44173 



44174 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44175 



44176 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44177 



44178 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44179 



44180 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44181 



44182 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44183 



44184 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44185 



44186 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44187 



44188 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44189 



44190 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44191 



44192 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44193 



44194 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44195 



44196 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44197 



44198 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44199 



44200 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44201 



44202 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44203 



44204 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44205 



44206 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44207 



44208 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44209 



44210 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44211 



44212 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44213 



44214 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44215 



44216 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44217 



44218 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44219 



44220 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44221 



44222 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44223 



44224 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44225 



44226 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44227 



44228 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44229 



44230 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44231 



44232 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44233 



44234 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44235 



44236 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44237 



44238 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44239 



44240 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44241 



44242 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44243 



44244 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44245 



44246 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44247 



44248 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44249 



44250 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44251 



44252 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44253 



44254 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44255 



44256 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44257 



44258 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44259 



44260 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44261 



44262 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44263 



44264 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44265 



44266 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44267 



44268 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44269 



44270 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44271 



44272 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44273 



44274 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44275 



44276 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44277 



44278 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44279 



44280 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44281 



44282 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44283 



44284 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44285 



44286 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44287 



44288 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44289 



44290 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44291 



44292 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44293 



44294 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44295 



44296 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44297 



44298 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44299 



44300 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44301 



44302 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44303 



44304 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44305 



44306 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44307 



44308 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44309 



44310 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44311 



44312 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44313 



44314 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44315 



44316 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44317 



44318 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44319 



44320 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44321 



44322 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44323 



44324 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44325 



44326 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44327 



44328 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44329 



44330 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44331 



44332 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44333 



44334 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44335 



44336 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44337 



44338 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44339 



44340 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44341 



44342 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44343 



44344 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44345 



44346 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44347 



44348 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44349 



44350 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44351 



44352 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44353 



44354 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44355 



44356 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44357 



44358 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44359 



44360 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44361 



44362 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44363 



44364 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44365 



44366 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44367 



44368 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44369 



44370 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44371 



44372 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44373 



44374 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44375 



44376 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44377 



44378 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44379 



44380 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44381 



44382 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44383 



44384 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44385 



44386 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44387 



44388 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44389 



44390 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44391 



44392 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44393 



44394 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44395 



44396 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44397 



44398 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44399 



44400 Terça-feira 09 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 09 44401 
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – As matérias vão à Comissão de Assuntos 
Econômicos.

Srªs e Srs. Senadores, antes de convidar a ocu-
par a tribuna o primeiro orador inscrito, Senador Ru-
ben Figueiró, em permuta com o Senador Cristovam, 
quero, em meu nome, solicitar às nossas Comissões, 
especialmente à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, providências imediatas em relação 
às denúncias que vieram a público, de que, no nosso 
País, a Capital Federal foi usada como base de espio-
nagem de brasileiros pelas agências de inteligência 
dos Estados Unidos da América. 

O fato é absolutamente grave, exige resposta 
imediata do nosso Governo e especialmente do Par-
lamento brasileiro – da Comissão de Relações Exte-
riores, mas não só; evidentemente que a Casa deve 
se manifestar por inteiro. É algo que exige uma mani-
festação do próprio Plenário do Senado Federal, que 
deverá examinar requerimentos que deverão chegar 
aqui ainda na tarde de hoje, para que o Senado bra-
sileiro possa cobrar as providências e as explicações, 
que são absolutamente necessárias, frente a esses 
episódios que mexem com o Estado brasileiro, mexem 
com a nossa soberania. 

Ninguém nem o Estado brasileiro têm autoriza-
ção para bisbilhotar a vida de nenhum brasileiro sem o 
devido procedimento legal, com base na Constituição 
e com a legislação ordinária. Portanto, é inadmissível 
que outros países possam usar o nosso território para 
bisbilhotar a vida dos brasileiros. 

Por isso, Srªs e Srs. Senadores (...)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – (...) considero que nós devemos tomar uma 
atitude, atitude do Senado, talvez devesse ser uma 
atitude do Congresso Nacional, porque é o conjunto 
do Poder Legislativo nacional frente ao que estamos 
assistindo. 

Não é algo simples, é algo muito, muito grave e 
que deve ter apuração imediata. Se há alguma coisa 
que merece uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
imediatamente é esse tipo de episódio. Talvez uma Co-
missão Parlamentar de Inquérito em que as assinatu-
ras devessem ser automáticas, porque não se trata de 
coisa pequena. Mexer com o Estado nacional, mexer 
com a nossa cidadania e usar o nosso território como 
base de espionagem é algo absolutamente inaceitável, 
meu caro Senador Dornelles, meu caro Senador Paim 
e meu caro Senador Figueiró. 

Peço licença a V. Exª, humildemente, para que eu 
possa também ouvir porque, digamos assim, estamos 

em sintonia com o Senador Randolfe Rodrigues, do 
Estado do Amapá que, há pouco, em uma sessão de 
homenagem, levantamos essa questão, e precisamos 
apurar, porque ali se tratava de uma homenagem e não 
poderíamos ir mais adiante.

Senador Randolfe Rodrigues. 
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 

– Com muito prazer.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 

AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, com a devida permissão do Exmº Senador Figueiró, 
que tenho certeza de que compreende a excepcionali-
dade do momento, devido aos notórios acontecimentos 
que são de conhecimento do povo brasileiro sobre as 
gravíssimas informações noticiadas por todo Brasil de 
que o nosso País foi alvo, nas últimas horas, de atos 
de espionagem por parte de uma nação estrangeira.

As informações das últimas horas dão conta de 
que o nosso País foi vítima de gravíssimos atos de 
espionagem por parte de uma nação estrangeira. As 
informações das últimas horas dão conta de que uma 
nação estrangeira teve uma base de espionagem, com 
sede em nosso País, na capital da nossa República, há 
poucos metros do quartel general do nosso Exército, há 
poucos quilômetros da nossa agência de inteligência.

Sr. Presidente, não há outras palavras para de-
finir o que se chama ultraje; não há outras palavras 
para definir o que se chama insulto. Eu quero acreditar 
que, nas próximas horas, a Presidente da República 
deverá chamar o embaixador dessa nação estrangeira, 
um mínimo que se deve esperar é que o embaixador 
norte-americano seja chamado nas próximas horas 
para dar explicações, porque, se assim não for feito, 
é dever deste Parlamento, é dever do Senado Fede-
ral, é dever do Congresso Nacional brasileiro chamar 
o embaixador norte-americano para dar explicações.

Protocolizei, Sr. Presidente – V. Exª me disse, 
ainda há pouco, que também aceitaria ser signatário, 
e eu soube que o Senador Aloysio Nunes também 
protocolizou, o que mostra claramente que, indepen-
dentemente de governo e oposição, a diversidade de 
Parlamentares, sendo PSDB, PCdoB, PSOL, ou seja, 
está em jogo, neste momento, interesse nacional – re-
querimento convocando, ainda para esta semana, uma 
reunião extraordinária da Comissão de Relações Exte-
riores e Defesa Nacional, do Senado Federal. Para essa 
reunião, a ideia é estar presente o Ministro de Estado 
da Defesa, o Ministro de Estado das Relações Exte-
riores, o Chefe da Agência Brasileira de Inteligência, o 
Ministro Chefe do Gabinete de Segurança Institucional 
da Presidência da República.

Ainda há pouco, conversei com o Presidente da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
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do Senado Federal, Senador Ricardo Ferraço, que 
concordou em convocar, extraordinariamente, a Co-
missão para amanhã, às 14 horas, para apreciar esses 
requerimentos e para que nós possamos reunir essas 
autoridades ainda esta semana.

Além desse, Sr. Presidente, também protocolizei 
requerimento convidando o embaixador dos Estados 
Unidos da América para nos prestar explicações. Afinal, 
quem muito espia a vida de cidadãos, empresas e do 
Estado brasileiro deve ter muito a nos falar.

O povo brasileiro espera de suas autoridades, 
de seus representantes, aqui no Parlamento, e do 
seu Governo uma resposta, no mínimo, enérgica às 
informações que o povo brasileiro teve neste final de 
semana. O que está ocorrendo, a ação de um estado 
estrangeiro contra cidadãos, contra empresas e con-
tra o Estado brasileiro, não tem outro nome para ser 
definido senão ultraje e, por isso, merece, Sr. Presi-
dente – saúdo V. Exª por abrir esta sessão chamando 
a atenção da Nação para isso –, dos representantes 
do povo brasileiro, do Estado brasileiro, uma reação 
à altura do ultraje de que o Brasil está sendo vítima.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Agradeço a manifestação do Senador Ran-
dolfe Rodrigues.

Vamos encaminhar esses requerimentos todos. 
Eles deverão ser encaminhados à Comissão de Re-
lações Exteriores, mostrando a indignação com esses 
episódios gravíssimos, muito, muito graves que acabam 
de ser anunciados para o Brasil inteiro.

É evidente que todos nós estamos na expectativa, 
Senador Figueiró, da resposta da nossa Presidente, 
que considero que deverá ser também enérgica em 
relação a esse episódio. 

Mas quero cumprimentar a presença de trabalha-
dores e profissionais – que considero do Brasil inteiro 
–, que já estão aqui à espera da votação do Projeto de 
Lei do Senado nº 244, que está em regime de urgên-
cia, que trata exatamente do substitutivo da Câmara 
ao Projeto de Lei do Senado nº 244, da Senadora Ideli 
Salvatti, que dispõe sobre a condição de perito oficial 
dos papiloscopistas em suas perícias específicas e dá 
outras providências.

A matéria está na Ordem do Dia desta segunda-
-feira e esperamos que haja acordo e facilidade para 
que possa ser aprovado nesta tarde, início de noite, 
quando teremos a sessão deliberativa.

Com a palavra, o Senador Ruben Figueiró, do 
Estado do Mato Grosso do Sul.

V. Exª tem a palavra.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. ouvintes 

da Rádio Senado, Srs. telespectadores da TV Senado; 
Srs. servidores representantes da área dos papilosco-
pistas, saúdo-os inclusive lembrando os seus colegas 
de Mato Grosso do Sul que tiveram a oportunidade de 
me visitar dias atrás e que manifestei a eles e, portanto, 
aos senhores, a minha total solidariedade para aprova-
ção do projeto que tanto interessa à classe. (Palmas.)

Mas, Sr. Presidente, não posso deixar de ser so-
lidário com as palavras de V. Exª e do Senador Ran-
dolfe Rodrigues, porque representa um pensamento 
da Nação brasileira. Isso interfere na nossa sobera-
nia e não podíamos, em hipótese alguma, por mais 
justificadas que sejam as razões apresentadas pelo 
governo norte-americano, ele, sem dúvida nenhuma, 
fere as nossas relações, e todas as providências que 
puderem ser tomadas no sentido de obter a verdade e 
a fim de que possamos manifestar também ao governo 
americano a nossa repulsa e dizer que isso muito fere 
as relações de amizade que existiam e existem entre 
os nossos dois povos.

Tenham V. Exªs, portanto, Senador Presidente 
Inácio Arruda e Senador Randolfe Rodrigues, como 
também o Senador Aloysio Nunes, Líder do meu Par-
tido, a minha solidariedade. Inclusive, daqui, eu me 
proponho a assinar o requerimento também, como 
manifestação da minha total concordância à repulsa 
manifestada por V. Exªs.

Sr. Presidente, o texto do meu discurso hoje é 
sobre a reforma política. 

O final de semana para mim foi de salutar refle-
xão, presente sempre o fato Brasil, com todas as suas 
nuanças políticas, sociais e econômicas.

Na divagação, lembrei-me de João Melão Neto, 
quando declarou – aspas: “No Parlamento, atrás do 
meu voto, havia milhares de votos de cidadãos que 
confiaram em mim”. Também Ortega y Gasset, em 
sua obra magistral A Rebelião das Massas, afirmou: 
“Eu sou eu e a minha circunstância” – aspas. De Mil-
ton Campos, exemplar político de Minas para o Brasil: 
“É mais digno lutar no meio da corrente, tentando dar 
curso às águas, do que ficar às margens apreciando 
os efeitos do caudal” – fecha aspas. Finalmente, o Mal. 
Cândido Rondon, vida dedicada a estender linhas de 
comunicação telegráfica do litoral ao nosso imenso 
interior e defensor insuperável de seus irmãos indíge-
nas, declarou – aspas: “Nós somos operários de nós 
mesmos, nós construímos, nós destruímos, tudo de-
pende de nós” – fecha aspas. 

Desses quatro pensamentos, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, retiro a importância da missão que nos 
cabe, Senadores da República. Pelas reiteradas ma-
nifestações que tenho ouvido neste Plenário, posso 
acreditar que a proposta de reforma política sugerida 
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pela Senhora Presidente por meio de um plebiscito 
nacional é questão vencida – ces’t fini, como diriam 
os franceses. Questão vencida pela inoportunidade 
de tempo. Vencida porque não adequada nos seus 
propósitos, eis que invade a competência exclusiva de 
outro Poder, o Legislativo. Diversionista, porque tenta 
desviar das vistas da Nação problemas vitais que não 
consegue equacionar e mesmo resolver.

Maquiavelicamente, tenta passar ao povo que o 
Legislativo é incompetente na iniciativa de fazer uma 
reforma política, que a omissão do Parlamento é a cau-
sa mater dos desajustes que ocorrem na administração 
do País. Com todo o respeito a Sua Excelência, seus 
propósitos me parecem outros. Aliás, o ex-Senador 
Jarbas Passarinho, com sua extraordinária experiência 
política, certa vez, em caso análogo, tentando justificar 
as reais intenções de determinada autoridade, lançou, 
com propriedade, a metáfora – aspas: “O gato está es-
condido com o rabo de fora” – fecha aspas. Seria o caso 
das intenções da Senhora Presidente? Tenho dúvidas. 

Devemos confessar que algo nos cabe nessa 
imputação. Não ao Senado da República, que está 
defeso porque, há mais de dois anos, elaborou uma 
consistente proposta de reforma política que dormita 
na Câmara dos Deputados.

Antes de continuar, é um grande prazer renovado 
conceder a palavra ao eminente Senador Paulo Paim.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Ruben Figueiró, faço um aparte a V. Exª primeiro para 
cumprimentá-lo em relação ao debate que esta Casa 
tem que fazer da reforma política. Mas sabemos tam-
bém, V. Exª tanto quanto eu, que somente a reforma 
política não resolve a demanda das ruas. A reforma po-
lítica é fundamental, mas é fundamental também mais 
investimento, por exemplo, em saúde, em educação, 
em segurança, em emprego para a nossa juventude. 
E por aí avançaremos, também, no ensino técnico. 
Então, eu cumprimento V. Exª e me somo também à 
posição de V. Exª e do Senador Inácio Arruda, dizen-
do que, hoje pela manhã, encaminhei, perante a Co-
missão de Direitos Humanos, também este debate, e 
a posição lá tomada é a de que a Comissão traria a 
questão para o Plenário. E V. Exª já deu a direção no 
sentido de que a gente faça uma ação imediata, porque 
milhões de brasileiros tiveram o seu sigilo telefônico, 
o sigilo no computador, na Internet, nas redes sociais 
simplesmente quebrado, por total liberdade de outro 
país. Isso é inadmissível. E, por fim, meu querido Ru-
ben Figueiró, eu não poderia deixar de cumprimentar, 
como fez V. Exª, os companheiros que estão aqui, os 
papiloscopistas (Palmas.), que têm um trabalho belís-
simo, que eu acompanho. Recebi aqui agora, do vice-
-presidente da Fenappi – cito ele aqui –, Nilton Edemar 

Pfeifer, um documento que, no final, diz: “É o trabalho 
dos papiloscopistas que fornece a possibilidade de 
elucidação de inúmeros crimes em nosso País, inclu-
sive casos de repercussão nacional e internacional. 
Pelo trabalho deles, é possível condenar ou inocentar. 
E aí só posso cumprimentá-los, na certeza de que o 
projeto deles será aprovado no dia de hoje. Parabéns 
a vocês. (Palmas.) 

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – 
Sr. Senador Paulo Paim, primeiro agradeço as palavras 
de solidariedade de V. Exª à tese que ora defendo. E 
também quero reiterar, desta tribuna, a manifestação 
de V. Exª em solidariedade aos papiloscopistas de todo 
o nosso País, reafirmando a decisão desta Casa de 
aprovar o projeto que os beneficia, porque é merecido, 
é justo e é legal. (Palmas.)

Também desejo, Sr. Presidente e Senador Pau-
lo Paim, reiterar a manifestação de solidariedade ao 
Senador Inácio Arruda pelas palavras que proferiu 
em defesa da soberania nacional, no caso das inter-
ferências de comunicação de um país que é tido como 
amigo do Brasil.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srª Sena-
dora Ana Amélia, eu gostaria de registrar, neste curto 
período regimental, opinião sobre o tema estamenta-
do em mais de 40 anos de vivência nas lides públicas.

(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 

– É evidente a imperiosidade de novos parâmetros 
para a legislação partidária eleitoral. É até acaciano 
afirmar: o Brasil os quer. Tenho convicções profundas 
pelo sistema parlamentarista de governo. Sua impor-
tância, sua oportunidade para o País se ressaltam 
neste tormentoso momento político em que a voz das 
ruas, a voz do povo alerta que o sistema que aqui está 
não a vocaliza.

Do parlamentarismo, retiro a concepção...
Sr. Presidente, V. Exª, com a bondade que lhe é 

natural, naturalmente me concedeu mais algum prazo.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Mato Grosso merece muito mais, mas eu já 
vou logo dando três minutos. 

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PMDB – MS) 
– Muito obrigado. Eu recebo como mato-grossense-
-do-sul, irmão de Mato Grosso.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Claro!

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PMDB – MS) – 
Mas repito, Sr. Presidente: do parlamentarismo, retiro 
a concepção do voto distrital puro como expressão da 
vontade majoritária da população consultada. 

Admito, porém – porque na mesma linha progra-
mática –, as propostas do Senador Francisco Dornelles, 
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aqui presente, e do Vice-Presidente da República, Mi-
chel Temer, sobre o chamado “distritão”, regra em que 
os mais votados na unidade federativa seriam os elei-
tos, o que contemplaria candidatos das mais diversas 
e importantes concepções ideológicas e doutrinárias.

Tenha, Sr. Senador Francisco Dornelles, a minha 
total solidariedade ao ponto de vista de V. Exª. 

Entendo viável o financiamento público de cam-
panha eleitoral, ressalvadas algumas condicionantes, 
sobretudo quanto e pela distribuição equânime dos 
recursos públicos a todos os candidatos. Jamais a ex-
cludente que deseja proporcionalidade com base em 
resultados eleitorais anteriores, que, sem dúvida, não 
reflete o pensamento político atual. A prevalecer esta 
tendencia anacrônica e defendida por partido domi-
nantes, cometer-se-á uma hipocrisia política. Todos, 
todos os candidatos num sistema de financiamento 
público devem receber importância idêntica para as 
suas campanhas, não os partidos majoritários. Todos. 
Assim, realmente é democrático. 

Entendo conceitual a quebra do voto secreto na 
instância do Congresso Nacional e nas demais Casas 
Legislativas da Federação.

Nosso voto tem de ser a expressão legítima de 
sua origem, a vontade do nosso eleitor e aberto para 
que ele sempre o avalie. Ao cidadão, somente a ele, 
devemos nos curvar. Jamais aos melindres de even-
tuais governantes, magistrados ou de qualquer outro 
que venha a ser submetido ao nosso crivo. Curvar-se 
às ambições desses, por mais legítimas que sejam, 
seria uma diminuição de nossas prerrogativas.

(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 

– Não entendo e, portanto, Srªs e Srs. Senadores, 
não concordo com o atual princípio das coligações 
partidárias. Nelas prevalecem interesses menores, 
não a convergência de ideais. Hoje, elas constituem 
um verdadeiro bazar persa, onde se compram e ven-
dem até oportunidades escusas. Desnecessário aqui 
enumerá-las. V. Exªs sabem e no íntimo as execram. 
É um descalabro, Sr. Presidente. Mancha o princípio 
republicano.

O Senador Sérgio Souza, em rápido pronuncia-
mento na sessão da última sexta-feira, com a maestria 
que lhe é peculiar, teve a oportunidade de abordar o 
mesmo tema que me preocupa.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Em homenagem ao Mato Grosso do Sul, mais 
dois minutos para V. Exª.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PMDB – MS) – 
Estou concluindo, Sr. Presidente. Não pretendo galopar 
para concluir o meu discurso, mas vou tentar.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Não vá tranquilo.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PMDB – MS) – 
Pois bem, o Senador Sérgio Souza falou também na 
condição de suplente em exercício nesta Casa. Tam-
bém o sou, Sr. Presidente.

Considero, como o Senador Sérgio Souza – e 
creio os demais que aqui estão –, como legítima a fun-
ção, eis que advém de uma eleição da qual também 
participamos, contribuímos com o nosso nome, com 
nossa trajetória na vida pública para o voto recebido 
pelo titular, que não só julgou a ele, como também a 
nossa presença na chapa.

Ademais, se, nas eleições majoritárias, tais como 
para Presidente da República, governador de Estado, 
prefeito de Município, há a figura politicamente impor-
tante do vice, que nada mais é do que o suplente do 
titular e que não recebeu, como dizem, o voto direto, 
mas suas qualidades foram avaliadas, por que essa 
ojeriza à suplência senatorial?

(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 

– Há outros pontos para debate, Sr. Presidente, e as 
oportunidades para tanto virão. O Congresso não ne-
cessita submeter-se à consulta popular de um plebis-
cito nas condições propostas, acolhendo a fuga tática 
da Senhora Presidente da República.

Há propostas no forno legislativo. Estão na Câma-
ra dos Deputados. É só desencravá-las, como se tem 
feito aqui no Senado nessas últimas sessões, ao fogo 
da pressão das ruas, da voz altissonante do povo. É 
só ouvi-la! E, após, submetê-la, como permite a nossa 
Carta Maior, ao referendo soberano das urnas nacio-
nais. Tão simples, tão democrático!

Sr. Presidente, permita-me ouvir a palavra do 
eminente Senador Cristovam Buarque, para finalizar 
o meu pronunciamento.

(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda). Bloco/

PcdoB) – Sem dúvida.
O Sr. Cristovam Buarque – (Bloco/PDT – DF) 

– Senador Ruben, eu quero dizer que o senhor traz, 
para mim, não só o debate do tema certo, mas tam-
bém na linha certa. A sensação que eu tenho é a de 
que o povo está na rua querendo uma revolução, e nós 
aqui estamos fazendo um teatro. A Presidenta faz o 
dela, propondo o plebiscito sobre temas que ninguém 
pode responder “sim” ou “não”, porque depende muito 
das especificidades. Eu sou contra o atual sistema de 
financiamento privado, mas eu quero saber como vai 
ser o financiamento público, de onde vai sair o dinheiro, 
e como vai ser repartido. Se a gente não tomar cuida-
do, vai ser repartido só entre os grandes partidos, e 
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os outros ficam sem nada. Eu creio que a atual forma 
de eleições não é boa, mas quero saber como serão 
distribuídos os distritos. Muitos países usam distritos...

(Interrupção do som.)
O Sr. Cristovam Buarque – (Bloco/PDT – DF) – 

Muitos países usam distritos, mas distribuídos de tal 
forma que o Partido A consegue eleger um deputado 
com muito menos votos do que o Partido B. Basta di-
zer que os bairros mais ricos têm o mesmo número 
de deputados que os bairros mais pobres. Como, nos 
bairros mais pobres, as pessoas vivem todas em casas 
pequenas, e, nos outros, em casas grandes, vamos ter 
uma mutação da democracia para uma “corrupção dis-
trital”, vamos chamar assim. E estou de acordo com o 
senhor, sobretudo em relação a essa pressa com que 
nós estamos fazendo as coisas. Eu não me conformo 
com o fato de termos votado aqui, sem um debate, 
algo por que eu lutei todo o tempo – eu fui o primeiro 
a batalhar o dinheiro dos royalties para a educação. 
Foi uma traição votar isso apenas para fazer...

(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) 

–... um teatro que satisfizesse a opinião pública, que 
pensa que agora vai dinheiro. Ninguém sabe quando 
vai ser, ninguém sabe se vai ser, ninguém sabe como 
será distribuído, ninguém sabe nada. Eu sou a favor do 
passe livre, mas de onde vem o dinheiro? Da educa-
ção? Do pré-sal? É mentir para os meninos prometer 
o pré-sal para o passe, porque, quando forem receber, 
eles já estarão com um carro. Então, a gente não está 
debatendo, Senador Inácio. Nós estamos votando sem 
prestar atenção. Eu me abstive na hora de votar a Lei 
dos Portos. Eu começo a pensar em me abster em to-
das as votações nesse período de afã teatral com que 
estamos trabalhando estes dias.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – 
Sr. Senador Cristovam Buarque, eu tinha certeza de 
que a manifestação de V. Exª iria enriquecer o meu 
pronunciamento. Todos os pontos de vista...

(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 

–... exarados por V. Exª têm, da minha parte, a maior 
receptividade. E espero que, dos debates que ocorrerão 
aqui no Senado da República, possam ser considera-
dos os pontos de vista levantados por V. Exª.

Muito obrigado pela excelente contribuição que 
V. Exª dá ao meu pronunciamento.

Sr. Presidente, muito obrigado pela atenção que 
V. Exª me dispensou.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Eu que agradeço a V. Exª. Se...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presi-
dente, se puder me inscrever para uma comunicação 
parlamentar...

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Eu convido o Senador Dornelles para fazer uso 
da palavra como Líder e já inscrevo o Senador Paim 
para breves comunicações.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Sr. Presidente, pela ordem. Eu gostaria de me 
inscrever...

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O próximo orador inscrito é o Senador Cristo-
vam, que faz uma permuta com o Senador Rollemberg. 
É assim? Estamos de acordo.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Mas eu gostaria de solicitar minha inscrição como 
Líder, pelo PDT.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Como Líder do PDT.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Quantos já estão inscritos antes pelas Lideranças?

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Como Líder vai falar o Senador Dornelles, e, 
em seguida, o próximo Líder é V. Exª.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Depois dele já seria...

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Depois do Senador Dornelles, vem o Senador 
Rollemberg; e, depois do Rollemberg, vem o Paim.

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

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Comunicação inadiável.

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

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, a política fiscal voltou ao 
centro dos debates econômicos e mesmo políticos no 
Brasil. Em boa hora a Presidente Dilma propôs que o 
primeiro dos cinco pactos fosse o da responsabilida-
de fiscal. Sob esse aspecto, não houve sequer uma 
crítica ou reparo.

Importa destacar que o Ministro da Fazenda anun-
ciou, na semana última, sua determinação de que não 
mais sejam baixados atos e medidas que estariam ge-
rando dúvidas sobre a exatidão das contas públicas.

A chamada contabilidade criativa das contas dos 
governos já foi tratada por muitos, tendo sido analisada 
por analistas e pela imprensa. Mas eu queria chamar 
a atenção para um efeito colateral dessas medidas 
heterodoxas, que acabaram ficando em segundo pla-
no, mas podem constituir um dano para o patrimônio 
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e para o crédito na economia até mais nefasto do que 
a chamada maquiagem das finanças públicas. Os 
bancos públicos foram utilizados como intermediários 
de um processo em que se transformou dívida públi-
ca em receita primária do Tesouro, empréstimos por 
eles tomados.

O Ibre da Fundação Getúlio Vargas divulgou, 
recentemente, estudo com análise detalhada dos di-
videndos recebidos pelo Tesouro e a mudança em 
sua composição e estrutura, que colocam o BNDES 
e a Caixa como novos protagonistas. Demonstram 
em detalhes, sempre citando relatórios oficiais, como 
muito do que foi recolhido para o Tesouro teve origem 
no próprio Tesouro, que concedeu sucessivos e cres-
centes empréstimos para esses bancos, empréstimos 
de forma subsidiada.

Os números são eloquentes, e eu me restringirei 
apenas à evolução de dois indicadores: o patrimônio 
líquido e o índice de Basileia, nos últimos dois anos – 
vamos comparar o que está nos balanços contábeis 
dos bancos de março de 2013 contra igual mês de 
2011. O desempenho dos dois bancos controlados in-
tegralmente pela União, o BNDES e a Caixa, contrasta 
radicalmente com o dos demais grandes bancos do 
País – o Banco do Brasil, inclusive. No período citado, 
o patrimônio líquido do BNDES caiu em R$28 bilhões, 
uma redução nominal de 38%. Pior é o caso do índice 
de Basileia, que caiu em 7,4 pontos no BNDES e 1 
ponto na Caixa Econômica, enquanto o mesmo índice 
do Banco do Brasil aumentou em 2 pontos.

É visível o descompasso entre as contas dos ban-
cos controlados integralmente pela União e dos demais 
bancos. Isso decorre, Sr. Presidente, do fato do desvio 
de suas funções para se tornarem meros agentes fi-
nanceiros do Tesouro Nacional. A eles são concedidos 
empréstimos especiais, com subsídios nem sempre 
inscritos nos relatórios, em troca de comprarem do Te-
souro ações e, o pior, outros ativos financeiros, antes 
da data de seu vencimento. Dividendos têm sido ante-
cipados, agora até dentro do próprio exercício em que 
são gerados. Até as reservas de lucros que deveriam 
ser utilizadas para aumentar o capital foram sacadas, 
na contramão do que normalmente empresas e bancos 
fazem no País ou em qualquer outro lugar do mundo.

Como esses bancos foram chamados para se 
tornarem grandes detentores de posições acionárias 
em empresas estatais, acabaram por ficar expostos à 
forte desvalorização do mercado acionário.

É bom lembrar que, depois do Tesouro, o BNDES 
é o maior proprietário de ações da Petrobras e da Ele-
trobras. Também é um dos maiores donos da Vale, ao 
lado de fundos de pensão e bancos privados, para não 
falar de outras grandes empresas nacionais. Quando 

essas empresas são utilizadas para ajudar no combate 
à inflação e suas ações se depreciam, o Tesouro e o 
BNDES pagam a conta.

Concluo, Sr. Presidente, reforçando a importância 
de voltarmos a separar as contas públicas e funções 
próprias do Governo e de bancos. A política fiscal não 
deve se misturar nem contaminar a política de crédito.

Sr. Presidente, muito obrigado.
Solicito a V. Exª que meu pronunciamento seja 

publicado na íntegra.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR FRANCISCO DORNELLES

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs Senado-
ras, Srs. Senadores, a política fiscal voltou ao centro 
dos debates econômicos e mesmo políticos do Brasil.

Em boa hora a Presidente Dilma propôs que o 
primeiro dos cinco pactos fosse o da responsabilida-
de fiscal. Sobre este aspecto, não houve sequer uma 
crítica ou reparo. Muito do que tem sido reclamado em 
manifestações poderia vir a pressionar gastos públi-
cos, porém, é possível encontrar alternativas, ao mu-
dar prioridade de gastos e, sobretudo, aperfeiçoar as 
práticas e a própria política fiscal.

Sobre este último ponto, importa destacar que 
na última sexta-feira o Ministro da Fazenda anunciou, 
inclusive na TV, sua determinação para que não mais 
sejam baixados atos e medidas que estariam gerando 
dúvidas sobre a exatidão das contas públicas e o com-
promisso com a disciplina fiscal. Foi uma decisão sábia 
e que precisa ser transformada em ações concretas o 
quanto antes para estancar a sangria da credibilidade 
da própria política econômica.

A chamada contabilidade criativa das contas dos 
governos já foi tratada por muitos, tem sido criticada 
duramente por analistas e pela imprensa. Mas eu que-
ria chamar a atenção para um efeito colateral dessas 
medidas fiscais heterodoxas que acabaram ficando 
em segundo plano, mas podem constituir um dano 
para o patrimônio público e para o crédito na economia 
até mais nefasto do que a chamada maquiagem para 
as finanças públicas. Os bancos públicos foram utili-
zados como intermediários de um processo em que, 
por mágica, se transformou dívida pública em receita 
primária do Tesouro.

Quando as medidas atípicas eram pontuais e de 
pequeno valor, os eventuais danos para os bancos não 
preocupavam. Mas, agora exigem atenção especial.

O IBRE da Fundação Getúlio Vargas divulgou 
recentemente estudo com análise detalhada dos di-
videndos recebidos pelo Tesouro e a mudança em 
sua composição e estrutura que colocam o BNDES 
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e a Caixa como os novos protagonistas. Demonstram 
em detalhes, sempre citando relatórios oficiais, como 
muito do que foi recolhido para o Tesouro teve origem 
no próprio Tesouro, que concedeu sucessivos e cres-
centes empréstimos para estes bancos, subsidiados. 
Mas, embora o discurso fosse ampliar o fomento ao 
desenvolvimento econômico, a indústria, a habitação, 
muito da receita emprestada voltou para o próprio Te-
souro. E, mais recentemente, foi preciso sacar tantos 
recursos para cumprir a meta fiscal que resultou em 
descapitalização desses bancos,

Os números são eloquentes e me restringirei 
apenas a evolução de dois indicadores (o patrimônio 
líquido e o índice de Basileia), nos últimos dois anos 
– ou seja, vamos comparar o que está nos balanços 
contábeis dos bancos de março de 2013 contra igual 
mês de 2011. O desempenho dos dois bancos contro-
lados integralmente pela União, o BNDES e a Caixa, 
contrasta radicalmente com o dos demais grandes 
bancos do País (incluindo o BB entre eles). No perí-
odo citado, o patrimônio líquido do BNDES caiu em 
28,8 bilhões de reais, uma redução nominal de 38%. 
Exatamente o mesmo valor foi de quanto aumentou o 
patrimônio do Bradesco e do Itaú no mesmo período. 
Pior é o caso do índice de Basileia, que caiu em 7,4 
pontos no BNDES e 1 ponto na Caixa Econômica, en-
quanto o índice do BB aumentou em 2,2 pontos, o do 
Itaú em 1,6 pontos, o do HSBC, em 0,5 pontos, o do 
Bradesco, em 0,3 pontos.

É visível o descompasso entre as contas dos 
bancos controlados integralmente pela União e os de-
mais bancos. Isto decorre do fato do desvio de suas 
funções precípuas, para se tornarem meros agentes 
financeiros do Tesouro Nacional. A eles são concedi-
dos empréstimos especiais, com subsídios nem sem-
pre inscritos nos relatórios, em troca de comprarem do 
mesmo Tesouro ações e, o pior, outros ativos financei-
ros, antes da data de seu vencimento. Dividendos tem 
sido antecipados, agora até dentro do próprio exercício 
em que são gerados, isto para não falar no aumento 
de IRPJ e CSLL decorrentes dos maiores lucros. Até 
as reservas de lucros que deveriam ser usadas para 
aumentar o capital foram sacadas, na contramão do 
que normalmente empresas e bancos fazem no País 
ou em qualquer outro lugar do mundo.

Como esses bancos foram chamados para se 
tornarem grandes detentores de posições acionárias 
em empresas estatais, e mesmo grandes empresas 
privadas, acabaram por ficar expostos a forte desva-
lorização do mercado acionário. É bom lembrar que, 
depois do Tesouro, o BNDES é o maior proprietário de 
ações da PETROBRAS e da ELETROBRAS. Também 
é um dos maiores donos da VALE, ao lado de fundos 

de pensão e bancos privados. Para não falar de outras 
grandes empresas nacionais. Quando essas empre-
sas são utilizadas para ajudar no combate a inflação, 
e suas ações se depreciam o Tesouro e o BNDES 
pagam a conta,

Concluo, portanto, reforçando a importância de 
voltarmos a separar contas e funções próprias do go-
verno e de bancos. A política fiscal não deve se mis-
turar e nem contaminar a política de crédito.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – V. Exª será devidamente atendido, e o seu 
pronunciamento será publicado integralmente pelos 
órgãos de comunicação da Casa e constará dos Anais 
do Senado Federal.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Convido, para fazer uso da palavra, o Sena-
dor Rodrigo Rollemberg em permuta com o Senador 
Cristovam Buarque.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pe-
ritos papiloscopistas que nos honram com as suas 
presenças aqui, quero já, de pronto, manifestar meu 
apoio a essa causa, tanto na Câmara dos Deputados 
como aqui no Senado. (Palmas.)

Assomo à tribuna na tarde de hoje, Sr. Presidente, 
para dizer que nos causa profunda preocupação a no-
tícia de que o Brasil foi alvo de espionagem por parte 
dos Estados Unidos, mais ainda quando se sabe que 
o Brasil mantém relações diplomáticas e comerciais 
com aquele país.

Creio que o início dessa confusão toda está vincu-
lado ao afastamento de Edward Snowden, empregado 
terceirizado da Agência Central de Informações (CIA), 
do serviço de inteligência americano, depois de vazar 
documentos sobre o monitoramento de informações 
em esritórios estrangeiros localizados nos Estados 
Unidos pela Agência de Segurança Nacional (NSA).

Matéria publicada pelo jornal O Globo desta se-
gunda-feira, 8 de julho, destaca o seguinte:

No domingo, O Globo mostrou que, na última 
década, a NSA espionou telefonemas e cor-
respondência eletrônica de pessoas residentes 
ou em trânsito no Brasil, assim como empresas 
instaladas no País. Não há números precisos, 
mas, em janeiro passado, por exemplo, o Bra-
sil ficou pouco atrás dos Estados Unidos, que 
teve 2,3 bilhões de telefonemas e mensagens 
espionados.
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O governo americano serviu-se de vários sof-
twares de grande capacidade, assim como das mais 
importantes redes sociais.

O Globo noticia, também, que Brasília se desta-
cou como única estação na América do Sul no mapa 
descritivo das operações americanas de espionagem 
por satélites estrangeiros. Mas, segundo a informação 
de documento vazada, era a única de toda a Améri-
ca Latina.

Outras informações dignas de toda a credibilida-
de constam do blog do jornalista Josias de Sousa, que 
assim se manifesta:

Os EUA mantiveram em Brasília uma estação 
de espionagem de dados coletados por saté-
lites de outros países. Funcionou pelo menos 
até 2002. Abrigava agentes de duas agên-
cias: a CIA (Agência Central de Inteligência) 
e a NSA (Agência de Segurança Nacional). 
Estava conectada a uma rede de 16 bases 
de bisbilhotagem de satélites estrangeiros. O 
Brasil não dispõe de satélites próprios. [E eu 
digo: lamentavelmente não dispõe de satélites 
próprios.] Mas aluga oito [satélites, Senador 
Inácio Arruda.]
O blog segue informando que tudo teve origem 
nos documentos da NSA vazados por Edward 
Snowden para Glenn Greenwald, repórter do 
jornal britânico The Guardian, que mora no 
Brasil. Snowden passou a ser, por assim dizer, 
caçado pelo governo americano. Outra infor-
mação importante que consta de documento 
vazado é a de que o acervo de dados coleta-
dos no estrangeiro é manuseado por agentes 
“disfarçados de diplomatas”.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma in-
tromissão de tal porte, disfarçada, constitui-se numa 
ofensa desmedida contra um País que sempre se 
mostrou um amigo, um aliado pronto a colaborar para 
o alcance de objetivos comuns e de maior amplitude.

Por isso, o mínimo que se poderia esperar eram 
as providências anunciadas pelo Ministro das Rela-
ções Esteriores, Antonio Patriota, de que o Governo 
brasileiro solicitou esclarecimentos ao governo norte-
-americano por intermédio da Embaixada do Brasil em 
Washington, assim como ao Embaixador dos Estados 
Unidos no Brasil.

Além disso, o Ministro afirmou que o Governo 
brasileiro reivindicará da União Internacional de Te-
lecomunicações, sediada em Genebra, o aperfeiço-
amento de regras multilaterais sobre segurança das 
telecomunicações.

E, junto à Organização das Nações Unidas, lan-
çará iniciativas com o objetivo de proibir abusos e im-com o objetivo de proibir abusos e im-
pedir a invasão de privacidade dos usuários das redes 
virtuais de comunicação, estabelecendo normas claras 
de comportamento dos Estados na área de informação 
e telecomunicações, para garantir segurança ciberné-
tica, de forma a proteger os direitos dos cidadãos e 
preservar a soberania de todos os países.

Mas entendo, Sr. Presidente, Sras e Srs. Sena-
dores, que ainda é pouco, e o Senado, através da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
deve buscar outras ações, outras atitudes que permi-
tam uma manifestação dura do Senado Federal, co-
brando providências e responsabilizações. Se houver 
participação de empresas, sejam empresas nacionais 
sejam empresas estrangeiras que atuam no Brasil, elas 
devem ser punidas de forma rigorosa.

É duro ter de reconhecer que o tão temido mun-
do descrito na obra de ficção 1984, de George Orwell, 
nos alcançou. A privacidade se esvaneceu, e, hoje, 
além de sermos vigiados continuamente em todos 
os locais pelas inúmeras câmeras instaladas com o 
subterfúgio de proporcionar maior segurança, ainda 
ficamos sujeitos às mais indesculpáveis bisbilhotices, 
até em nível de Estado.

Os Estados Unidos, que se arrogaram o pa-
pel de “polícia do mundo”, impondo a sua vontade e 
valendo-se muitas vezes de objetivos inconfessáveis 
para interferir na soberania de outros Estados, ainda 
se valem das mais escusas artimanhas para obter, de 
forma condenável, informações que ferem o direito de 
sigilo das pessoas, das organizações e dos Estados.

Certamente os episódios denunciados estão a 
merecer uma intervenção firme e inflexível do Gover-
no brasileiro, que deve contar com todo o apoio do 
Senado Federal, além de uma investigação rigorosa 
para saber até que ponto houve invasão institucional 
para obtenção ilegítima de informações. E, caso se 
comprove a participação de empresas brasileiras ou 
estrangeiras que atuam no Brasil, elas devem ser pu-
nidas com todo o rigor.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, quero 
aproveitar para tratar de outro tema que envolve as 
relações do Brasil com os Estados Unidos e que afeta 
gravemente, Senador Cristovam, a nossa soberania. 
Há um episódio que foi bastante noticiado há cerca de 
uma década, mas que quase caiu no esquecimento, e 
devemos aproveitar esta oportunidade para resolvê-lo, 
Senador Inácio Arruda, de forma definitiva. Trata-se de 
um acordo que denunciei na Câmara dos Deputados, 
pelo qual o Brasil se comprometia a permitir a utiliza-
ção pelos Estados Unidos do Centro de Lançamento 
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de Alcântara. Esse acordo chega às raias do absurdo 
e constitui uma grave afronta à soberania brasileira.

Entre outras coisas inaceitáveis, há um dispositi-
vo que proíbe que autoridades brasileiras circulem em 
determinados locais, a não ser com autorização de 
representantes norte-americanos. Chamo a atenção 
para isto: há uma cláusula que proíbe que autoridades 
brasileiras circulem em determinados locais, a não ser 
com autorização de representantes norte-americanos. 
Enquanto outra cláusula estabelece que os Estados 
Unidos podem introduzir no Brasil contêineres que 
não podem ser abertos ou verificados por autorida-
des brasileiras. Outra, ainda, que o Brasil é obrigado 
a fazer outros acordos com países indicados pelos 
Estados Unidos. 

Isso é uma afronta, é uma agressão à soberania 
brasileira e este é o momento de o Governo retirar, 
definitivamente, de tramitação no Congresso Nacional 
esta proposta...

(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF) – ... ou de a Câmara dos Deputados rejeitá-la 
definitivamente.

Peço autorização e tempo, Sr. Presidente, para 
ouvir o Senador Cristovam.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Autorização concedida.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Muito rápido desta vez, apenas para manifestar a mi-
nha solidariedade com a sua preocupação. Eu vi que o 
Senador Inácio já se manifestou, o Senador Randolfe 
já se manifestou, de manhã, na homenagem que fize-
mos ao Carlos Marighella, e eu quero aqui manifestar 
a minha solidariedade. O Brasil não pode ficar calado 
diante disso. Se for o caso, o Senado tem que chamar 
aqui as autoridades do Poder Executivo para exigir 
delas uma posição firme contra esse tipo de compor-
tamento de governos estrangeiros.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Muito obrigado, Senador Cristovam.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Eu imaginei que esse tratado...

(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – ... já estivesse arquivado, porque, quando nós 
éramos Deputados Federais, V. Exª, inclusive, esteve 
no Ministério da Ciência e Tecnologia, esse tratado 
ainda estava por ali, na Comissão de Ciência e Tec-
nologia, e, depois de tanto tempo, V. Exª anuncia que 
ele está na Ordem do Dia da Câmara dos Deputados 
para ser votado. Acho que é algo absurdo, inaceitável. 
V. Exª tem toda razão. Acho que nós devemos arquivar, 
definitivamente, esse tipo de projeto.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Muito obrigado, Senador Inácio Arruda. 

Eu vou dizer exatamente a situação em que se 
encontra tal acordo.

Não bastasse tudo isso, Senador Cristovam, o 
acordo deixa expressa a intenção de evitar o acesso 
ou a transferência não autorizados de tecnologias rela-
cionadas com o lançamento de veículos de lançamen-
to, espaçonaves por meio de veículos de lançamento 
espacial ou veículos de lançamento e cargas úteis por 
meio de veículos de lançamento a partir do Centro de 
Lançamento de Alcântara. 

É evidente que se trata de um acordo altamente 
lesivo aos interesses do Brasil ou, como está em voga 
dizer-se ironicamente, em linguagem popular, nos dias 
atuais: “Quer que desenhe?”

Esse tema gerou acalorados debates na época 
da assinatura do acordo. O assunto esfriou, por assim 
dizer, mas voltou – vejam a gravidade disto – mas vol-
tou, recentemente, à pauta da Câmara dos Deputa-
dos, impulsionado não sei por que forças estranhas e 
já constava da pauta de Plenário da Câmara dos De-
putados, da qual foi retirado em 13 de junho de 2013. 

(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF) – Ou seja, há menos de um mês, esse acordo, 
que é um atentado à soberania brasileira, esteve na 
pauta do Plenário da Câmara dos Deputados, para ser 
apreciado e votado. 

Espero que as novas revelações sobre a políti-
ca externa dos Estados Unidos abram a cabeça dos 
nossos Parlamentares, especialmente os Deputados, 
injetando nelas o reconhecimento de que o acordo 
para a utilização da Base de Alcântara, nos termos 
em que foi elaborado, constitui violação extrema da 
soberania brasileira. Não bastassem os absurdos de 
seu conteúdo, ainda teríamos de suportar a arrogância 
de impedir a verificação dos contêineres e a proibição 
dos brasileiros de circularem em seu próprio território. 

Espero também que as denúncias que começa-
ram com a reportagem do jornal O Globo...

(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – ... possam receber uma resposta à altura (Fora 
do microfone.), com atitude firme e um posicionamento 
inabalável de repúdio a ações semelhantes por parte 
do Governo brasileiro, junto ao próprio governo ameri-
cano e junto à Organização das Nações Unidas. O que 
se constatou, com a recente divulgação das ações de 
espionagem dos Estados Unidos, foi uma demonstra-
ção de flagrante desrespeito à soberania dos Estados 
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por parte de um país que se traveste como o melhor 
exemplo de vivência democrática. 

Não tem tamanho a minha indignação e a minha 
decepção neste momento, Sr. Presidente. 

Cobro e apoiaremos aqui todas as medidas do 
Governo brasileiro, que, espero, sejam duras contra 
esse atentado e esse desrespeito à soberania brasileira. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Nós agradecemos a V. Exª. 
Vamos buscar, também, interferir no sentido de 

que esse tipo de tratado não seja examinado. É ab-
surdo. Eu sempre imaginei que isso tivesse morrido, 
estivesse arquivado para sempre, em alguma gaveta 
da Câmara dos Deputados, mas, de repente, a gente 
recebe a notícia de que estava na pauta para ser votado.

É algo, realmente, inexplicável, Senador Cristo-
vam Buarque, a quem concedo a palavra, como Líder. 
(Pausa.) 

Como orador inscrito, é fato, em substituição ao 
Senador Rodrigo Rollemberg, que acabou de substi-
tuir V. Exª.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, em 
primeiro lugar, meus cumprimentos para os datilosco-
pistas, que estão lutando por uma causa justa. Quero 
dizer que contam com o meu apoio.

(Manifestação da galeria.)
Sr. Presidente, desde que entrei no Senado, eu 

luto para que nós tenhamos sessões de segunda a sex-
ta, com uma semana livre para irmos às bases, porque 
eu creio que, se nós ficássemos aqui na segunda-feira, 
na terça, na quarta, na quinta e na sexta, a gente não 
perderia tanto tempo para votar algo, ficar parado e só 
na outra semana. No dia seguinte, a gente retomaria. 

Além disso, parlamentar é conversar. A gente 
conversaria de noite. Nós nos encontraríamos, nós 
teríamos um trabalho muito mais eficiente.

Eu confesso que até isso, que é uma coisa boa, 
nós estejamos usando de uma forma teatral, para 
passar a impressão à opinião pública de que nós es-
tamos fazendo aquilo que nós não fizemos ao longo 
de meses. A prova é que corremos o risco de a sessão 
ser suspensa, daqui a pouco, por falta de Senadores 
presentes.

O problema é que isso está sendo feito em outras 
coisas também, Senadora Ana Amélia.

As votações que nós fizemos aqui foram clara-
mente apressadas, de uma maneira tal que beiram a 
irresponsabilidade.

Eu me arrependo de ter votado a favor do projeto 
de lei dos royalties do petróleo para educação da forma 

que veio para cá, Senadora Ana Amélia, e para mim é 
muito difícil fazer isso, porque eu fui o grande defen-
sor disso. Desde 2008, é rara a semana em que não 
toco nesse assunto, não escrevo artigo, e já apresentei 
três projetos de lei. Mas a maneira como nós votamos 
não foi séria. Nós votamos para aplicar R$258 bilhões. 

Primeira irresponsabilidade: o dinheiro vai ser 
esse ou não vai ser esse? Esse petróleo, que base a 
gente tem? Ninguém levantou, aqui, a hipótese de que 
essas reservas não estejam, ainda, bem qualificadas. 
Ninguém chamou para analisar se de fato é possível, 
tecnicamente, explorar petróleo tão profundo; ninguém 
analisou qual será o preço do petróleo daqui para fren-
te e, além disso, ninguém sabe quando esse dinheiro 
entra. E nós votamos criando uma falsa impressão de 
que a educação no Brasil está resolvida porque virá 
o dinheiro do pré-sal. Sobretudo, nós não discutirmos 
qual é melhor para o Brasil: investir esse dinheiro no 
momento em que ele vai saindo e chegando ao Go-
verno, ao Tesouro, ou deixá-lo num fundo e só usar a 
rentabilidade? Não discutimos isso. 

Era uma proposta minha, juntamente com o Se-
nador Aloysio Nunes, de que se criasse um fundo 
para aplicar esse dinheiro e usar a rentabilidade para 
sempre. Isso não foi nem discutido. A ideia de colocar 
uma vinculação à educação de base não foi colocada, 
ficou a tal da prioritariamente. O que não quer dizer 
nada num projeto de lei. Nós não votamos seriamen-
te os royalties. 

O próprio crime hediondo, que é uma lei tão cla-
ra – eu mesmo já apresentei um projeto desse tipo –, 
agora, o Senador Pedro Taques colocou. Mas hoje, 
lendo os jornais, eu vejo uma figura da responsabili-
dade do Presidente da Transparência do Brasil dizer 
que, como se fez, não está claro como serão tomadas 
as medidas para que seja executada. Corre o risco de 
ser mais uma dessas leis que não pegam no Brasil por 
falta de cuidado nosso. 

O passe livre. Claro que sou favorável a que estu-
dantes não devam pagar ônibus. Mas quanto vai custar? 
De onde vem o dinheiro? Se forem os 40 bilhões de 
que o Governo fala, equivale a duas vezes o Programa 
Bolsa Família, é uma coisa; se forem 5 bilhões, é outra. 
E de onde vem o dinheiro? A proposta parece ser tirar 
dos royalties do petróleo que iriam para a educação.

Eu não serei favorável a isso porque os royalties 
do petróleo são para a educação. Transporte, mes-
mo vinculado à educação, é transporte, tem que sair 
de outro lugar. Senão, daqui a pouco, é o salário dos 
professores que vai pagar o passe livre. E eu garan-
to como os estudantes não são favoráveis a isso. Eu 
garanto como eles querem lutar para saber de onde 
sai esse dinheiro.
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Como nós votamos, em grande parte, os royalties, 
pela pressão da sociedade civil que vem estudando 
isso e pela pressão da Une e das outras entidades, 
mas não sentamos com eles para refletir o que era 
melhor. Foi derrotada na Câmara a PEC nº 37, fami-
gerada PEC nº 37, mas merecia ter sido discutida um 
pouco mais, mereciam ter sido discutidas as relações 
entre o Ministério Público, a Policia e a Justiça. Não 
daquela forma, que era uma tentativa de tolher o pa-
pel do Ministério Público de fazer investigações, mas 
se podia ter encontrado outra maneira. 

A ficha limpa, mesmo para servidores, claro que 
isso é fundamental. A gente tem que comemorar, mas 
como é que se vai definir exatamente o que é ficha lim-
pa? Como é que a gente vai decidir o que é realmen-
te ficha suja? Não se discutiu com o cuidado devido. 

Por isso, venho aqui denunciar que esse tipo de 
comportamento teatral para dar a impressão de que 
mudamos, de que estamos atendendo às aspirações 
populares não vai dar bons resultados. 

O Governo brasileiro está tentando controlar a 
inflação reprimindo as tarifas. Consegue por seis me-
ses, um ano. Depois, ela explode. A mesma coisa é 
nós, aqui, votarmos leis que são simpáticas, mas de 
forma apressada, que não serão cumpridas e que o 
povo se acalma hoje, mas, quando voltar, volta com 
a desconfiança muito maior do que aquela que tem 
hoje. Não é responsável politicamente votar apressa-
damente as coisas.

O plebiscito, por outro lado. Temos um plebisci-
to, que é parte de um teatro. Nós temos que fazer um 
plebiscito, Senador, que diga o seguinte: O que fazer 
com o dinheiro público? – esse é um plebiscito que 
merece uma análise cuidadosa para fazer uma série 
de perguntas. Não pode ser só essa, abstrata. Como 
eleger e nomear os que tomam decisões sobre os re-
cursos públicos? E, terceiro, como punir os que fizerem 
corrupção, tanto do comportamento como nas priori-
dades? Esse seria o grande plebiscito republicano do 
Brasil. Isso não se faz com duas perguntas, e pergun-
tas sobre temas tão genéricos. 

Querer que nós – eu me incluo no meio dos elei-
tores – votemos a favor do fundo público ou fundo pri-
vado sem termos informações suficientes não é sério, 
é teatral. A Presidenta vai para a televisão e diz que o 
povo é inteligente para votar. Claro que o povo é inteli-
gente, mas precisa, como eu também, das informações. 
E nós não temos as informações porque depende de 
qual fundo público, de onde sai o dinheiro, para onde 
vai, como vai ser distribuído? Aliás, uma pergunta que 
o Senador Dornelles me fazia há pouco, se eu sabia, 
veja que até ele não está com as informações. 

O plebiscito, na hora de ser votado, Senadora Ana 
Amélia, o tempo para defender uma ou outra posição, 
vai ser distribuído conforme o tamanho das bancadas 
dos partidos? Se for, é uma indecência, até porque os 
partidos são divididos. Nenhum partido, que eu saiba, 
tem posição fechada sobre nenhuma dessas questões. 
Ninguém sabe. Como a gente vai fazer um plebisci-
to em que a gente não sabe o porquê e não se sabe 
como? É um plebiscito teatral, como tem sido teatral 
grande parte daquilo que a gente vem votando aqui.

Nos próximos dias, há uma lista de sete projetos. 
Vamos analisá-los nesses dois minutos que faltam.

Sobre a lei do passe livre eu já falei: não está 
claro. Eu não tenho informações para votar.

Extinção do foro privilegiado para Deputado e Se-
nador. Creio que disso aqui não há dúvida. Isso é uma 
excrescência que não devia existir nunca. Mas isso aqui 
se vota em um minuto; não era preciso esperar tanto. 
O povo vai se perguntar: por que esperaram tanto?

(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – Eliminação da aposentadoria como pena disci-
plinar de magistrados e promotores condenados por 
corrupção ou crime. Está correto, mas vai ser preciso 
explicitar direitinho em que circunstâncias pode ser 
justificada a aposentadoria, porque há casos e casos. 
Não é tão simples assim.

Diminuição de exigências para apresentação 
de lei de iniciativa popular. Excelente isso! Mas como 
vamos fazer isso? A gente vai ou não debater essa 
tremenda dificuldade que é a relação da democracia 
direta com a democracia participativa? A gente vai ou 
não discutir essa coisa sensível que é a validade de 
assinaturas digitais contra assinaturas manuais? Como 
a gente vai aprovar aqui a diminuição de exigências 
para apresentação de lei de iniciativa popular? Elimina-
-se tudo que chegar aqui digitalmente? Ficam apenas 
as assinaturas manuais? Se for assim, não está bom. 
Autorizam-se as assinaturas digitais? Se não for dito 
como elas serão fiscalizadas, não está bom. Essa será 
uma votação irresponsável se fizerem.

Carreira do médico, sendo contratado para vir do 
exterior. Correto. Eu defendo isso.

(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – Mas merece um cuidado. Merece um cuidado, 
inclusive, sobre como serão renovados os diplomas, 
como serão selecionados, quem vai selecionar, qual 
é o critério da seleção.

Tudo isso, Senador, são coisas que nos deixam 
cheios de dúvidas. E não podemos nos iludir com uma 
única certeza, que é aquela de que devemos passar a 
impressão de que estamos dando respostas ao que o 
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povo quer, porque o povo não está nem manifestando 
que é isso que quer.

Essas são votações teatrais, e eu confesso que 
não me sinto nem um pouquinho à vontade de parti-
cipar de teatro. Eu vim aqui para fazer política, tomar 
decisões com base em informações, olhando, no longo 
prazo, o País, e não o imediato para dar satisfações.

Era isso, Presidente, que eu tinha a colocar.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia, do PP 

do Rio Grande do Sul, para falar como oradora inscrita.
Mas informo aos papiloscopistas que podem 

aguardar, porque nós votaremos hoje a matéria de 
seu interesse. (Palmas.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente desta sessão, Senador Inácio Arruda; Srªs e 
Srs. telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio 
Senado, caros brasileiros e gaúchos – e porque repre-
sento o Rio Grande falo dos gaúchos –, hoje à tarde 
está na Ordem do Dia – é o item 4, Senador Inácio 
Arruda –, em regime de urgência, em turno único de 
votação, o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao 
Projeto de Lei do Senado nº 244, de 2009, de autoria 
da Senadora Ideli Salvatti – agora Ministra da articula-
ção política –, que dispõe sobre a condição de perito 
oficial dos papiloscopistas em suas perícias específi-
cas e dá outras providências.

Lembro que o Parecer nº 648, de 2013, portanto 
deste ano, da Comissão de Constituição e Justiça, cuja 
Relatora foi a Senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goi-
ás, foi no sentido de rejeitar o Substitutivo da Câmara 
e manter o texto original que saiu daqui do Senado 
Federal, o que interessa mais à categoria.

No Brasil, hoje, são cerca de 10 mil profissionais 
e, no meu Estado, segundo o Presidente da Associação 
dos Papiloscopistas do Rio Grande do Sul, Guilherme 
Ferreira Lopes, existem 175 papiloscopistas na ativa – 
mais 10 serão agora contratados por concurso – e 220 
inativos. Contudo, esse total de 175 – serão 185 – não 
atende a uma necessidade, estimada pela categoria, 
de um total de 437, que seria o número ideal desses 
profissionais na ativa, a fim de dar maior resolutivida-
de às investigações, especialmente na área do crime.

E como nós estamos valorizando muito as redes 
sociais, queria dizer que recebi, pela Internet, do Le-
onardo Júnior de Mossoró, Rio Grande do Norte; do 
Leonardo Alves, aqui de Brasília, e do Leonardo Silva, 
todos com o mesmo nome, de Porto Alegre, o mes-
mo pedido: que votemos e aprovemos o PLS nº 244, 
de 2009, reconhecendo o trabalho do papiloscopista 
como perito oficial em sua área, corrigindo a grande 

injustiça da não inclusão da categoria no rol da Lei nº 
12.030, de 2009.

Então, em nome do Partido Progressista, como 
Senadora do Rio Grande, e em nome dos profissio-
nais da categoria, estaremos, hoje à tarde, votando a 
favor desse projeto, que é extremamente importante.
(Palmas.)

Ressalto aqui também o trabalho do Presidente da 
categoria no meu Estado, Sr. Guilherme Ferreira Lopes.

Meu caro Presidente Inácio Arruda, o que nós 
estamos vendo hoje derruba por terra as tentativas 
de amordaçamento da mídia através da tentativa de 
criar conselhos de comunicação, democratização da 
mídia, tudo isso que, como jornalista, a mim me as-
susta um pouco.

Só a democracia, só um órgão absolutamente li-
vre é capaz de proporcionar o que, livremente, três ou 
quatro jornalistas do jornal O Globo proporcionaram 
ao Brasil e ao mundo, mostrando essa dura realidade, 
uma interferência indevida na própria soberania na-
cional, com a invasão das comunicações privadas, de 
empresas do setor público e das pessoas, nas redes 
sociais, feitas por órgãos de informação dos Estados 
Unidos. Só uma mídia livre, como a que estamos ven-
do no Brasil, é capaz de proporcionar aos brasileiros 
e ao mundo a reprodução de uma realidade de todo 
condenável.

Por isso, já de antemão, queria pedir, Sr. Presiden-
te, a transcrição, nos Anais do Senado, de matéria de 
hoje, matéria exclusiva, como foi a de ontem: “Brasília 
abrigou base dos Estados Unidos de espionagem por 
satélite. Equipes das Agências NSA e CIA trabalharam 
juntas para coleta de dados no País”. Essa matéria, 
como a de ontem e seguramente como a de amanhã...

Portanto, é este o papel que tanto o Ministério Pú-
blico quanto a imprensa têm: o dever de compromisso 
com a democracia e com a divulgação de dados que 
são de interesse nacional.

Eu faço, como jornalista, a defesa da mídia, e 
essa matéria já, por si, justificaria o Prêmio Esso da 
década ou do século, pela relevância que tem.

Eu queria, Senador Inácio Arruda, dizer que...
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – V. Exª será atendida de pronto.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu agra-

deço muito.
Assim, Presidente Inácio Arruda, homenageio 

esses jornalistas com essa transcrição e agradeço, 
como jornalista, pelo serviço que estão prestando, não 
só os jornalistas, mas também o veículo de imprensa, 
o jornal O Globo, bem como os demais órgãos de im-
prensa da Rede Globo. Este é um serviço de interesse 
público, mais do que uma simples informação. É de 
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interesse público para o País, para a cidadania, para 
a democracia e para a soberania brasileira. Então, eu 
queria agradecer a V. Exª por haver atendido de pronto 
a minha solicitação.

Queria também, ratificando a assinatura de um 
requerimento de V. Exª, encaminhado à Comissão de 
Relações Exteriores, solicitar que, além da Comissão 
de Relações Exteriores, presidida pelo nosso colega 
Ricardo Ferraço, também esta Casa, como colegiado, 
como instituição, a Casa da República, coletivamente 
se manifeste a respeito deste problema, que é grave e 
que afronta a soberania nacional, afronta o interesse 
brasileiro, Senador Inácio Arruda.

Aliás, a desmoralização...
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Na verdade, Senadora Ana Amélia, o Presidente 
não pode fazer este tipo de interferência, mas, como V. 
Exa levanta a questão para o Plenário, eu lembro que, 
em algumas ocasiões, quando a gravidade o exige, o 
próprio Plenário realiza a audiência pública. A própria 
Presidência da Casa pode promover uma audiência 
pública com esses representantes que estão indicados 
no nosso requerimento. Porque, aí, a resposta seria do 
Plenário, e não mais apenas da comissão, que tem toda 
a responsabilidade, muito bem dirigida pelo Senador 
Ricardo Ferraço. Mas eu acho que é uma responsa-
bilidade que, diante da gravidade do tema, exige, de 
fato, a participação direta do Plenário da Casa. V. Exa 
tem toda a razão.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Agra-
deço muito, Senador Inácio Arruda, pelas informações 
regimentais a respeito das condições que temos para 
fazer uma audiência pública e coletiva nesta Casa 
para tratar deste assunto, dada a gravidade desses 
fatos revelados pelas matérias do jornal O Globo de 
ontem e de hoje.

Aliás, o brilhante e criativo Luis Fernando Verís-Luis Fernando Verís-
simo escreveu na revista IstoÉ dizendo que: “A des-
moralização da política e dos políticos deve preocupar 
a todos, porque a falência da política é a falência da 
democracia”.

Eu acho que ele prestou um grande serviço a 
todos nós, que temos que nos preocupar e fazer um 
esforço adicional no sentido de recuperar e resgatar a 
credibilidade da instiuição. E uma das ações será esta 
exatamente, Senador Inácio Arruda, de fazer, coletiva-
mente, no Senado Federal, uma audiência para tratar 
desse grave tema.

O texto de Veríssimo, publicado na revista IstoÉ 
desta semana, reforça a minha crença sobre a neces-
sidade do fortalecimento das instituições públicas, de-
mocráticas, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, 
sobretudo neste momento de intensas manifestações 

populares e de tentativas do governo de dar respos-
tas à população.

Só será possível atender o pleito das ruas e forta-
lecer as instituições democráticas, quando todos nós, 
sobretudo os representantes do Poder Público, colo-
carmos em prática a essência democrática baseada 
no famoso tripé “liberdade, igualdade e fraternidade”, 
com muita responsabilidade de nossa parte.

As instituições democráticas devem, prioritaria-
mente, se tornar aliadas no processo de solução dos 
atuais dilemas políticos, econômicos e sociais de nosso 
País. Executivo, Legislativo e Judiciário precisam de 
um empenho conjunto, cada qual com sua competên-
cia, prerrogativa e atribuição, para que os efeitos das 
ações públicas sejam ampliadas para o maior número 
possível de pessoas.

A espionagem, por exemplo, não deve ser admi-
tida, em qualquer hipótese, seja qual for a democracia 
vigente, desenvolvida ou em desenvolvimento. Isso é 
grave e preocupante!

A denúncia publicada ontem pelo jornal O Glo-
bo de que telefonemas e transmissões de dados de 
empresas e pessoas físicas de nosso País teriam sido 
alvo de espionagem por parte das agências america-
nas precisa, portanto, de uma atitude pública enérgica, 
com vistas a esclarecimentos e providências.

Segundo o jornal, a Agência Nacional de Segu-
rança teria tido acesso a milhões de informações do 
Brasil, por meio de convênios com empresas privadas 
americanas que teriam também contatos comerciais 
em nosso País. A denúncia foi feita com base em do-
cumentos obtidos por Edward Snowden, o mesmo 
técnico que denunciou a espionagem feita a cidadãos 
americanos. Segundo a reportagem, o Brasil foi o país 
mais espionado da América Latina, e o volume de co-
leta de dados aqui estaria apenas um grau abaixo do 
praticado nos EUA.

São dados preocupantes que ferem os preceitos 
básicos da democracia e a soberania da nação bra-
sileira. A informação que temos é que a Embaixada 
dos Estados Unidos, aqui em Brasília, convocou uma 
reunião, na manhã de hoje, para tratar da questão e 
está à espera de informações de Washington para 
esclarecimentos. Agora, mais do que nunca, precisa-
mos de respostas, ainda que a Polícia Federal entre 
nas investigações, se o Ministro da Justiça, Eduardo 
Cardozo, julgar as explicações insuficientes para es-
clarecer o caso.

O Ministro das Relações Exteriores, Antônio Pa-
triota, informou que interpelará o governo dos Estados 
Unidos, claro, em nome do Governo brasileiro, por meio 
da embaixada em Washington e em conversa com o 
Embaixador americano no Brasil, Thomas Shannon.
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A participação da Agência Nacional de Teleco-
municações brasileira (Anatel) no caso, como disse o 
Ministro Paulo Bernardo, também é importante ação 
para verificar a relação de empresas de telecomunica-
ções no País com contratos com troca de informações 
com empresas norte-americanas.

A legislação brasileira deve ser respeitada. Se 
existe relação de empresas brasileiras com empre-
sas estrangeiras para troca de informações, é preciso 
deixar muito claro que se trata de um procedimento 
ilegal e inconstitucional. Não importa se a espionagem 
foi concentrada em políticos, empresas ou cidadãos. 
Seja qual for o caso, o trânsito ilegal de informações 
deve ser combatido – trânsito e uso.

Esta Casa também tem responsabilidade sobre a 
segurança institucional, das informações e da privaci-
dade. Assim como temos priorizado projetos para me-
lhorar o sistema político, precisamos também priorizar 
a aprovação de propostas legislativas que tragam segu-
rança no território virtual e das trocas de informações. 
Entendo que também as Forças Armadas Brasileiras 
precisam estar com os seus orgãos de informação e 
de preparo acionadas para essa finalidade.

(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – A defi-

nição de um marco civil da internet é assunto, já em 
debate na Câmara Federal e no Senado, que precisa 
de atenção redobrada nesse momento.

O Governo tem defendido a criação de um or-
ganismo internacional para regular a rede mundial de 
computadores. Enquanto isso não acontecer, precisa-
mos avançar com marcos legais e políticas internas 
que fortaleçam a nossa rede de informações, de modo 
a preservar a privacidade dos cidadãos e o trânsito 
seguro desses dados.

Qualquer ação que fortaleça as nossas institui-
ções e dê credibilidade à democracia brasileira será 

benéfico para a segurança de nossas instituições e para 
a privacidade do nosso cidadão brasileiro. Espero, por-
tanto, que esse assunto seja completamente resolvido 
e superado até a visita da Presidente Dilma Rousseff 
aos Estados Unidos, agendada para 23 de outubro.

(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Aliás, 

neste particular, Sr. Presidente, eu queria, em nome 
do Partido Progressista, já manifestar integral apoio a 
todas as ações que o Governo brasileiro e esta Casa 
tomarem na direção de esclarecimentos rápidos e, 
também, as consequentes e inérgicas medidas neces-
sárias que sejam tomadas num caso como esse, que 
tem gravidade, eu diria, internacional. Não é apenas 
uma questão da relação bilateral, mas isso é muito 
sério para mundo, para o Planeta, para a segurança 
e para a preservação da privacidade de qualquer ci-
dadão, no Brasil e no mundo. 

Assim é que o Partido Progressista – e falo isso 
com muita honra –, em nome do Senador Francisco Dor-
nelles, nosso Líder, endossa as ações e as iniciativas 
desta Casa, e também, como foi feito pela Presidente 
Dilma Rousseff, numa nota muito enérgica, assinada 
por ela, a respeito desses gravíssimos episódios. Ela, 
nesse particular, terá todo o apoio do Partido Progres-
sista no que for necessário para qualquer ação em 
relação à questão institucional. 

Muito obrigada, Sr. Presidente.
Votaremos, hoje à tarde, o Projeto nº 244.
Obrigada. (Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRª 
SENADORA ANA AMÉLIA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Agradeço a V. Exª as palavras firmes de conde-
nação a essa atitude que preocupa o Brasil, preocupa 
toda a América do Sul e o mundo, de espionagem da 
humanidade por um único órgão do país.

Com a palavra o Senador Requião. Em seguida, 
o Senador Paim; e, depois, o Senador Suplicy, na lista 
tríplice. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Antes, vou ler ofício que se encontra sobre 
a mesa:

OFÍCIO “S” nº 32, DE 2013

Sem número na origem, das Lideranças do 

PMDB, PTB, PP, PSB, PDT, PSDB e do Go-

verno, indicando o Sr. Fabiano Augusto Mar-

tins Silveira para compor o Conselho Nacional 

de Justiça, em conformidade com o disposto 

no art. 103, “b”, XIII, da Constituição Federal.

É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A matéria vai à Comissão de Constituição e 
Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) –Com a palavra, o Senador Roberto Requião.

Senador, eu tenho a impressão de que o Brasil 
já deveria ter anunciado também sua posição de re-
ceber o fugitivo Edward Snowden e conceder-lhe asilo 
político. Os fatos, parece que exigem. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Senador Inácio Arruda, minha primeira preo-
cupação vai, mais ou menos, na linha da do Senador 
Cristovam, na linha do pronunciamento da Senadora 
Ana Amélia: precipitação nas coisas. Conselho latino: 
modus in rebus. 

Eu sou favorável ao fim do foro privilegiado dos 
políticos. Não tenho nenhuma dúvida disso, mas a 
votação do foro privilegiado dos políticos, agora, aca-
ba com o julgamento do mensalão tucano de Minas 
Gerais, porque o mensalão já está no Supremo, vol-
ta à instância inicial, o processo todo é reiniciado e, 
automaticamente, estamos votando não o fim do foro 
privilegiado, mas estamos, olimpicamente, votando a 
prescrição do mensalão do PSDB em Minas Gerais. 

Isso só à guisa de prefácio e de advertência, por-
que, na verdade, eu venho a esta tribuna para levar 
ao conhecimento do Senado um e-mail que recebi do 
Prof. Mangabeira Unger sobre a tal reforma política. 
Não sem antes, mais uma vez, conclamar a nossa 
Presidente Dilma, chamar a sua atenção para o fato 
de que a reação mais lógica e mais séria em relação 
a essa história da espionagem norte-americana seria, 
imediatamente, conceder asilo ao Snowden. E nós terí-
amos condição de saber – nós e o mundo –, com mais 
seriedade e transparência, o que realmente significou 
a espionagem norte-americana.

O Snowden é um herói dos Estados Unidos. Ama-
nhã ou depois, a história vai se lembrar do Snowden, 
e não do Obama, que foi quem acabou sendo respon-
sável pela espionagem na Internet no mundo inteiro.

E quando os Estados Unidos me desanimam com 
a manipulação das suas eleições, com a falta de fideli-
dade de um presidente aos compromissos assumidos 
no processo eleitoral, quando a gente percebe que no 
tal “país da democracia” as coisas funcionam tão mal 
quanto aqui, surge um Snowden, um herói solitário, 
como um mocinho naqueles velhos filmes do faroes-
te, que, por iniciativa própria e com muita coragem, 
enfrenta o banditismo.

Anistia já, Presidente Dilma, para o Snowden, sem 
conversa mole, sem tergiversação. Anistia já! É uma 

vergonha que alguns países latino-americanos tenham 
oferecido, e nós fiquemos enrolando esse assunto.

Mas, vamos ao texto, que não é meu, é do Man-
gabeira, e eu peço, desde já, alguma tolerância da 
Mesa, se ultrapassar os sete minutos que me restam. 
Acredito que não será preciso.

Diz o Mangabeira:

Qual reforma política?
Reforma política que venha ao encontro dos 
anseios da Nação deve aprofundar o que a 
Constituição de 1988 prometeu mas não en-
tregou: a reconciliação da democracia repre-
sentativa com a democracia participativa. De-
mocracia participativa e direta não deve ser 
contra democracia representativa e partidária: 
são duas formas de organização democrática 
que podem e devem se reforçar reciprocamen-
te. E representação não precisa fazer-se só por 
partido. É equívoco pensar que, se os cidadãos 
não se organizarem e se fizerem representar 
exclusivamente por meio de partidos, estarão 
condenados a ser horda amorfa e manipulável. 
Podem organizar-se – e se fazer representar 
– também por outros canais, como são os mo-
vimentos fora dos partidos.
Problema. A política continua na sombra cor-
ruptora do dinheiro. Dinheiro não deve poder 
comprar político e governante. O financiamento 
privado das eleições é a primeira causa, direta 
ou indireta, de corrupção na política brasilei-
ra. A segunda causa é a ocupação do Estado 
por gente nomeada pelos governantes. [É a 
opinião do Mangabeira Unger, que trago ao 
plenário do Senado Federal.]
Solução. organizar o financiamento público não 
só dos partidos, mas também dos candidatos 
avulsos e independentes. Permitir contribui-
ções privadas apenas de pequeno valor, até o 
máximo de cinco salários mínimos. Insistir que 
no horário eleitoral da televisão, que é onde 
se gasta, desnecessariamente, a maior parte 
do dinheiro das campanhas mais importan-
tes, só possa haver fala de candidato diante 
de fundo simples [liso, azul]. Para completar 
a obra: começar a substituir a grande maioria 
dos cargos comissionados, de indicação po-
lítica, por carreiras de Estado.
Problema. Os partidos querem monopolizar a 
política e a representação. O povo brasileiro 
[ao que parece, pelo que vemos nas ruas] não 
quer. Não leva os partidos a sério, tal como 
existem, a não ser como ameaça permanente 
[aos interesses populares].
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Solução. Qualquer cidadão que demonstre, 
por assinaturas, contar com o apoio de 1% 
do eleitorado em seu Município, em seu Es-
tado ou no País (de acordo com o mandato a 
que pretenda concorrer) pode concorrer sem 
legenda partidária, inclusive à Presidência da 
República.
Problema. Os brasileiros querem participar di-
retamente da vida política, de forma organizada 
e institucional. E a Constituição de 1988 ace-
nou nessa direção. Até agora, não aconteceu.
Solução. Dar eficácia à promessa constitucional 
da reconciliação da democracia participativa 
com a democracia representativa. [A proposta, 
agora, é do Mangabeira; eu, pessoalmente, 
mudaria os valores] Vinte por cento dos De-
putados ou 5% dos eleitores podem subme-
ter qualquer medida legislativa a referendo 
popular, antes ou depois de ser votada pelo 
Congresso e sancionada pelo Presidente. Da 
decisão popular, cabe recurso apenas para 
outra maioria futura, respeitados os limites 
constitucionais por que velam os juízes. De 
igual forma, 5% dos eleitores, por iniciativa 
popular, podem provocar plebiscito nacional 
para que a Nação vote, diretamente, uma lei. 
Se a iniciativa obtiver maioria, passará a viger 
como lei, independentemente do voto no Con-
gresso e de sanção presidencial. 
Problema. não basta criar, na democracia parti-
cipativa, caminho complementar à democracia 
representativa. É preciso também aperfeiçoar 
a democracia representativa e trabalhar mui-
to a regime de partidos consistentes e fortes. 
Em todo o mundo, a fórmula para ensejar o 
surgimento de tais partidos é o sistema da 
lista fechada nas eleições parlamentares: o 
eleitor vota na lista de candidatos parlamen-
tares indicada pelo partido. De acordo como 
voto que cada partido recebe, o partido elege 
mais ou menos Parlamentares, descendo a 
lista na ordem que o partido estabeleceu. No 
Brasil, porém, cada partido tem dono. [Alguns 
partidos maiores são sequer partidos de ver-
dade, mas aumentar com a lista ainda mais o 
poder da burocracia partidária aqui no Brasil 
não tem sentido. A teoria é boa, mas, colocada 
em confronto com a realidade, não funciona.]
Solução: pré-eleição em que votam os filiados 
do partido, para determinar quem entra na lista 
em eleições parlamentares e em que ordem. 
Os donos dos partidos não decidem. Deixarão 
de ser donos. [É a proposta do Prof. Unger.]

Voto distrital não precisa e não convém: em-
bora [o voto distrital] aproxime o mandatário 
do eleitor, favorece política antiprogramática 
e antiestrutural com foco apenas em benefí-
cios locais. 

Para entender as consequências do sistema do 
voto distrital, basta observar a prática das emendas 
parlamentares dos nossos congressistas. Adotar o voto 
distrital seria generalizar esse paradigma.

Quatro problemas. Quatro soluções que interpre-
tam a frustração e a vontade do Brasil.

A proposta que trago a este Plenário é do brasi-
leiro e Prof. Roberto Mangabeira Unger, professor da 
Universidade de Harvard nos Estados Unidos. Prof. 
de Harvard, mas brasileiro, e professor catedrático 
desde os 21 anos.

Mas renovo, para finalizar a minha intervenção, 
o apelo à nossa Presidenta da República: conceda de 
uma vez o asilo para o Snowden, que será no futuro 
mais um herói que a sociedade americana oferece aos 
libertários e democráticos do mundo inteiro. 

Não consigo entender a enrolação do nosso Go-
verno. Itamaraty e Presidenta estão nos enrolando. Fal-
ta de posição, falta de firmeza, falta de postura! Nem 
parece que este, Inácio Arruda, é o nosso governo, 
pelo qual lutamos nas ruas e brigamos tanto para que 
fosse majoritário nas últimas eleições. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –– PR) 
– Com prazer, concedo o aparte, com a tolerância do 
Senador Inácio Arruda, ao Senador Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Que é o próximo orador inscrito. Mas o aparte 
é bem-vindo. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
nador Roberto Requião, quero assinalar, primeiro, 
que estou de acordo com algumas das proposições 
do Professor Roberto Mangabeira Unger, inclusive, a 
que se refere à realização de consulta pelos partidos 
junto aos seus filiados para escolha da ordem na lista. 
É objeto de projeto de lei que apresentei, segundo o 
qual deve haver eleição prévia nos partidos para esco-
lha de seus respectivos candidatos ao Executivo e ao 
Legislativo. Então se for para haver uma lista fechada, 
que sejam os filiados, senão todos os eleitores mes-
mo aqueles que escolherão a ordem. E quero também 
transmitir a V. Exª que estou de acordo na sugestão 
para que o Governo da Presidenta Dilma Rousseff, 
conceda o asilo ao Sr. Edward Snowden, uma vez que 
ele deu uma contribuição muito importante, inclusive 
para mostrar que pessoas no Brasil estavam sendo 
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violadas em seus direitos condicionais à privacidade. 
Meus cumprimentos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Presidente, eu estou formalizando uma proposta 
de lei em cima dos pontos com os quais eu concordo 
dessa sugestão do Prof. Mangabeira Unger. É mais 
uma oportunidade para o Senado decidir essas coi-
sas fundamentais.

A democracia direta existia nas Ágoras, nas pra-
ças gregas.

(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– Mas, em determinado momento, se verificou que a 
população não podia decidir todas as causas. O povo 
não podia ir para a rua decidir cada problema que se 
colocava para a política. Polis (cidade), ica (sufixo que 
transforma substantivo em adjetivo): política da cida-
de. O povo não podia se reunir a cada momento para 
decidir todas as questões relativas à administração da 
cidade. Daí surge a democracia representativa. Pes-
soas eleitas para falarem pelo povo.

A falência da democracia representativa ense-
jou no movimento sindical italiano, há alguns anos, o 
mandato imperativo, que é um instrumento pelo qual 
o candidato se apresenta para cumprir determinado 
mandato, assumindo compromissos muito claros, me-
diado pela estrutura sindical.

(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– Se o mandatário não assume os compromissos com 
os quais se comprometeu, é imediatamente substituído 
por outro. Então, a democracia representativa deve-
ria ter também um recall, uma chamada por parte da 
sua base, a meu ver, mediada mesmo pela estrutura 
partidária. Por exemplo: ganhamos uma eleição para 
defender o porto público, a liberdade de imprensa, li-
berdade verdadeira, com direito de resposta automá-
tico. No poder, não cumprimos o mandato dado, ime-
diatamente, somos substituídos, porque houve uma 
infidelidade em relação aos compromissos assumidos. 
Essa é, no movimento sindical italiano, a evolução da 
democracia representativa, que não pode voltar para 
a Ágora, não pode voltar para a praça. 

(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– Mas, no caso do recall, do referendo e do plebiscito 
proposto pelo Prof. Mangabeira, nós poderíamos ter, 
a cada mês de janeiro, um plebiscito nacional, com 
as questões que forem colocadas pelos mecanismos 
estabelecidos para que o plebiscito ocorresse. Agora, 
uma coisa é certa, a representação no Brasil está falida.

O povo vota em cima de determinados compro-
missos e, no Congresso Nacional, são os lobbies, os 

interesses partidários e o desejo desesperado de ree-
leição, com pequenos favores concedidos pelo Execu-
tivo, que desviam os Parlamentares dos compromissos 
assumidos durante o processo eleitoral.

Pela tolerância, Senador Arruda, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Agradecemos as palavras do Senador Requião 
e a contribuição do Prof. Roberto Mangabeira Unger 
sobre a questão da reforma política. Acho muito inte-
ressante a sua proposição, principalmente porque é 
um intelectual sempre voltado para pensar o Brasil, 
embora o olhando lá de Harvard, mas respalda a po-
sição do mecanismo que a Constituição elaborou, que 
é exatamente a representação proporcional, e o que 
ele quer é o seu aperfeiçoamento. Acho que isso é 
muito rico, muito interessante. Nós acolhemos, então, 
todas as proposições para que possamos examiná-las 
a partir da fala do Senador Roberto Requião.

Senador Paulo Paim, para breve comunicação.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Está inscrito como breve comunicação, mas...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do mi-

crofone.) – Eu sou depois da Senadora Ana Amélia. 
Eu era antes do Requião.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – É que nós voltamos à lista para o Senador 
Requião, que era o terceiro.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do mi-
crofone.) – Quando a Senadora Ana Amélia falou, eu 
estava esperando e o senhor chamou...

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Mesa não vai criar nenhum embaraço para 
V. Exª. 

V. Exª tem o tempo, como comunicação, igual o 
tempo de inscrito.

(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Para facilitar os trabalhos da Mesa, que voltou à 
lista. Agora estamos chamando pela ordem novamente.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sem pro-
blema. É que eu era depois da Senadora Ana Amélia. 
Eu estava ali, vigilante.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Claro, é verdade.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – A Sena-
dora Ana Amélia era a nº 10, eu era o nº 11, mas eu 
entendo V. Exª, porque o plenário está vazio.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – É que nós voltamos, é verdade, mas não tem 
problema.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Está dan-
do um tempo maior para cada orador.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu, em primeiro lugar, já falei, mas se eu 
não falar de novo o povo do Rio Grande vai dizer: 
“Paim, da tribuna, tu não falaste”. Já falei ali debaixo, 
no início da sessão, que eu estou aqui vigilante que 
nem vocês. Estou aqui, inclusive com o folder muito 
bem feito: Quem são os papiloscopistas? (Palmas.)

E aqui há todos os argumentos necessários para 
que não fique nenhuma dúvida de que o papel de vo-
cês é construir a Justiça. É graças ao trabalho de vo-
cês que inocente vai ser inocente e que culpado vai 
ser culpado. Não será por falta de prova, seja positiva, 
seja negativa. 

Por isso, sejam bem-vindos! Oxalá, votemos hoje 
o projeto de vocês! (Palmas.)

Mas, Sr. Presidente, o que me traz à tribuna, já 
falei amplamente hoje na Comissão de Direitos Hu-
manos sobre esse fato da espionagem internacional, 
capitaneada pelos Estados Unidos. Tivemos lá, inclusi-
ve, uma posição, que V. Exª confirma aqui em plenário, 
no sentido de que esse fato é da maior gravidade. Não 
vou repetir aqui os argumentos.

Mas, vou falar, Sr. Presidente, com meu coração 
de gaúcho e também de porto alegrense, porque a 
capital de todos os gaúchos, no dia de ontem, foi feri-
da de forma dura, o que faz com que o povo gaúcho 
esteja de luto e com que as lágrimas despenquem do 
rosto de cada um. E vou dizer o porquê, Sr. Presidente.

Eu preciso falar de um fato muito triste, que cer-
tamente deixou comovido todo o Rio Grande.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB – 
CE) – E o Brasil.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E o Brasil. 
Na tarde de ontem, um dos pontos mais bonitos, 

mais emblemáticos do Rio Grande, o Mercado Público, 
pegou fogo. O coração de nossa capital foi ferido. Ima-
gino que todos os que estavam lá naquele momento e 
viram aquele prédio histórico em chamas, tenho certe-
za de que respiraram fundo para que as lágrimas não 
rolassem pelas faces.

Quem conhece o Mercado Público de Porto Ale-
gre, sabe que é mais que um mercado público. 

Senador Inácio Arruda, V. Exª esteve lá no Co-
mício das Diretas (...)

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB – 
CE) – Muitas vezes.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – (...) por 
diversas vezes; V. Exª esteve lá em diversos eventos 
das Centrais Sindicais; V. Exª esteve comigo lá em um 
grande evento em defesa das 40 horas semanais. O 
Mercado Público de Porto Alegre é um símbolo da li-
berdade, da igualdade e da justiça, porque ali no Mer-

cado Público todos se encontram, do mais simples ao 
mais graduado – eu digo na faixa social. 

No Mercado Público, os negros, os brancos, os 
índios, os ciganos, enfim, aqueles que têm sua orien-
tação sexual, todos ali se encontram. No espaço livre 
do Mercado Público, na parte de cima, quantas e quan-
tas noites, eu diria, até no limite da própria boêmia, ali 
ouvindo os cantores históricos de nosso tempo e de 
minha vida, pois sou da década de 50. Então, a gente 
tem um amor enorme pelo Mercado Público. Lamen-
tavelmente, nós vimos ontem o prédio se incendiando. 

Eu sei que muita gente, nesse momento, a pri-
meira coisa que faz é jogar pedra no prefeito da capi-
tal. Fortunati, companheiro do PDT, tem uma história 
bonita e cresceu e nasceu na militância das ruas tam-
bém ali no Mercado Público. Por isso que mando meu 
comentário – e não vai ataque pessoal a ninguém – de 
solidariedade ao povo gaúcho, vai o elogio à Presidenta 
Dilma que, sabendo do fato (ela que é, diria, gaúcha 
de coração, porque nasceu em Minas), ligou para o 
prefeito da capital e se colocou à disposição para au-
xiliar em tudo aquilo que for possível na recuperação 
do Mercado Público.

O memorial tinha um acervo de documentos, Sr. 
Presidente, históricos e que estavam lá dentro. Lá eram 
realizadas exposições de longa e de curta duração. O 
Memorial tinha um banco de imagens digitalizadas para 
consulta, além de fotos, mapas, plantas, documentos 
sobre a história do Rio Grande. 

Segundo dados do próprio Memorial, os primeiros 
seis meses de 2012, mais de 10 mil pessoas visitaram 
aquele local. No mesmo espaço, funcionava a livraria 
Ilhota, que comercializava obras de artistas locais, se-
lecionadas por diversas coordenações da Secretaria 
Municipal de Cultura de nossa capital, além daqueles 
financiados pelo Fundo Municipal de Apoio à Produ-
ção Artística e Cultural de Porto Alegre (Fumproarte). 

Um detalhe importante nesse incêndio: o Coman-
do de Bombeiros de Porto Alegre afirmou que o Mer-
cado Público nunca teve Plano de Prevenção Contra 
Incêndio (PPCI) adequado. 

O Mercado havia recebido, em novembro de 
2007, advertência para apresentar o plano e parece, 
infelizmente, que ainda está em fase de elaboração.

Sr. Presidente, meu gesto neste momento na 
tribuna, falando sobre esse tema, vai na linha do que 
os jornais de Porto Alegre e o próprio Zero Hora fa-
zem no dia de hoje às pessoas que os leem: “O que o 
Mercado Público representa?” 

A leitora Thays Pegorari respondeu: “A raiz do 
povo negro, que por muitas vezes teve o Mercado Pú-
blico como único ponto de equilíbrio”, pois ali não havia 
nenhum tipo de preconceito. 
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E seguem diversas pessoas dizendo que ali esta-
va instalada a democracia; ali os vendedores da agri-
cultura familiar vendiam – V. Exª que é adepto desse 
tema; ali estavam os pescadores com suas bancas; 
ali estavam os verdureiros; ali estavam para a venda 
os chamados produtos históricos, que não se encon-
tram em qualquer lugar, ali você encontrava; ali você 
encontrava, por exemplo, se quisesse comprar, uma 
feijoada completa, de forma bem natural e direta, vin-
da da fonte; ali você tinha peixe, tinha carne de todo 
o tipo. Enfim, Mercado Público de Porto Alegre, alma 
ferida do Rio Grande, eu tenho certeza de que nós 
vamos recuperá-lo o mais rápido possível.

O segundo registro, Sr. Presidente, que quero aqui 
fazer é sobre o editorial de hoje do jornal, também de 
Porto Alegre, Zero Hora. Ele fala sobre a transparência 
na pauta, fala da PEC nº 20/2013, de nossa autoria, 
que acaba com o voto secreto em todas as hipóteses 
aqui, no Parlamento.

Deixe-me dirigir à galeria porque eu gosto de dia-
logar, às vezes, com a galeria. Tenho certeza de que o 
projeto de vocês vai ser aprovado e vai ser sancionado, 
mas digamos que aqui um projeto de grande apelo po-
pular, como o fator previdenciário, uma vez aprovado, 
se for vetado por este ou aquele governo, no voto se-
creto, ele não será derrubado nunca; no voto aberto, 
eu duvido quem vai votar contra o fator previdenciário.

Sr. Presidente, eu estou na Casa há mais de 25 
anos, no Congresso Nacional. Não me lembro, mais 
de cinco mil vetos apreciados, um veto derrubado. Um! 
Alguém poderia dizer: “Mas e a questão dos royalties?” 
No tema dos royalties, foi voto aberto. Qual o Senador 
que não tinha interesse de dizer como ia votar? Alguém 
poderia dizer: “E no caso de presidente?”. Também foi 
voto aberto.

Eu não me lembro de uma única situação de veto 
em que esta Casa derrubou um veto. Mais de cinco 
mil projetos aprovados, ampla maioria, por unanimi-
dade, e, na hora de apreciar o veto, este foi mantido 
nos cinco mil projetos. Contra os números, não há 
argumento. Digam o que digam, mas me mostrem o 
contrário, então. Contra números, não há argumento. 
Por isso, cumprimento aqui o editorial do jornal que 
fala da transparência na pauta.

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Por fim, Sr. 

Presidente, eu ia falar agora, mas vou encerrar porque 
o meu tempo terminou – eu precisaria de, no mínimo, 
mais 20 minutos, e não vou usar porque não dá natu-
ralmente –, mas eu ia falar, Sr. Presidente, e vou falar, 
se hoje à noite der tempo ainda, e me inscrevo como 
Líder no momento adequado...

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Esses 20 minutos, Senador Paim, só após a 
votação da matéria dos papiloscopistas, evidentemente.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Exata-
mente.

(Manifestação da galeria.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Por isso 

que eu vou optar e ainda só falo se for aprovado; se 
não for aprovado, em protesto, eu não falo.

(Manifestação da galeria.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E, nes-

ses 20 minutos em que eu falarei depois da Ordem do 
Dia – e falarei em nome da Liderança –, eu vou fazer 
aqui uma homenagem aos grandes homens públicos. 
Como diz uma canção antiga, se não me engano do 
Cartola, depois que ele morrer, não adianta mandar 
para ele flores ou vela; ele gostaria que quem pudes-
se fazer por ele, que fizesse enquanto ele está vivo. E 
eu quero hoje à noite aqui fazer, num pronunciamento 
de 18 páginas, uma homenagem àquele que eu con-
sidero o maior líder...

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... vivo 

da humanidade em matéria de direitos humanos, que 
é Nelson Mandela. Sei que Nelson Mandela está num 
momento muito difícil lá em Johannesburgo, na África 
do Sul, a situação é gravíssima, mas eu queria fazer 
esta homenagem a ele não depois que ele nos deixar; 
já está com 94 anos, sabemos que passará um tem-
po, e ele vai fazer a viagem que todos nós faremos, 
mas eu quero homenagear nesse período, depois da 
Ordem do Dia, Nelson Mandela. 

Eu gosto muito de ter referências na minha vida. 
E há duas referências que eu tenho e que eu mante-
nho sempre vivas na minha alma: uma é Gandhi, e 
outra é Nelson Mandela. São homens que optaram 
pela paz, são homens que fazem gestos, são homens 
que combateram...

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... da sua 

forma, no campo das ideias: Gandhi, para libertar a Ín-
dia do Império Britânico; e Nelson Mandela, 27 anos 
no cárcere, para acabar com o apartheid.

Então, farei depois, Sr. Presidente, essa home-
nagem a Nelson Mandela e, desde já, agradeço a V. 
Exª, mas, por uma questão de justiça, que eu vou falar 
depois, eu quero receber o aparte da Senadora Ana 
Amélia, que eu tenho certeza, Senadora Ana Amélia, 
de que o seu aparte vai naquilo que o nosso coração 
está sentindo neste momento: o Mercado Público de 
Porto Alegre está...

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Senadora Ana Amélia, para o aparte.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... esteve 
em chamas.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Era exa-
tamente, Senador Paim. Eu queria dizer que nós, os 
Senadores do Rio Grande, primeiro agradecemos 
as manifestações que nós recebemos pelas redes 
sociais de solidariedade por esse patrimônio que foi 
incendiado, mas também tenho a convicção de que a 
sociedade gaúcha, especialmente porto-alegrense, 
que faz do Mercado Público uma passagem obrigató-
ria, ali no coração da nossa capital, é que vai ajudar a 
recuperá-lo o mais rapidamente possível. Até porque 
toda a estrutura externa do mercado, que dá fisionomia 
à arquitetura do Mercado Público, vai ser preservada. 
Isso também é uma lição – nós, que trabalhamos muito 
na questão da Boate Kiss –, uma lição de prevenção, 
de novo, em relação aos incêndios. V. Exª, o Senador 
Simon e eu estaremos com o Prefeito Fortunati, com 
o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e sau-
damos também a iniciativa da Presidente Dilma, que, 
logo que aconteceu o incêndio, manifestou apoio para 
o Governo Federal ajudar na reconstituição do estrago 
provocado por esse incêndio. Então, parabéns a V. Exª. 
Todos nós sofremos e agradecemos, antecipadamen-
te, às manifestações de solidariedade. Eu queria lhe 
dizer também...

(Soa a campainha.) 
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – ... que quem 

lê o diário de Mandela se apaixona por esse grande 
líder. Então, como V. Exª, também tenho uma admi-
ração enorme, até porque conheci a África do Sul e 
conheço a praça em que ele, que foi Prêmio Nobel da 
Paz, está eternizado em uma estátua, junto com ou-
tros como Desmond Tutu, que também teve um papel 
muito relevante na pacificação da África do Sul. En-
tão, eu queria me associar a V. Exª em relação a esse 
grande líder do século XX, que, claro, o será também 
do século XXI.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senado-
ra Ana Amélia, eu tenho dois minutos, ainda, segundo 
me indica o Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Com certeza. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu gos-
taria também de dizer que eu fui Deputado Federal 
Constituinte, e uma das decisões da Constituinte foi 
que nós tínhamos de ir à África do Sul quando Man-
dela estava no cárcere. Assim o fizemos, eu e mais 
quatro constituintes.

Fomos à África do Sul e, aqui, aproveito este gan-
cho, para fazer uma homenagem à nossa Varig e ao 
Aerus. Quando nós chegamos sobre a África do Sul e 
íamos descer, durante o governo, ainda, do apartheid, 

disseram-nos que nós não desceríamos, principalmen-
te porque havia um negro na delegação, que era eu, e 
que nós seríamos bombardeados pelo governo, que 
queria manter o apartheid, e não aceitaria a libertação 
do Mandela. O comandante da Varig disse: “Só se der-
rubarem o avião, porque vocês descem, eu vou com 
vocês e duvido que aconteça alguma coisa.”

Faço esta homenagem aos companheiros do Ae-
rus, que estão lá no Rio de Janeiro, muitos em greve 
de fome, esperando uma solução...

(Soa a campainha.) 
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...para 

a questão do Aerus, comandantes que recebiam 14, 
12, 10 ou 8 mil e estão ganhando menos que um sa-
lário mínimo. 

Então, nesta homenagem ao Mandela, eu vincu-
lo a Varig e digo: que bom que, sob a orientação da-
quele comandante, que nos acompanhou na visita a 
Winnie Mandela... Ali, eu recebi a Carta da Liberdade, 
do Congresso Nacional africano, e foi dali que surgiu 
a ideia, que nós apresentamos no Brasil, do Estatuto 
da Igualdade Racial, que hoje é lei. Foi um momento 
lindo, e a figura de Mandela, na verdade, está acima, 
como uma aura daquele país. Tanto que há uma pre-
ocupação muito grande hoje, na África do Sul, de que, 
com a morte do Mandela, o conflito volte. Espero que 
não, não acredito, porque as ideias de Mandela con-
tinuarão sempre, sempre vivas entre nós. Mandela é 
daqueles homens que nunca morrem, porque seus 
ideais continuam dirigindo a nossa conduta.

Obrigado, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Obrigado a V. Exª.
A Mesa, evidentemente, associa-se às manifes-

tações em torno dessa figura extraordinária da huma-
nidade que é Nelson Mandela, que enfrentou o regime 
de terror no seu país, como Marighella enfrentou no 
Brasil também o regime de terror, tendo conduzido-o 
à própria morte. 

Quero passar a palavra à Senadora Lídice da 
Mata porque, em função de termos retornado à lista 
e estando presente, ela passou adiante do Senador 
Suplicy, que terá a palavra logo em seguida, como 
orador inscrito.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Presidente, queria saber da minha ordem, por favor, 
de inscrição.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – V. Exª está numa ordem boa. 

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
O último? 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Depois do Senador Suplicy, se não acontecer, 
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de repente, de outro orador adentrar o plenário, V. Exª 
é o próximo.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Está bom. Obrigado, Presidente.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na última 
quinta-feira, estivemos juntos, em Salvador, com o 
Senador Eunício, o Senador Walter Pinheiro e o Se-
nador Pimentel, no lançamento do Plano Safra para o 
Semiárido 2013/2014.

Esse plano foi lançado especificamente para o 
Semiárido e é complementar ao Plano Safra da Agricul-
tura Familiar. Ele vem no sentido de aumentar a segu-
rança produtiva e melhorar a estrutura dos produtores 
rurais durante a estiagem, permitindo que o Nordeste 
sobreviva na convivência com a seca.

Não sei se os representantes papiloscopistas que 
estão aqui, a quem saúdo neste momento, sabem que 
o meu Estado, a Bahia, tem praticamente 70% do seu 
território nessa região, no Semiárido. 

A principal medida do plano está relacionada à 
questão da suspensão das execuções das dívidas dos 
produtores da região até o fim do próximo ano. Uma 
luta da Bancada nordestina, incansável nesta Casa, em 
que V. Exª se inclui. Também será concedido desconto 
de até 85% para a liquidação de operações de crédito 
contratadas até 2006 com recursos do Fundo Cons-
titucional do Nordeste (FNE) ou do Tesouro Nacional.

O plano também contempla medidas de estímulo 
à construção de silos para armazenagem de alimen-
tos, de assistência técnica e extensão rural. Ou seja, 
esses três pontos – a questão da renegociação das 
dívidas, da armazenagem e da assistência técnica – 
têm sido, Presidente, questões que tenho tratado aqui 
no meu mandato permanentemente, constantemente, 
assim como diversos outros Senadores que são parte 
da nossa Bancada nordestina. 

Em relação à armazenagem, apresentei à Conab 
um pleito para dotar o Estado da Bahia de dois novos 
armazéns: um em Luiz Eduardo Magalhães, com ca-
pacidade de 100 mil toneladas, e outro em Juazeiro, 
com capacidade de 40 mil toneladas. Também defen-
di, aqui no plenário, a necessidade de termos no País 
uma Política Nacional de Armazenagem do Governo 
e que, assim, possamos superar esse grande desafio 
que ainda persiste em nosso País.

O Ministro da Agricultura anunciou, naquele mo-
mento, que construirá um desses armazéns que soli-
citei, o armazém de Luiz Eduardo Magalhães – uma 
área grande produtora de grãos do nosso Estado –, 
de 150 mil toneladas, e que vão avaliar, ao longo des-
te ano, se não houver investimento privado – uma vez 

que também a iniciativa privada recebeu recursos, 
estímulo do Governo Federal em financiamento para 
que assim possa proceder –, a construção de outros 
silos, outros armazéns no Semiárido. E considero de 
extrema importância que tenhamos outros armazéns 
no Semiárido nordestino, especialmente no baiano.

Em relação à assistência técnica, apresentei pe-
rante a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turis-
mo requerimento para um debate importante aqui com 
a Embrapa e outras instituições, para que possamos 
discutir a reestruturação produtiva do Semiárido bra-
sileiro, visando à melhoria da convivência com a seca. 

Em relação às dívidas dos produtores, apresentei 
o Projeto de Lei do Senado nº 622/2011, para modificar 
os parâmetros de renegociação das dívidas oriundas 
de operações de crédito rural lastreadas em recursos 
do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 
(FNE), projeto este aprovado em maio deste ano na 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.

Em relação à questão das dívidas Sr. Presidente, 
gostaria de pedir a atenção porque recebi hoje, no meu 
gabinete, esses senhores que estão aqui presentes na 
nossa tribuna de honra, representantes do Movimento 
dos Produtores Endividados do Semiárido do Nordeste.

Temos aqui representantes do Estado da Bahia, 
Pernambuco, Paraíba, Ceará, Alagoas, Rio Grande do 
Norte. Estão aqui os Srs. Everaldo Dourado, da Coope-
rativa de Irecê; Valternei Dourado também da Coope-
rativa de Irecê; Afonso Cartaxo, da Paraíba; Cesarão, 
de Pernambuco; e Celso Dourado, meu querido amigo 
e amigo de tantos outros Deputados, Deputado Fede-
ral Constituinte pela Bahia, queridíssimo, que grande 
contribuição deu à luta democrática em nosso Estado, 
também de Irecê.

Ao receber esse documento, encaminhado tam-
bém ao Senador Eunício Oliveira, Relator da Medida 
Provisória nº 610, S. Exª se comprometeu a incorporar 
a maior parte das reivindicações trazidas por esses 
senhores que consideraram que a Medida Provisória 
nº 610 não atende totalmente às necessidades dos 
nossos produtores rurais, atualmente endividados nas 
instituições financeiras oficiais e não oficiais – princi-
palmente nas oficiais, Banco do Nordeste e Banco do 
Brasil –, que precisam da atenção, do socorro do Go-
verno Federal, neste momento trágico, porque, apesar 
da chuva nas regiões, nós ainda penaremos muito, 
todos os Estados do Nordeste e do Semiárido, com 
as consequências graves da seca em nossas cidades, 
em nossos Estados.

O Estado da Bahia também receberá a instalação 
de 84,8 mil cisternas para armazenamento de água, 
visando ao consumo humano, que beneficiará uma 
população de, aproximadamente, 520 mil pessoas.
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Durante o lançamento do plano, também foram 
entregues 323 máquinas (130 retroescavadeiras e 
193 motoniveladoras) voltadas para a construção de 
estradas e barragens, além de 250 ônibus escolares, 
do programa Caminho da Escola, de um total de 500 
que o Estado da Bahia receberá. Estavam presentes 
Senadores, governadores de todos os Estados do 
Nordeste e também prefeitos de todas as regiões do 
nosso Estado.

Portanto, eu não podia deixar de registrar isso 
aqui. Registrei no dia, na própria quinta-feira – o Sena-
dor Pinheiro também se referiu a isso –, e não poderia 
deixar de registrar novamente esse importante momen-
to da presença da Presidente Dilma em nosso Estado.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu também não 
queria deixar de me reportar, rapidamente, a essa dis-
cussão da reforma política. Ouvi aqui, atentamente, 
as palavras do Senador Roberto Requião, com quem 
concordo na maior parte daquilo que falou. Porque eu 
creio que, quando vem à tona essa discussão da re-
forma política, e os partidos se apressam em colocar 
suas posições, precisaríamos trazê-la ao debate com 
a sociedade, especialmente, para responder a uma 
pergunta: reforma política para quê?

Sem dúvida nenhuma, estamos falando em re-
forma política, Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, 
porque estamos sentindo que saiu das ruas algo que 
nos incomoda: a ideia de que há um questionamento 
em relação à representação política no Brasil.

Há, claramente, apontada pelas ruas, a vivência 
de uma crise de representação; e, se há uma crise de 
representação, precisamos fazer uma reforma política 
que represente mais a população brasileira. E, para 
representar mais a população brasileira, precisamos 
garantir que essa reforma política crie mecanismos 
para fazer com que...

(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 

...aqueles segmentos que não estão no Parlamento 
possam estar presentes nele. Destacadamente, uma 
reforma política que garanta a presença das mulhe-
res e dos negros no Parlamento brasileiro, hoje muito 
sub-representados – sub-representado do ponto de 
vista quantitativo. A participação das mulheres ainda 
não chega a 10% em todo o conjunto do Parlamento 
brasileiro; a participação dos negros é muito menor 
ainda do que isso.

Precisamos, portanto, para garantir que essa re-
forma possa traduzir a possibilidade de mudança nessa 
representação, de incorporação da representação das 
maiorias femininas e negras deste País, assegurar o 
financiamento público de campanha, porque, sem dú-
vida nenhuma, grande parte das mulheres que dese-

jariam estar no Parlamento – municipal, estadual ou 
federal –, hoje, não conseguem chegar a isso, porque 
não têm condições objetivas de financiamento que lhes 
possam permitir a disputa de uma eleição.

Falava-se, na última eleição, no meu Estado, que, 
era preciso uma quantia em torno de R$3 milhões para 
viabilizar a candidatura de um Deputado Federal. Sem 
dúvida, a maior parte das nossas lideranças femininas, 
das nossas lideranças do movimento negro não têm 
condição de dispor desses recursos, nem mesmo de 
mobilizar esses recursos em torno de suas campanhas. 
É preciso, portanto, pensar uma reforma política que 
atenda ao desejo da população brasileira de radicali-
zar a democracia, criando instrumentos de democracia 
participativa direta e fortalecendo os instrumentos da 
democracia representativa.

Por isso, também apoio a ideia de que possa ha-
ver o voto em lista para que, dentro de cada partido, 
reforçando o partido, possamos estabelecer métodos 
de escolhas democráticos, como a eleição do primei-
ro lugar de cada lista, do segundo lugar de cada lista, 
e assim por diante, garantindo-se, necessariamente, 
uma cota de mulheres e de negros nessa lista a ser 
apresentada e nos lugares que nós temos que reservar, 
porque, se apresentarmos uma cota de 30% para as 
mulheres, e estas forem as últimas 30 em 100, certa-
mente não mudaremos a referência dessa participação 
do Parlamento brasileiro. Nós precisamos fazer com 
que a discussão da lista passe a ser uma discussão 
democrática na sociedade brasileira e dentro dos par-
tidos políticos.

Particularmente, Presidente, acho absolutamen-
te desnecessário o voto distrital. Por que acho desne-
cessário? Porque acho que o sistema proporcional 
brasileiro permite o voto distritalizado. Basta que nós 
olhemos, estudemos o resultado eleitoral em cada 
um dos Estados brasileiros. Os Deputados estaduais 
e federais representam determinada região de seus 
Estados. No entanto, não está impedido ao eleitor que 
quer fazer uma escolha com base numa identificação, 
por exemplo, de gênero, numa identificação de raça, 
numa identificação ideológica, de posicionamentos po-
líticos, que ele também possa votar em um candidato 
que eventualmente não é do seu distrito, não é do seu 
Município, mas que se identifica com ele pelas ideias 
que defende, que representa.

(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 

Por isso, eu quero afirmar o meu posicionamento, que 
considero o mais democrático, aquele mais capaz de 
representar as minorias e maiorias deste País: o voto 
proporcional.

Muito obrigada, Srª Presidente.
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Durante o discurso da Srª Lídice da Mata, o Sr. 
Inácio Arruda deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pela Srª Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Cumprimento a Senadora Lídice da Mata pelo 
seu pronunciamento, nos conteúdos expressos, sobre-
tudo sobre essa representação parlamentar.

Convido, para fazer uso da palavra, o Senador 
Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, cumprimento 
todos os papiloscopistas que estão aqui aguardando 
a apreciação e a votação da matéria referente ao tra-
balho que realizam.

Posso também informar que é minha intenção, 
tal como na Comissão de Constituição e Justiça, votar 
favoravelmente ao projeto. (Palmas.)

Srª Presidenta Ana Amélia, V. Exa já se pronunciou 
hoje sobre este tema de uma maneira muito vigorosa, e 
eu quero salientá-lo aqui, começando com a leitura do 
art. 5º, incisos X e XII da Constituição brasileira, que diz:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à pro-
priedade, nos termos seguintes:
 .......................................................................
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, 
a honra e a imagem das pessoas, assegurado 
o direito à indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação;
XII – é inviolável o sigilo da correspondência 
e das comunicações telegráficas, de dados e 
das comunicações telefônicas, salvo, no último 
caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na 
forma que a lei estabelecer para fins de inves-
tigação criminal ou instrução processual penal; 

Ora, Srª Presidente, ontem o jornal O Globo 
publicou a matéria sobre a maneira como o governo 
dos Estados Unidos estava espionando milhões de 
telefonemas e e-mails de cidadãos brasileiros. Avalio 
que é importante que o Governo brasileiro – tendo a 
Presidenta Dilma Rousseff se reunido com os seus 
Ministros ontem –, de pronto, solicite as informações 
do governo norte-americano com respeito à abertura 
de investigação sobre suposta participação no es-
quema de empresas de telecomunicações, inclusive 
sediadas no Brasil.

É muito importante o aprimoramento da legis-
lação para garantir o sigilo de dados na Internet e a 

atuação em esferas internacionais para assegurar a 
segurança cibernética.

É muito importante, inclusive, que o Congresso 
Nacional obtenha o quanto antes os esclarecimentos 
solicitados junto ao Embaixador dos Estados Unidos, 
Thomas Shannon, e as informações relevantes para 
desvendar inteiramente esses episódios muito graves.

Eu observo que o Ministro Antonio Patriota pu-
blicou, hoje, artigo no jornal O Globo, em que mencio-
na que o Governo recebeu com grave preocupação a 
notícia e solicitou esclarecimentos ao governo norte-
-americano.

Quero aqui apoiar a iniciativa de inúmeros Se-
nadores, como Inácio Arruda, Randolfe Rodrigues, 
Ricardo Ferraço, Roberto Requião, Ana Amélia e ou-
tros, que afirmaram a importância de contarmos, na 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
com a presença do Ministro Antonio Patriota e de ou-
tras autoridades, para explicarem em que medida e 
como estariam sendo violados os direitos de brasilei-
ros com respeito às nossas comunicações telefônicas, 
por Internet, por e-mail e outros meios.

Assim, também quero expressar que considero 
adequado que o Governo brasileiro conceda asilo ao 
Sr. Edward Snowden, que foi a pessoa responsável 
pela revelação deste procedimento que o governo 
norte-americano estaria tendo em relação à violação 
de direitos de cidadão brasileiros.

Todos nós somos solidários aos cidadãos norte-
-americanos e de demais países que foram vítimas 
de atos de terrorismo, como aqueles que faleceram 
quando houve a destruição das torres de Nova York e 
a explosão de parte do Pentágono. Mas é importante 
que, para prevenir ações daquela natureza, não es-
tejam os Estados Unidos a invadir e violar os direitos 
de cidadãos em outros países, em especial aqui no 
nosso País. 

Quero, também, Srª Presidenta, alertar para ou-
tra votação importante que nós teremos hoje, uma vez 
que também está na Ordem do Dia a votação da PEC 
nº 37, de 2011, cujo primeiro signatário é o Senador 
José Sarney. 

Essa PEC, com o parecer favorável do Sena-
dor Luiz Henrique, que já passou pela Comissão de 
Reforma Política, tem alguns pontos positivos como 
a redução do número de suplentes de dois para um. 
E o que é muito positivo é a proibição da eleição de 
suplente que seja cônjuge ou parente consanguíneo 
do titular até o segundo grau. Não elimina, porém, a 
possibilidade de o financiador de campanha ser indi-
cado pelo titular e eleito como suplente, sem qualquer 
identificação com o Estado da Federação e com a po-
pulação que irá representar. 
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Então, é muito importante que nós venhamos a 
aperfeiçoar a proposta de emenda à Constituição do 
Senador José Sarney, e eu, justamente por essa ra-
zão, requeri o apensamento da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 55, de 2007, que, na verdade, eu já 
havia apresentado em 1995, inclusive no meu primeiro 
mandato, no sentido de fazer com que haja a eleição 
direta do suplente de Senador. 

A minha proposta é no sentido de que, quando 
um partido ou coligação apresenta o candidato ao Se-
nado, aquele é o titular...

(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ... 

então, cada partido ou coligação apresentará até dois 
ou três nomes para serem o suplente daquele Senador. 

Pergunto, Senadora Ana Amélia, quando V. Exª, 
por todos os méritos que teve ao longo da vida e con-
firmados aqui pela sua atuação, foi eleita diretamente 
pelo povo gaúcho, se os seus eleitores sabiam muito 
bem quais eram os suplentes e se lembram bem até 
hoje quais os nomes dos seus suplentes. 

V. Exª me diz, com um movimento de cabeça, 
que dificilmente os gaúchos hoje sabem quem são os 
seus dois suplentes. 

(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Pergunto àqueles que nos assistem: não seria de bom 
senso que, na hora de indicar, vamos supor que, venha-
mos hoje a diminuir de dois suplentes para um e que 
seja vedado que qualquer parente – a esposa, o filho, 
o irmão, tio, etc. – até o terceiro grau seja o suplente, 
não será muito melhor que o povo escolha entre dois 
ou três nomes qual o suplente, por exemplo, da Sena-
dora Ana Amélia, qual o suplente do Senador Paulo 
Paim, qual o suplente do Senador Eduardo Suplicy? 
Não estará muito mais de acordo com a vontade do 
povo que vocês tenham, pelo menos, dois ou três no-
mes para escolher qual o melhor para ser o suplente. 
Caso, de repente, eu tenha algum problema de saúde 
e não possa continuar minha atividade como Senador 
e deva ser substituído, que...

(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 

– ... aquela pessoa que me substituir tenha sido tam-
bém eleita diretamente pelo povo? Não acham isso 
de bom senso?

Recomendo aos Senadores, nesta tarde, que 
votem também pela eleição direta do suplente. 

(Manifestação da galeria.)
Obrigado. É a minha sugestão. 
Agradeço a todos os papiloscopistas, palavra não 

tão fácil de ser pronunciada. 

Espero logo estar aqui também para votar essa 
matéria. 

Muito obrigado, Senadora Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada.
Senador Suplicy, há quem defenda também que 

o suplente seja o segundo mais votado, porque aí teria 
o voto do eleitor. Também há essa proposta.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pode ser considerado. 

Do ponto de vista de se eleger alguém daquele 
partido ou da coligação, se houver a possibilidade de 
o povo escolher em qual, entre duas ou três alterna-
tivas, se estará dando legitimidade ao Senador eleito 
e inclusive ao partido preferido pela população para 
eleger o seu representante. Mas é uma consideração.

Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Tem razão. Obrigada. Parabéns, Senador Suplicy.
Convido para fazer uso da palavra, como orador 

inscrito, o Senador Cícero Lucena, como havia sido, 
aliás, antecipado pelo Senador Inácio Arruda.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu venho a 
esta tribuna tratar de um assunto por vezes esquecido 
e que guarda estreita relação com as vozes de des-
contentamento ouvidas pelas ruas em todo o Brasil.

Srª Presidente, alguém disse, algum tempo atrás 
– e eu abro aspas:

As necessidades básicas do homem estão nos 
Estados e nos Municípios. Neles deve estar o 
dinheiro para atendê-las. 
A Federação é a governabilidade. A governa-
bilidade da Nação passa pela governabilidade 
dos Estados e dos Municípios. 

O homem que afirmou isso, Srª Presidente, foi 
Ulysses Guimarães.

O desgoverno, filho da penúria de recursos, 
acende a ira popular, que invade os paços mu-
nicipais, arranca as grades dos palácios e aca-
bará chegando à rampa do Palácio do Planalto.

Uma afirmação feita há bastante tempo, mas tão 
atual, como o que nós estamos vivendo hoje.

Pois bem, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
quem está nos assistindo e nos ouvindo. O povo cla-
ma por melhores serviços públicos, tais como saúde, 
educação, mobilidade urbana, segurança pública, ética 
na política, reforma política, o que nos remete à ques-
tão que considero o verdadeiro pacto que precisa ser 
discutido, até porque, quanto à reforma política, nós 
temos projetos já em andamento, a exemplo do que o 
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Senador Suplicy citou, e tantos outros que esta Casa 
está votando, e com certeza a Câmara também o fará, 
para que algumas sejam adotadas no próximo ano ou 
nas eleições seguintes.

Mas o que temos que discutir é o Pacto Federati-
vo e a receptiva divisão dos recursos, porque sem eles 
não haverá investimento em saúde pública, em educa-
ção, em segurança, em mobilidade urbana, em ações 
concretas e verdadeiras de estruturantes de combate 
à seca, a exemplo da transposição das águas do Rio 
São Francisco, para que isso deixe de ser parte ape-
nas de anúncios comerciais veiculados nos meios de 
comunicação e as obras se transformem em algo que 
venha atender aquela necessidade.

O Pacto Federativo ou, como é chamado atual-
mente, o Federalismo Fiscal está definido na Consti-
tuição da República Federativa do Brasil e tem relação 
com os mecanismos de partilha da receita dos tribu-
tos arrecadados entre os entes da Federação, sendo 
exemplos desse mecanismo os Fundos de Participação 
dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios e 
os fundos constitucionais de incentivo ao desenvolvi-
mento regional, ou seja, os Fundos Constitucionais do 
Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste.

Da arrecadação da União relativa ao Imposto de 
Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados, 48% 
são repassados aos referidos fundos. E esses impos-
tos são alguns dos que apresentam maior arrecadação 
no âmbito da União. Logo, a Constituição estabeleceu 
uma descentralização de receita tributária, fortalecen-
do os entes subnacionais e enfraquecendo a União.

Porém, a União reage e tem aumentado ou cria-
do tributos, cuja arrecadação não é obrigada a dividir 
com os entes subnacionais, como é o caso das con-
tribuições sociais.

Os Estados têm como fonte principal dos recursos 
tributários o IPVA e o ICMS, e parte deles compartilham 
com os Municípios. Os Municípios têm os impostos 
como IPTU e ISS, inclusive de difícil arrecadação. E 
quanto menor o Município menor é a receita desses 
tributos. O Imposto de Renda e o Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados, o Distrito Federal acumula a 
competência dos Estados e dos Municípios. Pois bem. 
A divisão está injusta neste nosso País.

Ora, Srª Presidente, o Governo Federal aboca-
nha a maior parte dos recursos oriundos do total da 
arrecadação de impostos, taxas e contribuições. E, em 
contrapartida, os recursos repassados pelo Governo 
Federal a Estados e Municípios vem caindo ao longo 
dos anos da administração petista. É necessário que 
o bolo tributário seja dividido corretamente. Defendo 
a realização de uma reforma fiscal para que esses 
recursos sejam distribuídos de forma mais justa aos 

Estados e Municípios, evitando que a maior concen-
tração fique nas mãos da União, como acontece hoje.

Um prefeito não pode passar o seu mandato in-
teiro mendigando recursos a Governos estaduais e, 
principalmente, ao Governo Federal, que fica com algo 
aproximado de 60% dos recursos arrecadados no País. 
Para se ter uma ideia, no ano de 2000, a União arca-
va com 60% dos custos da saúde pública no País. Em 
2010 – pasmem! –, esse percentual caiu para 40%, e a 
diferença ficou a cargo dos Estados e Municípios, que, 
em razão da notória baixa capacidade financeira, têm 
imensas dificuldades, para dizer o mínimo, em ofere-
cer à população o serviço de que o povo necessita e 
merece e agora está exigindo, ainda bem.

Dados da Secretaria do Tesouro Nacional reve-
lam que, em 2010, coube à União cerca de 58% da 
arrecadação, enquanto os Estados, com aproximada-
mente 24%, e os Municípios, com apenas 18% dessa 
distribuição. Se considerarmos apenas os investimentos 
federais realizados entre 2006 e 2010, por exemplo, 
somente 4% dos Municípios brasileiros receberam re-
cursos para a mobilidade urbana. E, mais ainda, Srª 
Presidente, 94% desse montante foram investidos pelo 
Governo Federal, concentrados em apenas 15 cidades 
com mais de um milhão de habitantes. De todos os 
5.227 Municípios com população inferior a 500 mil ha-
bitantes, apenas 163 receberam investimentos. Desses 
Municípios, metade recebeu investimentos menores do 
que R$160 mil em todo esse período. Ou seja, valores 
insignificantes em se tratando de transporte urbano. 

As consequências desse desequilíbrio na divisão 
de recursos estão aí, nas ruas das cidades brasileiras, 
que não têm capacidade financeira para fazer frente 
à demanda, no caso, por transporte de qualidade a 
um preço justo, que não têm como manter serviço de 
educação e de saúde para sua população.

Srªs e Srs. Senadores, no quesito segurança, o 
Governo Federal precisa, pelo menos, dobrar os gas-
tos hoje feitos…

(Soa a campainha.)
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 

… em segurança pública, que correspondem a apenas 
13% do total investido em todo o Brasil. Repito: 13%! 
E renovo que a arrecadação da União chega pratica-
mente a 60% do total. Pois bem; os 13% são investidos 
em todo o Brasil, restando aos Estados e Municípios 
a responsabilidade por 87% desses gastos.

E eu apoio a proposta que tramita nesta Casa, de 
autoria do Senador Aécio Neves, que garante o descon-
tingenciamento dos fundos constitucionais do setor – o 
Fundo Nacional de Segurança e o Fundo Penitenciário 
–, de forma a garantir imediato reforço orçamentário 
para operação das forças de segurança nos Estados, 
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algo essencial ao País. É mais uma das proposições 
que a base governista não deixa avançar nesta Casa.

A Presidente Dilma Rousseff precisa cumprir a 
sua promessa de campanha: a criação de um piso 
nacional para os profissionais da segurança pública, 
a chamada PEC nº 300, que aguarda para ser votada 
em segundo turno. Caso os Estados não tenham con-
dições de arcar com essa diferença, caberia à União 
a complementação do piso, não igualando os salá-
rios dos policiais aos níveis que seriam desejados, ao 
nível dos policiais de Brasília, mas, no mínimo, a um 
piso nacional. Por que – há de se perguntar – tantas 
categorias têm o piso nacional e exatamente no item 
segurança não o temos?

Diante disso, os prefeitos são impingidos, como 
se diz, com o pires na mão, a fazer constantes peregri-
nações aos gabinetes do Governo Federal, com vista a 
obter os recursos necessários a custear o atendimento 
devido aos Municípios.

Na próxima quarta-feira, praticamente se iniciando 
amanhã, terça-feira, prefeitos de todo o Brasil estarão 
mais uma vez em Brasília, na 16ª Marcha dos Prefeitos 
a esta Capital, sem nenhum resultado concreto para 
ajudá-los a administrar as necessidades do seu povo.

Mais uma vez apelarão ao governo da Presiden-
te Dilma por condições financeiras adequadas para o 
atendimento das necessidades e anseios de sua po-
pulação. Não podemos mais, Srªs e Srs. Senadores, 
conviver com essa submissão dos Municípios brasi-
leiros ao Governo Federal.

Senador Paulo Paim, medidas econômicas ado-
tadas muitas vezes para combater a inflação, outras 
para estimular o desenvolvimento – não as estou ques-
tionando, embora muitas mereçam ser questionadas 
–, sempre são adotadas pelo Governo Federal com 
recursos que fazem e compõem a cesta do fundo de 
participação. Os prefeitos sentem a queda na arreca-
dação desses recursos.

Em anos anteriores, Srª Presidente, propus que 
o Governo garantisse, no mínimo, valores iguais aos 
do ano anterior no fundo de participação, para que os 
prefeitos tivessem mínima condição de planejamento 
das suas ações.

Se V. Exª me permitir, o Senador Paulo Paim me 
pede um aparte.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Cícero Lucena, estou aqui ouvindo o pronunciamento 
de V. Exª e me lembrava, aqui, agora, que esta Casa, 
de forma correta, no debate do Fundo de Participa-
ção dos Estados, aprovou uma emenda, que veio da 
Câmara – eu queria que aprovasse as três, mas pelo 
menos uma foi aprovada –, que é aquela que diz que, 
toda vez que o governo fizer algum tipo de desonera-

ção, terá de devolver ao Município o correspondente 
ao seu prejuízo. E a emenda foi aprovada por unani-
midade, o que é muito bom. Porque, como V. Exª diz 
muito bem, diminuir tributos, impostos, é claro que é 
importante. E eu me lembro, inclusive, da questão da 
Previdência. Desonera-se a folha em 20%, passa para 
1%, 2%. Agora, todos querem 1%. E. aí, a ponderação 
que faço – não a V. Exª, é claro: tem que haver devolu-
ção para a Previdência, senão, no futuro, nós vamos 
acabar dizendo que a Previdência está falida e está 
deficitária. Não está falida, não é deficitária. Veja bem: 
nós estamos abrindo mão de 20% do total da folha, o 
que já significa, hoje, em torno de R$30 bilhões de re-
núncia nessa área. Se houver a devolução, tudo bem; 
a minha preocupação é com essa devolução. No caso 
dos Municípios, vale o mesmo princípio: terá que haver 
a devolução, porque, de fato, não há como os Municí-
pios sustentarem a máquina municipal se não houver 
a devolução conforme aprovamos aqui no debate do 
Fundo de Participação dos Estados.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Obrigado, Senador Paulo Paim.

Perto de encerrar, Srª Presidente, agradecendo 
a sua compreensão, ressalto que se faz necessária – 
necessária e também urgente – a realização de uma 
verdadeira reforma no que tange ao Pacto Federativo, 
visando, em última instância, não às prefeituras em si, 
mas, sim, o atendimento das demandas sociais a cargo 
da municipalidade, visto que ressoam em nossos co-
rações os verdadeiros dramas e dificuldades por que 
passam os administradores.

A desproporção na divisão dos recursos junto 
aos Entes federativos e aos encargos constitucionais 
impostos aos Estados e Municípios tem inegável par-
ticipação nos motivos que deságuam nas manifesta-
ções que recentemente tomaram conta das ruas de 
nosso País.

Com relação à educação, alguns dados chamam 
a nossa atenção. Cabe aos Municípios a responsabi-
lidade por 23,3 milhões de alunos assistidos na edu-
cação básica. E aos Estados, 19,4 milhões de alunos 
são de sua responsabilidade. À União, apenas 257 
mil. Ou seja, a maior parte dos alunos, por que não 
dizer quase a sua totalidade, na educação básica, fica 
a cargo dos Municípios e a menor parte é também da 
União. Já com os recursos ocorre exatamente o con-
trário: os Municípios têm 18% da receita, os Estados 
têm 24% do Fundo de Participação e a União fica com 
52%. Quando entram as contribuições sociais, a União 
vai para 60%.

A mobilidade urbana, por exemplo, um dos temas 
mais vocalizados nas recentes manifestações, está sob 
o encargo dos Municípios. Com os Municípios desca-
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pitalizados, em razão da perversa divisão de recursos, 
é fato impossível os prefeitos solucionarem a contento 
as questões afeitas ao transporte público. Como con-
seguência, temos as rotineiras movimentações de 
prefeitos a Brasília em busca de recursos capazes de 
enfrentar a necessidade da população.

A base de apoio ao governo no Congresso re-
provou a Emenda nº 29, que destinava 10% da renda 
bruta da União para a saúde com o argumento de que 
a União não era a detentora dessa renda bruta. Diante 
disso, apresentei um projeto de lei, desde o ano passa-
do, em que chegamos a um valor equivalente àquele 
montante, destinando, assim, 18% da renda líquida da 
União para assistência à saúde.

(Soa a campainha.)
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 

No Congresso Nacional, há uma série de proposta que 
tratam desse tema, como é o caso da PEC nº 23, de 
2009, de autoria do Senador Alvaro Dias, que destina 
23% do produto de arrecadação das contribuições so-
ciais, que hoje fica só com o Governo Federal, para o 
Fundo de Participação dos Municípios a fim de serem 
aplicados na saúde. 

É chegada a hora, Srª Presidente, de esta Casa 
priorizar esse debate. É chegado o momento de o 
Congresso Nacional se debruçar sobre não só a divi-
são dos recursos fruto da arrecadação dos impostos, 
mas também sobre os encargos pertinentes a cada 
ente da Federação.

A 16ª Marcha dos Prefeitos, que chega a Brasília 
nesta semana para, mais uma vez, chamar a nossa 
atenção para a grave situação vivida pelas adminis-
trações municipais, conclama-nos a todos a não mais 
adiarmos essa discussão.

Encerro o meu pronunciamento, Srª Presidente, 
agradecendo mais uma vez a compreensão e fazendo 
também o meu registro sobre a alegria de estar aqui, 
hoje, para discutirmos matéria de interesse dos papi-
loscopistas, para a qual eu tive, inclusive, a honra de, 
na Comissão de Constituição e Justiça, pedir urgência 
para essa votação em plenário.

(Palmas.)
Apresento ainda a minha solidariedade para com 

aqueles que estão devendo ao Banco do Nordeste e 
ao Banco do Brasil recursos dos fundos constitucio-
nais, visto que, da forma como o Banco do Nordeste 
estava agindo, como eu, desta tribuna, já denunciei 
várias vezes, com ações na Justiça, aquela instituição 
se tornaria no maior latifundiário desse País.

Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Meus cumprimento, Senador Cícero Lucena.

Quem foi prefeito sabe as dores que um admi-
nistrador municipal sofre do ponto de vista da sua si-
tuação financeira.

Essa, claro, é uma grande demanda.
Hoje recebi, também, a visita do Prefeito de Caxias 

do Sul, Alceu Barbosa Velho, Senador Paulo Paim, que 
me mostrava que a grande demanda nos Municípios 
diz respeito exatamente à saúde. 

Informo que grande parte dos Senadores está 
participando de uma cerimônia, no Palácio do Planalto, 
a convite da Presidente Dilma Rousseff e do Ministro 
Alexandre Padilha, exatamente para o lançamento de 
um amplo programa nacional de atendimento à saúde, 
inclusive, com a contratação de médicos estrangeiros. 
Então, isso também justifica que alguns Senadores 
não estejam em plenário, uma vez que estão, junta-
mente com os prefeitos – dezenas, centenas de pre-
feitos que também foram convidados –, participando 
dessa cerimônia.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Senadora Ana Amélia, eu 
faço uma consulta à Presidente, se eu não poderia 
falar pela ordem, já que são 16h42min, e nós temos 
a Ordem do Dia prevista para às 17 horas. Com isso, 
daria tempo para que os Senadores aqui chegassem 
e, com a chegada dos Senadores, nós poderíamos 
votar o projeto dessa moçada que está nas galerias, 
esperando dar o quórum de 41 Senadores.

(Manifestação da galeria.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Eu tenho a certeza que o Senador Wellington 
Dias, Líder do PT aqui no Senado, vai querer falar tam-
bém sobre o lançamento do programa, agora à tarde, 
e deverá se inscrever pela Liderança do PT.

Também está o Senador...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Gim Ar-

gello.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – ... Gim Argello, pela Liderança do PTB, que quer 
se manifestar sobre o mesmo assunto. Em seguida, o 
Presidente, Senador Renan Calheiros, estará na Casa 
para iniciarmos a Ordem do Dia.

Não há dúvida que esta matéria, o PLC nº 244, 
será apreciada, conforme se manifestaram V. Exª, o 
Senador Cícero Lucena, que deixou a tribuna, e os 
demais Senadores.

Aliás, eu queria fazer o registro de que estão 
aqui, nas nossas galerias, os integrantes da Fede-
ração Nacional dos Profissionais em Papiloscopia e 
Identificação, bem como integrantes de associações 
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dessa categoria de vários Estados, inclusive do nosso 
Rio Grande do Sul, Senador Paulo Paim.

O Senador Gim Argello já pede também a palavra.
Assim, vamos fazer as nossas manifestações 

para, em seguida, iniciar a Ordem do Dia, com a vo-
tação dessa matéria, que V. Exª também salienta, pela 
sua relevância e porque está na Ordem do Dia, em 
caráter de urgência.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obriga-
do, Presidenta.

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PP – RS) 
– Obrigada, Senador.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Com a palavra o Senador Gim Argello.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Sem revisão do 
orador.) – Presidenta Ana Amélia, nossa querida Se-
nadora pelo Rio Grande do Sul, se Deus quiser, futura 
governadora daquele Estado, gostaria de dizer a V. Exª, 
às demais Senadoras presentes, aos Srs. Senadores 
presentes, que nós apoiamos, conforme marcado na 
semana passada, que hoje discutiríamos e votaríamos 
o 244, dos Papiloscopistas. E nós estamos aqui, firmes, 
para cumprir esse compromisso.

(Manifestação da galeria.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Mais um Líder que se manifesta a favor, como 
fez o Senador Paulo Paim e os demais Senadores que 
se manifestaram favoráveis ao PLC nº 244, que deve 
ser votado porque está em caráter de urgência. É o 
quarto item da pauta da sessão de hoje. 

Entre os oradores inscritos, consulto se o Se-
nador Wellington Dias vai fazer uso da palavra, pela 
Liderança do PT.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Agradeço à minha Presidenta. 

Presidente, eu queria aqui tratar de um tema: 
hoje, tivemos a Presidenta Dilma Rousseff... 

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Wellington, se V. Exª quiser usar a tri-
buna, por gentileza, com mais tempo e naturalidade, 
para fazer uso da palavra.

O Senador Wellington Dias, ex-Governador do 
Piauí, fala pela Liderança do Partido dos Trabalhadores.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Presidenta, primeiro, 
quero dizer que é um prazer e uma honra saudar V. 
Exª e saudar também todas as Lideranças presentes 
no plenário. 

Eu queria, primeiro, fazer um registro importante 
desse último final de semana. Tive o privilégio, no meu 
Estado, de visitar três Municípios – Curralinhos, Palmei-
rais e Nazária –, onde tratamos de temas importantes 
vinculados a diversas áreas, à energia, à agricultura 

e à pesca. Um dos temas que ali me foi cobrado, por 
coincidência, é relacionado à saúde. As pessoas ali 
estão pedindo praticamente dois encaminhamentos: 
um deles é que é preciso melhorar equipamentos nas 
estruturas de atenção básica desses três Municípios; 
segundo, descentralizar para algumas comunidades 
maiores; e, terceiro, solução, em algumas dessas co-
munidades, da presença do profissional médico. 

Cito esse exemplo para dizer o quanto é atual o 
lançamento, feito nesta segunda, pela Presidenta, do 
programa Mais Médicos, que tem por objetivo aumen-
tar o número de médicos da rede pública de saúde 
atuando em regiões carentes de todo o Brasil, princi-
palmente no interior. A prioridade será preencher as 
vagas do programa com profissionais brasileiros. Os 
postos de trabalho remanescentes serão completados 
com profissionais estrangeiros ou brasileiros formados 
no exterior.

Aliás, foi um amplo debate, V. Exª, inclusive, par-
ticipou da bancada, aqui no Senado, que colocava 
exatamente esse dado. Temos uma situação primei-
ra de atuar com a presença de médicos que já são 
formados no Brasil. Além disso, veio ao debate outro 
tema. Temos profissionais médicos que estudaram em 
outro país, fizeram medicina em um outro país e que 
também devem ser objeto dessa prioridade. É claro 
que qualquer um que venha de qualquer país tenha 
que passar pela validação do seu diploma, através 
do processo legal dentro do Brasil. O programa prevê 
que, a partir do dia 18 de setembro, esses médicos já 
possam estar atendendo. 

Srª Presidenta, também serão abertas mais de 
11 mil vagas em faculdades de medicina, até o ano 
de 2017. A expansão desses postos de ensino permi-
tirá diminuir a carência de médicos em regiões mais 
carentes, como no interior do meu Estado, o Piauí, 
como acabo de citar.

Três editais deverão ser publicados no Diário 
Oficial da União: um deles convoca os médicos inte-
ressados no programa, com prioridade para médicos 
brasileiros, e depois, não havendo preenchimento com 
médicos brasileiros, repito, inclusive nesse critério aqui 
colocado, abre-se a possibilidade da contratação de 
médicos estrangeiros; o segundo é voltado aos Mu-
nicípios com déficit de médico e o terceiro seleciona 
as instituições de educação que vão supervisionar os 
estrangeiros que querem atender no Brasil.

A estimativa do Ministério da Saúde é que se-
jam abertas 10 mil vagas, nas periferias das grandes 
cidades e nos Municípios do interior de cada Estado 
– interior, leia-se aqui, e normalmente quem conhece 
o jargão comum, na verdade, a partir da capital, você 
tem esse conceito de outras cidades.
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Cada um dos médicos vai receber uma bolsa no 
valor de 10 mil. O programa Mais Médicos tem inves-
timentos de 2,8 bilhões na sua totalidade. Só poderão 
participar estrangeiros que tenham estudado em facul-
dades de medicina com grade curricular equivalente 
à brasileira, proficientes na língua portuguesa e que 
tenham recebido de seu país de origem autorização 
para livre exercício da medicina e que sejam de nações 
onde a proporção de médicos, para cada grupo de mil 
habitantes, é de pelo menos 1,8 médicos para cada 
mil habitantes, que é a mesma do Brasil.

Todos os profissionais vindos de outros países 
serão acompanhados por uma universidade federal. 
Os Municípios inscritos no Programa terão de oferecer 
moradia e alimentação aos profissionais, além de te-
rem de acessar recursos do Ministério da Saúde para 
construção, reforma e ampliação das unidades básicas. 

Hoje, ainda pela manhã, antes de sair de Teresi-
na, estive com o Prefeito Edgar, do Município de Novo 
Santo Antonio, e ele me dizia da alegria de ver, já nes-
se lançamento, o atendimento de mais unidades para 
o seu Município, assim como o Prefeito de Teresina, 
na capital, onde mais 30 unidades serão construídas 
em regiões desassistidas da zona rural e de regiões 
da periferia daquele Município.

Os profissionais de outros países e brasileiros 
formados médicos em universidades estrangeiras fica-
rão isentos de realizar o Exame Nacional de Revalida-
ção do Diploma Médico, o Revalida, ao optarem pelo 
registro temporário de médicos, que será concedido 
pelo Conselho Federal de Medicina.

Medida Provisória que será enviada ao Congres-
so pelo Governo também aumenta a carga horária dos 
cursos de medicina da rede pública e privada do País. 
A partir de janeiro de 2015, será incluído um ciclo de 
dois anos na grade curricular voltado para atuação na 
atenção básica e nos setores de urgência e emergên-
cia. Essa é uma necessidade real das 27 unidades da 
Federação brasileira, inclusive do meu Estado, o Piauí. 

Esse ciclo de formação será feito no Sistema 
Único de Saúde e os alunos vão receber uma bolsa 
custeada pelo Governo Federal, além de uma autoriza-
ção provisória para o exercício da medicina, específico 
para os locais onde houver necessidade.

Essa importante iniciativa faz parte do compro-
misso firmado pela nossa Presidenta Dilma de me-
lhorar a saúde pública, principalmente nas periferias 
e interior do Brasil.

Eu quero aqui dar o testemunho de que, tanto em 
2011 como em 2012 e ainda agora, em 2013, a cha-
mada Marcha dos Municípios teve um encontro este 
ano, em janeiro, e estamos tendo outro esta semana, 
organizado por entidades municipalistas, cujo ponto 

principal na pauta é a busca de soluções, e conta com 
o apoio de todos esses Municípios.

O Programa Mais Médicos integra o Pacto pela 
Saúde, que também prevê a expansão e a acelera-
ção de investimentos por mais e melhores hospitais 
e unidades de saúde e por mais médicos, totalizando 
R$15,8 bilhões até 2014.

Desse montante, 7,4 bilhões já estão contratados 
para a construção de 818 hospitais, 601 Unidades de 
Pronto Atendimento, UPAs 24 horas, e de 15.977 uni-
dades básicas. Os outros 5,5 bilhões serão usados na 
construção, reforma e ampliação de unidades básicas 
e UPAs, além de 2,9 bilhões na construção de 14 no-
vos hospitais universitários.

Eu digo, Srª Presidente, aqui, que esse é um 
processo polêmico, todos nós já acompanhamos. Eu, 
pessoalmente, recebi as entidades dos médicos do 
meu Estado, o Conselho Regional de Medicina, o Sin-
dicato dos Médicos e a Associação dos Médicos do 
Estado do Piauí. Aqui, tive a oportunidade também de 
dialogar com o Conselho Federal de Medicina e com 
as entidades nacionais vinculadas aos médicos. Além 
dessa área dos médicos, também outros profissionais 
de saúde são incorporados. 

Qual é o objetivo? Primeiro, olhar para a pauta 
que os médicos sempre colocaram. Uma das primeiras 
pautas era exatamente o fato de ter um salário reduzi-
do. Olha, o salário que estão pagando é de R$4 mil e é 
abaixo daquilo que, nas grandes cidades, é oferecido. 
Então, há aqui não só uma ampliação, R$10 mil é o 
valor aqui pago, e, mais do que isso, a possibilidade de 
que esse profissional possa também, no Município, ter 
um contrato com a municipalidade, com aquele Muni-
cípio, ou com o Governo Estadual, se for em um local 
que tenha uma unidade estadual, ou mesmo com o 
setor privado. Ou seja, é possível acumular, além das 
48 horas que são programadas em cada Município.

Qual era a outra reivindicação? Esses profissio-
nais são contratados, mas, daqui a pouco, o Município 
atrasa, não faz o pagamento, ou, na hora que muda o 
prefeito, a prefeita, encerra o contrato e cria uma ins-
tabilidade. Esse profissional, muitas vezes, morando 
na capital ou numa cidade maior, ao se deslocar para 
uma comunidade como essa, tem que reorganizar a 
sua vida, a sua família. Agora, é colocado o Governo 
Federal no contrato. Portanto, o Município não pode 
encerrar o contrato unilateralmente. 

Segundo, não temos condições de trabalhar nas 
unidades, faltam condições de trabalhar, é arriscado 
um profissional ir lá porque, muitas vezes, não tem 
nem termômetro, não tem medicamento, não tem os 
equipamentos necessários, mesmo para a atenção 
básica. Somente unidades que o Ministério da Saúde 
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comprovar que têm uma estrutura adequada é que re-
ceberão esses profissionais. Outros que não têm vão 
ficar desamparados? Não. Aliás, está dito aqui que o 
objetivo é aplicar na reforma da unidade, na ampliação 
ou mesmo na construção de unidades novas e também, 
da mesma forma, equipar. “Ah, mas eu também não 
tenho lá a presença de outros profissionais. Às vezes, 
falta enfermeira, faltam outros profissionais.” Aqui tam-
bém, dentro do Mais Médicos e Melhores Hospitais, 
é colocado o atendimento dessa reivindicação. Às ve-
zes, nós temos a seguinte situação: “Ah, mas não há a 
contagem de tempo de serviço. Eu vou para lá, e não 
há a contagem de tempo de serviço.” Passa, então, 
nesse caso, a haver a contagem de tempo de serviço. 

Reivindicações que vieram da sociedade, como 
essa, de milhares de famílias brasileiras, que, por di-
ferentes razões, viram seu filho, sua filha, alguém da 
sua família tendo que estudar em outro país. E, aí, qual 
é a preocupação das entidades médicas brasileiras e 
da própria academia? Nós temos, em muitos países, 
uma situação de cursos de medicina da pior qualidade. 
Como fazer? A fórmula encontrada é a garantia de que 
esses profissionais, vindo de qualquer país, tenham 
que passar pelo crivo, inclusive, da mesma grande 
curricular brasileira, para que esse profissional possa 
agir dentro do Brasil. Ou seja, na forma da legislação, 
através de universidades que são aqui apresentadas, 
o Governo brasileiro tem a obrigação de ter a análise 
desse profissional, como ocorre com outros profissio-
nais brasileiros, que também fizeram curso, inclusive 
de graduação ou de pós-graduação, em outros países.

Há muitas localidades no Brasil em que não existe 
sequer lugar para o profissional ficar instalado, não há 
sequer onde ele residir. E aqui eu quero dizer de uma 
brilhante ideia que nós passamos ao Ministro Padilha, 
Senador Suplicy, que é um exemplo que o próprio o 
Senador Requião, na sua experiência de Governador 
do Paraná, lembrava. Alguns países – ele citava a Ve-
nezuela – o inspiraram numa situação em que é pos-
sível, inclusive, a construção, nesses Municípios, em 
parceria da União com os Municípios, de uma residên-
cia, que também é consultório, para que o profissional 
tenha ali condição própria de atendimento adequada, 
garantindo a privacidade da sua família e dele próprio. 

Ou seja, o que eu quero, aqui, com estas pala-
vras, Sr. Presidente, dizer é que esse projeto chegará 
ao Congresso Nacional também, objeto de debate, e 
queremos tratá-lo com todo o carinho. 

(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela 

liderança.) – Sou de um Estado, o Piauí, que é um 
desses que tem carências. Mesmo pagando um va-
lor elevado, temos dificuldade em ver a presença dos 

profissionais. Creio que, do ponto de vista humano – 
não se trata nem de um debate partidário, ideológico 
–, é uma medida que nos remete à necessidade de 
o País encontrar um caminho para a solução. A coin-
cidência é que esses municípios que têm a dificulda-
de das estruturas próprias da saúde, que não têm os 
profissionais, é que têm os piores indicadores, indi-
cadores de alta mortalidade infantil, indicadores de 
alta mortalidade de gestão, a mais baixa expectativa 
de vida... Ou seja, pessoas morrendo, como se diz no 
meu Nordeste, à míngua, morrendo por falta de uma 
condição de atendimento. 

(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – En-

tão, o que eu quero, aqui, como Líder do PT, como líder 
do Bloco de Apoio ao Governo, é que a gente possa 
traçar este debate aqui, naquilo que depender do Con-
gresso Nacional, para que possamos aqui aperfeiçoar. 
A defesa que faço é que possamos oferecer ao Brasil 
uma solução naquilo que é cobrado há muitos anos. 
Vejam o esforço que tivemos, já melhoramos bastante. 

Eu sou de uma geração, Senador Aloysio, em 
que a gente via o médico uma vez por ano. Aliás, citei 
aqui, um dia desses, uma coisa que ainda é comum na 
região onde mora a minha família. Permitam-me aqui 
usar a expressão que vou usar. Muitas vezes, quando 
aparece alguém todo bem vestido, as pessoas dizem: 
fulano de tal está muito bonito hoje, parece que vai 
fazer exame de fezes. Por que esse ditado grotesco? 
Porque era o dia em que o médico ia visitar o municí-
pio, normalmente uma vez por ano, normalmente no 
período dos festejos daquela comunidade.

(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Lá 

nos Municípios de Paes Landim e de São Miguel do 
Fidalgo, onde eu vivi, eu vi essa realidade.

Então, eu acho que a gente dá aqui um passo 
largo nessa direção. É bom para o meu Piauí, é bom 
para o Brasil. Acho que a gente precisa fazer esse 
grande esforço.

Se a Presidente, permitir, ouço, com prazer, o 
Senador Aloysio.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Meu prezado Líder, vamos esperar a chegada 
da Mensagem da Presidente – não sei se já chegou 
a Mensagem anunciada – e vamos analisá-la com a 
melhor das boas vontades. Parece-me que a ideia de 
trazer médicos do exterior, passando por cima das 
provas de qualificação chamadas Revalida, o conjunto 
de sistemas de revalidação de diplomas, estaria sen-
do arquivada ou já estaria arquivada. Mas nós vamos 
examinar com todo o carinho. Lembro-me, ao ouvir o 
seu discurso, do Governador Montoro. Quando Franco 
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Montoro foi candidato ao Governo de São Paulo, em 
1982 – e eu fui candidato, pela primeira vez, na época, 
a Deputado Estadual –, uma das suas bandeiras de 
campanha era propiciar a instalação de pelo menos 
um médico nos Municípios do Estado de São Paulo 
onde não havia sequer um médico residindo. Vejam 
V. Exªs. Isto no Estado de São Paulo. Essa foi uma 
bandeira que teve um enorme acolhimento por parte 
do eleitorado de São Paulo, e o Governador Montoro 
a implementou, mesmo porque, naquela época, ele 
já empreendeu uma reforma no sistema de saúde do 
Estado, no aparelho administrativo da saúde, que, de 
alguma maneira, antecipou a vigência do Sistema Único 
de Saúde, começando a dotar os antigos centros de 
saúde, que tinham apenas a missão de participar das 
campanhas de vacinação, de notificar doenças que 
deveriam ser, necessariamente, comunicadas aos ór-
gãos de vigilância, de uma condição de prestar assis-
tência básica à saúde. O discurso de V. Exª me evocou 
essa figura extraordinária, com quem eu convivi e com 
quem eu tanto aprendi, que foi o Governador Montoro.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 
agradeço e quero encerrar, Srª Presidente, dizendo 
aqui que, no caso, vejam o exemplo também do meu 
Estado. Eu poderia falar do nosso Rio Grande do Sul. 
Ali, nós temos uma quantidade de leitos acima, inclu-
sive, da média nacional, 2,6 leitos, quando o normal é 
2 leitos por grupo de mil habitantes. Porém, nós temos 
uma deficiência na área de médicos. 

Quando a gente tira Parnaíba, Teresina, Piripiri, 
Picos, Floriano, as maiores cidades, você cai para me-
nos de 0,5 médico para cada grupo de mil habitantes. 
E há municípios, vários, que não têm a chance de ter 
um médico fixo residindo ali. É disso que se trata. Nós 
estamos tratando disso, que, infelizmente, não acon-
tece só no meu Estado.

Agora, também é um Estado grande: são 1.500 
quilômetros de uma ponta a outra. Lá, de Cajueiro da 
Praia, Luís Correia, até Sebastião Barros, Cristalândia, 
no sul do Piauí, são 1.500 quilômetros de extensão. 

E nós vamos passar a ter formação, inclusive 
numa perspectiva de ter residência, de ter a classifica-
ção onde essas pessoas que vão para essas regiões 
que necessitam vão ter a condição de uma pontuação 
extra, a gente vai ter a formação, além de Teresina, que 
tem ampliação, também em Parnaíba, na região Norte 
– o Senador Suplicy nos deu o prazer de conhecer o 
lugar –, em Picos, na região mais central, a capital do 
semiárido do Piauí, como a gente fala lá, e eu estou 
defendendo que também ao sul, na região de Bom 
Jesus, onde recebemos gaúchos e paranaenses, na 
região dos cerrados, no Sul do Piauí.

Eu creio que, com esse desenho, com unidades 
de atenção básica e de média e alta complexidades, 
ali também descentralizadas, damos um salto muito 
grande. Eu acho que a Presidenta merece um voto 
de confiança. E, repito, é um projeto que temos toda 
a condição de aperfeiçoar.

Ouço o Senador Suplicy, abusando da bondade 
da nossa Presidente.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
rei breve.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Caro Líder, evidentemente, pela relevância do 
tema, não caberia à Presidente dizer que o Regimento 
Interno não permite aparte à manifestação de liderança, 
apenas quando é orador inscrito, mas eu não poderia 
negar um aparte ao Senador Aloysio Nunes Ferreira 
sobre esse tema, porque tão importante quanto a es-
pionagem feita nas redes, no Brasil, é o atendimento à 
saúde. Então, também não vou impedir que o Senador 
Eduardo Suplicy faça o aparte a V. Exª, que teve o tem-
po necessário para explicar os motivos e o alcance do 
programa que o Governo está lançando hoje à tarde.

Senador Suplicy.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 

Muito obrigado.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Obriga-

do, Senadora Ana Amélia, como Presidente. Senador 
Wellington Dias, V. Exª trata tanto das necessidades 
prementes da saúde no Piauí como no restante do 
Brasil. E nós, no Estado de São Paulo observamos 
que há necessidade de mais médicos de atendimento 
urgente. Inclusive, na principal cidade de São Paulo, 
mesmo com os esforços para entrosar, muitas vezes, 
o governo municipal com o governo estadual, com al-
gumas das unidades hospitalares de melhor qualidade 
na América do Sul, como o Hospital Einstein, o Sírio 
Libanês e tantos outros, ainda assim, temos tomado 
conhecimento de que, quando uma pessoa precisa 
ser internada, quando precisa ser submetida a uma 
operação de emergência, há dificuldades, porque o 
número de médicos e, às vezes, de instalações ainda 
não é suficiente. De maneira que, pelo que V. Exª está 
nos relatando, o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, 
e a Presidenta Dilma Rousseff, tendo ouvido muitas 
das preocupações do Conselho Federal de Medicina e 
de tantos médicos, está tomando uma resolução muito 
responsável que visa a atender às necessidades mais 
prementes da população em todo o Brasil. Então, acho 
importante que tenha trazido este relato. Poderemos 
estar estudando o projeto, mesmo que seja em caráter 
de medida provisória, com urgência aqui, no Congres-
so Nacional. Meus cumprimentos.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 
agradeço, Srª Presidente. Despedindo-me, no meu Es-
tado, a gente fez um esforço, quando eu era Governa-
dor, para equipar com unidades, com equipamentos... 
O atual Governador, Wilson Martins, está completando, 
pois faltam poucos municípios. Hoje, a necessidade é 
maior em povoados, em assentamentos, mas, real-
mente, há dificuldade do profissional. É por isso que eu 
espero que a gente possa dar essa resposta ao Brasil.

As pessoas que se manifestam de vários pontos 
do Brasil colocam o problema da saúde como uma 
prioridade, e o problema real para o povo é esse: ter 
a condição do médico, fazer a sua consulta, ter o me-
dicamento, poder fazer o exame, poder fazer uma ci-
rurgia ou um tratamento, se necessário.

Espero que a gente tenha, aqui, com todo cari-
nho, a aprovação do Senado, da Câmara, enfim, do 
Congresso Nacional, naquilo que depender desta Casa.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimento o Senador Wellington Dias.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Pela ordem, Srª Presidente. 
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Pela ordem, Senador Aloysio Nunes Ferreira. 
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Eu queria aproveitar este momento, um pouco antes 
da Ordem do Dia, para comunicar a V. Exª e à Casa 
que protocolei um requerimento, perante a Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para que 
o Ministro de Relações Exteriores do Brasil venha ao 
Senado para discutir conosco as providências que o 
Governo brasileiro pretende tomar e que já está toman-
do para que a segurança da privacidade dos cidadãos 
brasileiros seja efetiva, contra a espionagem que está 
sendo levada a cabo por duas agências oficiais norte-
-americanas. 

Eu diria a V. Exª que é preciso que se vá mais 
longe ainda, porque há notícias, inclusive veiculadas 
pela imprensa, de que outros países, como a França, 
a Grã-Bretanha, a China, desenvolvem prática seme-
lhante. É preciso que o Brasil esteja plenamente in-
formado sobre isso e que o Governo Federal tome as 
providências que deve tomar, porque a segurança do 
País é a segurança de cada um de nós.

Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 

– RS) – Senador Aloysio Nunes Ferreira, até este 
momento, esse foi o tema que dominou a tribuna do 
Senado. Também o Senador Inácio Arruda, a quem 
apoiei, encaminhou requerimento semelhante ao de 

V. Exª. Discutimos até a possibilidade de que o próprio 
Plenário do Senado Federal o examinasse.

Há previsão, no Regimento Interno, segundo me 
antecipou o Senador Inácio Arruda, de que pode o Ple-
nário do Senado, não apenas a Comissão de Relações 
Exteriores, fazer esse exame com as autoridades, não 
apenas brasileiras, mas também com o próprio Embai-
xador dos Estados Unidos, nesta Casa.

Mas penso que a iniciativa de V. Exª...Lembrando 
que outros países – aliás, o Presidente dos Estados 
Unidos, Barack Obama, ao tratar do assunto, mencio-
nou que outras nações, que outros países se valem, 
da mesma forma, de varredura sobre as redes sociais 
hoje. E é preciso – penso eu – também que se faça 
uma regulamentação internacional a respeito desse 
problema, que é muito grave.

Da mesma forma, os instrumentos que nós temos 
no Brasil, como a Polícia Federal, as próprias Forças 
Armadas ou as agências de inteligência brasileiras, 
devem funcionar não para bisbilhotar nossa vida, mas 
para defender a privacidade, o respeito à Constituição 
e a própria soberania brasileira, que ficou exposta com 
essa espionagem patrocinada por duas agências ofi-
ciais dos Estados Unidos.

Então, eu queria apenas dar a V. Exª ciência 
sobre as iniciativas tomadas. E saúdo como também 
oportuna a manifestação de V. Exª.

Eu convido, para fazer uso da palavra, como ora-
dora inscrita, a Senadora Lúcia Vânia.

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

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Pela ordem, Senador Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria, enquanto 
a Senadora Lúcia Vânia chega, de dar conta de que o 
Tribunal de Contas da União julgou como regular, como 
regular, a chamada compra do iPad pela Procuradoria-
-Geral da República. Isto mostra, Srª Presidente, que 
todo o procedimento licitatório da famosa compra dos 
iPads pela Procuradoria-Geral da República foi de 
acordo com a lei, de acordo com a Constituição da Re-
pública e, sobretudo, com os princípios republicanos. 
Tem aqui o julgado da semana passada, o acórdão. 
Não existiu nenhuma irregularidade.

Esta é uma comunicação que eu gostaria de fa-
zer a Casa.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – É muito relevante o esclarecimento de V. Exª, 
Senador Pedro Taques, a respeito de dúvidas levanta-
das quanto a dessa compra. A palavra do Tribunal de 
Contas esclarece definitivamente as questões levan-
tadas no Senado Federal.
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Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, encontra-se hoje na 
pauta do Senado Federal o Projeto de Lei do Senado 
nº 244, de 2009, oriundo de proposição da Senadora 
Ideli Salvatti. Ele foi aprovado, no seu texto original, 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
na semana passada. O que motivou a propositura des-
se projeto foi a não inclusão da categoria dos papilos-
copistas no rol dos peritos oficiais criminais, definido 
pelo Projeto de Lei da Câmara nº 204, de 2008, que 
deu origem à Lei nº 2.030, de 17 de setembro de 2009.

Ao dispor sobre a condição de perito oficial dos 
papiloscopistas em suas perícias específicas, o proje-
to não só repara uma grave injustiça cometida contra 
esses profissionais, mas também contribui para o apri-
moramento do Estado democrático de direito, já que 
fortalece os meios para a obtenção de provas lícitas, 
com vistas a evitar condenações por erro judiciário.

Além disso, o projeto assegura a garantia dos 
direitos humanos no contexto do devido processo 
legal e da ampla defesa. Portanto, trata-se de uma 
proposição cuja finalidade é fortalecer o denominado 
moderno processo constitucional democrático, que é 
um dos fundamentos da cidadania e da democracia.

Cumpre ressaltar que os papiloscopistas são 
peritos criminais há mais de um século, como o que 
dispunha o Decreto nº 4.764, de 1903. Desde essa 
remota data, eles compareciam à cena do crime, foto-
grafavam o local, levantavam impressões, elaboravam 
laudos e trabalhavam em conjunto com os seus cole-
gas médicos legistas. Logo, como afirma o professor 
doutor Paulo Gustavo Gonet Branco, em seu denso 
parecer, respondendo à consulta que lhe foi formulada 
pela Federação Nacional dos Profissionais em Papi-
loscopia e Identificação e pela Associação Brasileira 
de Papiloscopistas Policiais Federais:

Os Papiloscopistas são profissionais que lidam 
com vestígios humanos em busca da verdade 
que anima o processo penal. Os Papiloscopis-
tas, que também já foram conhecidos como 
datiloscopistas, dedicam-se a colher e analisar 
impressões deixadas pelas papilas dérmicas 
de quem haja tido contato com objetos – e 
mesmo outros corpos humanos – importan-
tes para apuração de fatos de relevo criminal 
[...] Essas papilas dérmicas compõem o que 
costuma chamar de impressões digitais, que 
cada indivíduo possui, distinguindo-o de todos 
os seus semelhantes.

Portanto, eu faço essa explicação, Srªs e Srs. Se-
nadores, apenas para elucidar algumas dúvidas que 
ainda passam por alguns Senadores da Casa.

Mas eu acabo de ter agora a palavra do Líder do 
PT nesta Casa, apoiando o projeto e permitindo que 
nós possamos hoje, nesta tarde, fazer justiça a esses 
profissionais que têm dado muito de si em favor da 
elucidação dos crimes no nosso País.

Portanto, eu tenho certeza de que hoje vai ser 
um dia de glória para esses profissionais que estão 
buscando essa igualdade, que estão buscando essa 
situação de justiça perante esta Casa. Eu tenho cer-
teza de que, mais uma vez, o Congresso Nacional vai 
responder ao apelo destes que tanto trabalham e aju-
dam a construir um novo Brasil.

Muito obrigada. (Palmas.)

Durante o discurso da Srª Lúcia Vânia, a Srª Ana 
Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Pedro 
Taques, que estava inscrito.

Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr. 

Presidente, eu abro mão da minha inscrição agora e 
volto ao final, por gentileza.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Sr. Presidente.

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

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu acho que 
o Senado Federal tem que tomar uma posição sobre 
a denúncia, desde o dia de ontem, do jornal O Globo. 

Com certeza, o Presidente da Comissão de Re-
lações Exteriores, Ricardo Ferraço, vai tomar alguma 
providência em relação à convocação de autoridades. 
Mas esse é um fato gravíssimo, Sr. Presidente. 

Está aqui no jornal O Globo, de hoje: “Só em 
janeiro passado, por exemplo, o Brasil ficou pouco 
atrás dos Estados Unidos, que tiveram 2,3 bilhões de 
telefonemas e mensagens espionadas”. Espionagem 
política, comercial.

E vou entrar amanhã, Sr. Presidente, com um re-
querimento de informações, porque a matéria é clara, 
documentos do NSA, que funcionou em Brasília pelo 
menos até 2002, uma das estações de espionagem na 
qual agentes da NSA trabalharam em conjunto com a 
CIA, dos Estados Unidos. Não se pode afirmar sobre 
depois desse ano, por falta de provas. 

Mas aqui há uma informação muito concreta. Em 
2002. Eu vou entrar com requerimento de informações 
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para vários ministérios, para saber se houve autorização 
do Governo brasileiro. Se, de alguma forma, o Gover-
no brasileiro autorizou que se montasse aqui no Brasil 
uma base, com funcionários da CIA e da NSA, num 
ato de “bisbilhotagem” internacional e ao nosso País.

A Presidenta Dilma Rousseff já apresentou, no 
dia de hoje, várias ações por parte do Governo Fe-
deral, mas creio que este Congresso Nacional e este 
Senado Federal têm que saber se essa participação, 
se o funcionamento dessa base aqui no Brasil contou 
com autorização governamental.

Sr. Presidente, por fim, devo dizer que o Governo 
brasileiro também tem que se posicionar com relação 
a esse jovem de 29 anos Edward Snowden, que, de-
safiando e colocando sua vida em risco, porque vai ser 
perseguido por muitos e muitos anos, teve coragem 
de assumir uma posição como essa de desnudar esse 
esquema de espionagem internacional contra cidadãos 
de todo o mundo.

É um dos princípios básicos da democracia a 
inviolabilidade da comunicação, o direito à intimidade. 
E eu acho que esse jovem Edward Snowden, como 
bem falou aqui o Senador Roberto Requião, tem que 
ser tratado de outra forma. 

E eu vejo, infelizmente, com frustração, uma certa 
covardia mundial neste momento, a partir, por exemplo, 
do voo do Presidente da Bolívia, Evo Morales, quando 
governos de quatro países da Europa – da Espanha, 
de Portugal, da Itália e até, Senador Eduardo Suplicy, 
pasmem, do governo que se diz socialista, da França, 
de François Hollande – impediram que um Presidente 
da República passasse em cima daqueles países, fato 
único desde a Segunda Guerra Mundial, porque, su-
postamente, Edward Snowden estava naquele avião. 

Esse é um fato que nos entristece, e, no meio des-
sa covardia mundial contra esse jovem de 29 anos, eu 
acho que este Senado Federal e o Governo brasileiro 
tinham que tomar uma posição mais dura, oferecen-
do asilo político a Edward Snowden. O Brasil ofereceu 
asilo político, por questões humanitárias, até a Stroes-
sner, ditador paraguaio. Então, neste momento, seria 
um grande gesto do Governo brasileiro. 

Agora, nós queremos saber – volto a dizer –, 
através de um conjunto de requerimentos que vamos 
apresentar no dia de amanhã, se foi autorizada a ins-
talação dessa base aqui no Brasil, base da CIA e da 
NSA, quero saber se continua até hoje e em que termos. 

Então, nós, do Senado Federal – e da Comissão 
de Relações Exteriores, eu tenho certeza, porque o 
Senador Ricardo Ferraço é um Senador muito dili-
gente, atuante, rápido; amanhã vai ter uma audiência 
pública na Comissão de Relações Exteriores –, temos 
que trazer esse debate para cá, temos que trazer esse 

debate para a Comissão de Relações Exteriores e 
para este plenário.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo tempo.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Pela 

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

PMDB – AL) – Com a palavra o Senador Paulo Davim. 
Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª e, em seguida, 
darei a palavra, pela ordem, ao Senador Paulo Paim.

Nós já temos 41 Senadores presentes na Casa, 
e este é um fato a comemorar, porque significa dizer, 
em outras palavras, que daqui a pouquinho nós pode-
remos deliberar.

Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu sei que o 
Senador Paulo Davim vai concordar que eu fale antes 
que ele. Quero dizer que ele foi o 41 para dar o quó-
rum para votar o projeto Lúcia Vânia hoje.

Parabéns, Senador Paulo Davim.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Parabéns.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – É um prazer.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu so-
licitaria à Mesa que pautasse a PEC nº 34, de autoria 
do Senador Vital do Rêgo, que dispõe sobre a carreira 
médica no Brasil, nesse momento em que a categoria 
médica passa por momentos difíceis. Essa matéria vem 
ao encontro de um anseio, de um desejo de muitos 
anos de luta, de expectativa da categoria médica. E 
essa matéria está pronta, essa matéria foi conversada 
com o Ministro Alexandre Padilha, que concorda com 
o seu teor. A gente pode conversar com os Líderes e 
colocar essa matéria, Sr. Presidente, amanhã, para que 
este Plenário a aprecie, em primeiro turno.

Portanto é a solicitação que eu faço, de que a 
Mesa coloque em votação, porque estava na pauta da 
semana passada. Achamos por bem adiar para esta 
semana, para acertar alguns detalhes. Mas os deta-
lhes já foram devidamente discutidos e acertados, de 
forma que a matéria está pronta para vir para plenário 
e para ser apreciada por esta Casa, Sr. Presidente. É 
o apelo que eu faço, para que a gente aprecie a PEC 
nº 34, de autoria do Senador Vital do Rêgo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Vital do 
Rêgo. Com a palavra V. Exª. 

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, para me somar à 
manifestação do Senador Paulo Davim.
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Na eventualidade da ausência do Senador Moza-
rildo Cavalcanti, em cumprimento a outras atividades 
programadas no exercício do seu mandato, o Senador 
Paulo Davim, com a propriedade e a história do seu 
mandato dedicado à causa da saúde pública brasilei-
ra, encampou a relatoria desta PEC, Sr. Presidente. 

E falamos, durante o dia de hoje, sobre a coinci-
dência muito feliz, Senador Davim, de a Presidente da 
República pautar para o País uma série de iniciativas 
na área médica. E esta PEC é uma iniciativa do Par-
lamento, em que se oferecem condições para que a 
Medicina possa ser transformada em carreira de Esta-
do, criando concurso público na esfera federal. Assim, 
com o apoio do Conselho Federal de Medicina, com 
o apoio da associação brasileira de médicos, com o 
apoio de toda a federação de médicos do Brasil, esta 
PEC está absolutamente saneada em todos os seus 
questionamentos, foi instruída e processada na Co-
missão de Constituição e Justiça.

O Senador Paulo Davim conversou com o Minis-
tro da Saúde, que emitiu nota favorável à PEC. Não 
há nenhum tipo de óbice à tramitação dessa matéria.

Eu imagino, Sr. Presidente, que esse já houvera 
sido o desejo de V. Exª desde a semana passada, quan-
do anunciou em pronunciamento que 16 matérias em 
caráter especial poderiam tramitar nesta Casa. V. Exª 
teve uma sensibilidade muito grande quando abraçou 
essa questão da PEC nº 34.

Por isso, eu me somo ao Senador Paulo Davim 
no apoio à iniciativa de colocar amanhã essa PEC 
para ser votada.

Há outras iniciativas na saúde que também me-
recem receber esse mesmo tratamento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo, eu queria agra-
decer a V. Exª pela pauta que está fazendo mais uma 
vez na Comissão de Constituição e Justiça, porque essa 
pauta é fundamental para que nós possamos concluir 

os trabalhos do Senado Federal até o dia 16 de julho 
ou até o dia 17 de julho, no mais tardar.

Essa matéria é muito importante. Acho que esse 
programa que foi anunciado pelo Governo hoje é um 
programa importante. Eu só entendo – e tive a opor-
tunidade de dizer isso à Presidente da República e ao 
Ministro da Saúde – que esse programa poderia ser 
compatibilizado com a carreira de médico. Acho que 
é papel do Congresso Nacional aprimorá-lo, para que 
ele seja recebido pelo Brasil como uma carreira.

O médico tem de ter, sim, a alternativa de dizer se 
ele quer trabalhar no setor público ou se ele quer tra-
balhar no setor privado. É evidente que o setor público 
também tem suas vantagens, mas, ora, se o médico 
quiser fazer uma opção pela carreira para atender a 
população de um Município mais longínquo, ele tem 
o direito de fazê-lo.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Fora 
do microfone.) – Mas ele tem de ter as garantias.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Ele tem de ter as garantias, tem de ter 
salário e condições de trabalho. E acho que é papel 
do Congresso Nacional trabalhar para aprimorar essa 
medida provisória que vai ser editada nessa direção.

O trabalho do Senador Paulo Davim é muito im-
portante, e o trabalho da Comissão de Constituição e 
Justiça é fundamental, é complementar. Sem a apre-
ciação dessa matéria e de outras importantes ma-
térias durante esta semana, nós não teremos como 
esgotar aquela pauta com a qual o Senado Federal 
se comprometeu.

Mais uma vez, muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O Senado Federal recebeu a Mensagem 
nº 55, de 2013 (nº 269/2013, na origem), da Presidên-
cia da República, encaminhando a Programação Mo-
netária para o terceiro trimestre e para o ano de 2013.

É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A matéria vai à Comissão de Assuntos 
Econômicos, em atendimento ao disposto no § 2º do 
art. 6º da Lei nº 9.069, de 1995.

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

ORDEM DO DIA
Srs. Senadores, não havendo objeção, vamos 

propor a inversão da pauta, para nós começarmos a Or-
dem do Dia pela matéria referente aos papiloscopistas.

(Manifestação das galerias.)
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 

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

PMDB – AL) – Tem a palavra o Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Sem 

revisão do orador.) – O PMDB concorda, Sr. Presidente, 
com a inversão da pauta, até prestando uma home-
nagem à luta da Senadora Lúcia Vânia nesse projeto.

É necessário que, neste ambiente de profundas 
ações pró-ativas que a Mesa Diretora do Senado está 
promovendo, os papiloscopistas tenham uma definição. 
Que as garantias possam ser dadas à Polícia Científica, 
que, na pauta da segurança pública nacional, ganha 
celeremente a importância necessária na elucidação 
processual penal!

É fundamental essa apreciação neste dia. É por 
isso que o PMDB concorda com a inversão da pauta, 
Sr. Presidente. (Palmas.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Peço a 
palavra pela ordem, Sr. Presidente.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Lídice 
da Mata.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – O PSB também 
concorda com isso e anuncia seu voto favorável a 
esse projeto, Sr. Presidente, em favor da papilosco-
pia. (Palmas.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Peço a 
palavra pela ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, recomendo a inver-
são da pauta até para que a convocação desta sessão 
nesta segunda-feira, hoje, com a votação de matérias 
importantes, seja justificada.

Essa é uma luta de anos e anos. No meu Estado, 
os papiloscopistas são setenta. O Presidente da enti-

dade nacional é potiguar, como está me informando. 
Essa é uma luta antiga que objetiva a regularização 
da atividade. Eles trabalham nos institutos de crimina-
lística, são pessoas especializadas, pessoas impor-
tantes, que, há bastante tempo, vêm humildemente 
ao Congresso buscar a oficialização da sua atividade 
e da sua profissão.

Acho que esta convocação de hoje, segunda-
-feira, justifica-se só pela inversão da pauta, para que 
possamos votar, como o meu Partido vai fazer, a fa-
vor do reconhecimento da atividade do papiloscopista. 
(Palmas.)

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

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

Em seguida, darei a palavra ao Senador Pedro 
Taques, ao Senador Blairo Maggi e ao Senador Ran-
dolfe Rodrigues.

Com a palavra, V. Exª, Senador Alvaro Dias.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Pre-

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

PMDB – AL) – E concederei também a palavra à Se-
nadora Ana Amélia.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente Renan Calheiros, 
apenas quero manifestar o apoio do PSDB e ressaltar 
o competente trabalho realizado pela Senadora Lúcia 
Vânia como Relatora dessa matéria. Nosso voto, evi-
dentemente, é favorável, com as homenagens devidas 
à Senadora Lúcia Vânia, pelo seu esforço, pela dedica-
ção, pelo trabalho que realizou, estudando a matéria 
e nos oferecendo tranquilidade para que pudéssemos 
aprová-la sem nenhum receio.

Portanto, o nosso voto, o voto do PSDB, é favo-
rável. (Palmas.)

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

Com a palavra, V. Exª, pela ordem.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr. 

Presidente, a Senadora Ana Amélia levantou o pedido 
da palavra antes. A educação vem antes do Regimen-
to, se o senhor me permite.

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

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Senador 
Pedro Taques. É o Mato Grosso fazendo um gesto de 
cavalheirismo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É cavalheiro o Senador Taques.
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Na ver-
dade, ele tem razão. Logo depois que o Senador Vital 
do Rêgo pediu a palavra pela ordem, eu fiz o mesmo 
gesto. Mas isso é irrelevante. Eu queria agradecer ao 
Senador Pedro Taques.

Eu queria dizer, Sr. Presidente, como eu já me 
havia manifestado em nome do nosso Líder, o Sena-
dor Francisco Dornelles, que o Partido Progressista 
também, da mesma forma, faz questão de destacar 
o trabalho da Senadora Lúcia Vânia, que foi a Rela-
tora, mantendo o texto original que saiu desta Casa, 
uma iniciativa da ex-Senadora Ideli Salvatti, do PT de 
Santa Catarina.

Então, dessa forma, nós queremos apoiar inte-
gralmente não só a inversão de pauta, mas também o 
Projeto nº 244. E faço isso em homenagem aos papi-
loscopistas do Rio Grande do Sul, na pessoa do seu 
Presidente, Guilherme Ferreira Lopes.

Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. 

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

PMDB – AL) – Senador Pedro Taques, V. Exª está com 
a palavra.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Sem 
revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.

Quero, em nome do PDT, também me asso-
ciar ao trabalho da Senadora Lúcia Vânia e prestar o 
apoiamento a esse projeto. No Brasil, infelizmente, Sr. 
Presidente – eu disse isso na CCJ –, em determina-
do momento histórico, para se investigar, partia-se do 
criminoso para o crime. E alguns diziam assim: “Nós 
vamos trabalhar o preso”. Trabalhar o preso signifi-
cava tortura. Nós precisamos, hoje, de técnicos, e o 
profissional da área, o papiloscopista, é um técnico e 
precisa ser valorizado, para que nós possamos partir 
do crime para o criminoso.

Eu quero ressaltar a importância desse profis-
sional na investigação, para que haja uma sociedade 
mais justa, para que aquele que efetivamente come-
te crime seja responsabilizado e também para que o 
processo seja um instrumento de dignidade, porque 
também esse profissional demonstra a inocência, e 
isso é muito importante que seja feito dentro de um 
processo como instrumento de dignidade.

Em nome desses profissionais do Estado de Mato 
Grosso, quero aqui me associar à Senadora Lúcia Vâ-
nia e prestar o apoiamento a esse projeto. (Palmas.)

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Tem a palavra o Senador Blairo Maggi.

Nós inscrevemos todos os Senadores. Em segui-
da, vai falar o Senador Randolfe, o Senador Rodrigo 
Rollemberg, o Senador Inácio Arruda, o Senador Gim 
Argello, o Senador Waldemir Moka.

Senador Blairo Maggi, está com a palavra V. Exª.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Sem 

revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Em nome do PR, quero também concordar com a 

inversão da pauta. Depois, durante o encaminhamento 
da votação, nós falaremos alguma coisa sobre os pa-
piloscopistas. Tive a oportunidade, como Governador 
do Estado de Mato Grosso, de trabalhar e olhar por 
essa tão importante carreira e pelo trabalho que fazem 
dentro das investigações.

Portanto, o PR concorda com a inversão de pau-
ta. Vamos à votação!

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues, está com 
a palavra V. Exª.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
manifestar o apoio do PSOL ao PLS nº 244, referen-
te aos papiloscopistas, o apoio ao relatório da ilustre 
companheira, Senadora Lúcia Vânia, e o apoio à in-
versão da pauta. É uma justiça histórica que o Senado 
da República faz a essa categoria, que é fundamen-
tal para a perícia e que, como já foi dito pelo Senador 
Pedro Taques, é fundamental para, através do crime, 
desvendarmos o criminoso. Apoiando a atividade de 
investigação do crime, a investigação criminal será 
mais eficiente no País.

Expresso o apoio do PSOL à inversão da pauta 
e o apoio do PSOL à aprovação do projeto. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Se-
nador Rodrigo Rollemberg.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, quero cumprimentar a 
Relatora dessa matéria, a Senadora Lúcia Vânia, pela 
qualidade do seu relatório.

Acompanho essa luta desde a Câmara dos Depu-
tados, quando eu ainda era Deputado Federal. Estive 
do lado dessa luta, reconhecendo os papiloscopistas 
como peritos, o que, na verdade, eles são.

Portanto, em nome da Liderança do Partido So-
cialista Brasileiro, queremos encaminhar, com muita 
alegria e com muita convicção, favoravelmente ao 
projeto, cumprimentando todos os papiloscopistas que 
nos honram com suas presenças aqui hoje. (Palmas.)

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente...
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O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Por fa-
vor, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Inácio 
Arruda.

Em seguida, darei a palavra a V. Exª.
Senador Inácio Arruda, pela ordem, eu lhe con-

cedo a palavra.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
hoje, o Senado fez uma sessão belíssima em home-
nagem a Carlos Marighella, que viveu esta situação: 
ele foi barbaramente torturado nas várias vezes em 
que foi preso. À época, a ciência e a tecnologia foram 
desprezadas, bem como o conhecimento vasto que 
a humanidade já adquiriu, para arrancar unhas, para 
quebrar braços, para fazer “telefone”. Havia as famo-
sas águas geladas durante horas e horas, os paus de 
arara. Tudo isso foi utilizado como instrumento de ter-
ror, no caso do Marighella, para arrancar confissões 
que não existiam – portanto, não era possível que elas 
fossem arrancadas. Era um ato criminoso do Estado.

Trabalhamos para inverter essa ordem, para que 
o conhecimento, a ciência e a tecnologia permitam que, 
na investigação, na instrução do inquérito, através de 
profissionais qualificados, possamos chegar efetiva-
mente ao responsável pelo delito, pelo crime, não na 
inversão. Acho que esse é um avanço da ciência, e os 
profissionais que têm essa responsabilidade também 
têm de ganhar o reconhecimento.

Por essa razão, acompanhando desde cedo a 
presença dos papiloscopistas do Brasil inteiro no ple-
nário, o nosso Partido, o Partido do Marighella, desse 
lutador do povo, vai votar favoravelmente ao projeto 
de lei da Senadora Ideli, relatado pela Senadora Lúcia 
Vânia, não só em homenagem à causa do nosso povo 
e à ciência e à tecnologia, pois esse não é um pro-
blema só dos profissionais. O reconhecimento é feito 
para os profissionais, mas essa é uma causa nossa, 
do nosso País inteiro.

Por isso, o nosso voto, o voto do PCdoB, é fa-
vorável.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

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

PMDB – AL) – Tem a palavra o Senador Gim Argello 
e, depois, o Senador Walter Pinheiro.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Sem revisão do 
orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.

Srªs e Srs. Senadores, é com muita alegria que, 
hoje, vamos votar mais um relatório da lavra da nossa 

querida, competente e trabalhadora Senadora Lúcia 
Vânia. Parabéns, Senadora Lúcia Vânia, por trazer esse 
projeto aqui, para se fazer justiça aos peritos papilos-
copistas! Parabéns!

Essa é uma luta desses peritos.
Há pouco, um deles me lembrou, em conjunto 

com o nosso Deputado Wellington, que é o Deputado 
do Sinpoc do DF, que nos dá a honra da presença nes-
te plenário, com os demais papiloscopistas, que essa 
é uma luta antiga dessa categoria; é uma luta antiga 
nossa, do Distrito Federal. 

Portanto, Presidente, em meu nome e em nome 
do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), em nome do 
Partido da República (PR), do Partido Socialista Cris-
tão (PSC) e do PRB, eu gostaria de encaminhar fa-
voravelmente, em nome do Bloco União e Força, fa-
zendo justiça aos papiloscopistas do Brasil no dia de 
hoje. (Palmas.)

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

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, quero di-
zer que é importante que nós, no dia de hoje, fixemos 
a votação de matéria dessa natureza, compreendendo 
um debate que há muitos anos se faz no Congresso 
Nacional, que é reconhecer, do ponto de vista das 
funções importantes na estrutura de Estado, o que, 
no passado, muita gente chamava de carreira típica, 
Senador Renan, de Estado, começando a incluir de-
terminadas atividades, o que, aliás, é uma lacuna de 
que há muitos anos eu venho reclamando. 

Eu apresentei essa primeira proposta em 1998. 
O hoje Senador Paulo Paim – à época Deputado junto 
comigo – e eu a apresentamos para que, na estrutura 
do serviço público, pudéssemos ter, em cada órgão, a 
lei orgânica definindo exatamente as atribuições, tendo 
em vista evitar, primeiro, o conflito interno e, segundo, 
Senador Paulo Paim, Senador Inácio, que determina-
das funções como esta que nós estamos discutindo 
agora não fossem tratadas como funções de segunda 
classe, porque foi um erro histórico na estrutura do 
serviço público brasileiro quando se pôs na mesma 
estrutura atividades subordinadas, quando são hori-
zontalizadas. Esse é o grande debate na estrutura do 
serviço público. (Palmas.)

Portanto, nós precisamos fazer isso hoje, Sena-
dor Renan. E V. Exª é testemunha de que, muito antes 
das manifestações, eu procurei V. Exª. E está aqui o 
Senador Pedro Taques, que pode ser também minha 
testemunha. Inclusive, Senador Pedro Taques, falei 
isso no dia da sabatina do meu companheiro Aras, 
Procurador, ocasião em que eu fiz questão de afirmar 
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que, em vez de se discutir PEC daquela natureza, que 
era uma coisa equivocada, nós deveríamos discutir, na 
realidade, a Lei Orgânica de cada órgão, e não discu-
tir as pessoas, mas as atribuições e as carreiras; não 
ficar discutindo o projeto, se sou contra ou se sou a 
favor daquele ou daquela cidadã, mas, sim, discutir a 
estruturação do serviço público, de maneira a tratar, 
volto a frisar, de forma horizontalizada, com respeito, 
atendendo ao interesse inclusive público, e não ao in-
teresse de momento. Esse projeto, inclusive, hoje re-
latado pela Senadora Lúcia Vânia, originalmente era 
da Senadora Ideli Salvatti.

Portanto, reconhecendo mais do que a natureza 
e mais do que, inclusive, o mérito, nós, da Bancada do 
Partido dos Trabalhadores, encaminhamos favoravel-
mente à inclusão desta matéria. (Palmas.)

Inclusive resgatando um princípio histórico que 
vimos defendendo. 

Espero, Senador Renan, que, no próximo passo, 
tenhamos oportunidade de discutir esse tema para ou-
tras carreiras, para acabar, por exemplo, com a crise 
que há dentro da Polícia Federal. (Palmas.)

Não podemos conviver, Senador Taques, com a 
disputa no interior da Polícia Federal – agentes, de-
legados, peritos –; com a disputa dentro da Receita 
Federal do Brasil, meu caro Senador Paulo Paim. De-
vemos dar verdadeiro tratamento a cada atividade, a 
cada função. Não temos, nessa estrutura, cidadão de 
segunda classe, nem profissão de segunda classe. 
Temos que tratar como carreira, como profissão, in-
clusive como atribuição para prestar o serviço público 
ao cidadão brasileiro.

Portanto, instituição forte, independentemente de 
quem é o governante, é a garantia que o cidadão tem 
de que ele vai ter a defesa dos seus interesses e um 
serviço público bem-prestado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª tem toda razão.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vou conceder a palavra ao Senador 
Waldemir Moka, ao Senador Paulo Davim e, em se-
guida, ao Senador Lindbergh Farias.

Com a palavra o Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanho 
a luta dos papiloscopistas já há algum tempo. Tive 
oportunidade de relatar, no meu Estado, a Lei Orgâ-
nica, e já era uma luta.

Quero parabenizar pela mobilização. Isso só foi 
possível em função da grande mobilização e da unida-
de, unidade esta que, depois de votada essa lei, vocês 

deverão perseguir, porque é exatamente isso que vai 
fazê-los fortes e que vai continuar aumentando o nível 
de conquistas. 

Parabéns aos papiloscopistas!
Vamos votar, Sr. Presidente, a matéria ainda 

hoje. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Paulo Davim, com a palavra 
V. Exª.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, eu não poderia também 
deixar de externar o meu mais irrestrito apoio a essa 
matéria por uma razão muito simples: eu conheço o 
Instituto Técnico-Científico de Polícia do meu Estado. 
Antes de começar o curso de Medicina, eu passei por 
lá e fiz estágio na Criminalística.

Naquela época, havia o precursor na datilosco-
pia, como era chamada, hoje papiloscopia, o Dr. Calí-
ope, homem muito dedicado, de profundo saber, ético, 
correto, um exemplo para todos nós. E eu aprendi a 
admirar e a conhecer a importância dessa matéria e a 
importância desse método na investigação.

Portanto, eu não poderia, nesse momento, dei-
xar de registrar essa figura ilustre da Polícia Técnico-
-Científica do meu Estado, que é o Dr. Calíope, e, ao 
mesmo tempo, prestar homenagem à Senadora Lúcia 
Vânia, essa brilhante Senadora, que todas as matérias 
que lhe chegam à mão consegue trabalhar de uma 
forma que constrói o apoio uníssono de toda a Casa.

Fica aqui a minha homenagem a essas duas 
pessoas e, sobretudo, aos papiloscopistas do Brasil. 
(Palmas.)

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Sr. Presidente, só para registrar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Lindbergh Farias, com a pa-
lavra, V. Exª.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. 
Sem revisão do orador.) – Eu já tive a oportunidade, 
na Comissão de Constituição e Justiça, de ter votado 
com o relatório da Senadora Lúcia Vânia. Aqui, o Sena-
dor Walter Pinheiro, que exerce a Liderança do nosso 
partido, é Vice-Líder do Partido, já anunciou a posição 
do PT, mas eu queria parabenizar a Senadora Lúcia 
Vânia pelo engajamento nessa causa e nessa batalha.

Devo dizer a todos os senhores que aqui estão 
que, se não fosse o esforço dessa Senadora de cons-
truir as pontes, de dialogar com todos os partidos, 
dificilmente nós teríamos a aprovação no dia de hoje.

Então, demonstrando a minha homenagem à 
Senadora Lúcia Vânia, registro nosso voto favorável 
também a esse projeto.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

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

PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu trago também do Espírito Santo, à nossa Fenappi e 
a todos os nossos profissionais que nos honram aqui 
nesta tarde, o nosso apoio. Estaremos deliberando 
proposta da Senadora Lúcia Vânia, que representa 
o reconhecimento, a valorização e o fortalecimento 
de uma categoria profissional de absoluta relevância 
para os trabalhos técnicos e científicos da nossa Po-
lícia Judiciária. 

Portanto, venho aqui, na condição de represen-
tante do Espírito Santo, trazer a minha solidariedade a 
esses profissionais que nos honram com sua presença. 

Façam uma leitura disso como a leitura de um 
reconhecimento que o Senado está fazendo na dire-
ção de valorizar essa importante profissão. (Palmas.)

Além disso, Sr. Presidente, comunico a V. Exª que, 
de forma extraordinária, estaremos, amanhã, reunindo 
a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal, visando a deliberar sobre um conjunto de reque-
rimentos para convidar, para que se faça presente à 
Comissão de Relações Exteriores o Sr. Ministro Anto-
nio Patriota, o Sr. Ministro Celso Amorim, o Sr. Ministro 
do GSI. Estamos também convidando o embaixador 
norte-americano para que possamos fazer um deba-
te, possamos esclarecer as gravíssimas denúncias 
que foram veiculadas nos últimos dias, dando infor-
mação desse tráfico de grampos indevidos, que viola 
a privacidade não apenas da pessoa física como da 
pessoa jurídica em nosso País. Quero crer que, atra-
vés da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, possamos não apenas aprofundar o diag-
nóstico, mas questionar o Governo Federal a respeito 
das iniciativas, dos esclarecimentos e aprofundar um 
debate estrutural de como estamos preparados, de 
que sistemas nós estamos organizando para proteger 
o cidadão brasileiro dessa violação denunciada com 
relação à iniciativa da agência de segurança nacional 
norte-americana, violando a vida privada do brasileiro 
e dos nossos empreendedores. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Antes de conceder a palavra ao Senador 
Valdir Raupp, eu queria fazer um apelo aos Senadores 
que estão em outras dependências da Casa. Nós já 
temos quórum para deliberar. Nós vamos votar mais 
duas matérias importantíssimas, inclusive uma que diz 
respeito ao suplente de Senador, que é a PEC nº 37. 

Eu queria comunicar à Casa que a Presidência 
do Senado fez questão de emitir uma nota hoje sobre 
o assunto que o Senador Ricardo Ferraço acaba de 
tratar. Na verdade, trata-se de uma intromissão inacei-
tável, indevida. Informações sobre espionagem, inclusi-
ve espionagem comercial, são recorrentes, mas essas 
são sobre comunicações de cidadãos brasileiros, e é 
obrigação do Congresso Nacional averiguar a veraci-
dade de tudo isso. Cabe ao Governo brasileiro exigir 
todas as explicações. 

O Congresso vai ajudar na elucidação desses 
fatos. Para tanto, conta com a Comissão de Controle 
das Atividades de Inteligência, que foi criada, aqui no 
Congresso Nacional, em 1999. Hoje, essa Comissão é 
presidida pelo Deputado Nelson Pelegrino e tem como 
Vice-Presidente o Senador Ricardo Ferraço. Parale-
lamente, a Comissão de Relações Exteriores deve já 
começar a agir, e o que o Senador Ricardo Ferraço 
acabou de dizer aqui vai exatamente nessa direção; 
começar a agir e convocar as autoridades para escla-
recer ao Brasil a magnitude exata dessa intromissão. 
O Brasil precisa saber o que aconteceu exatamente, 
sem distorções e sem truques.

Eu vou ter que me ausentar por vinte minutinhos 
apenas, em função de um outro compromisso. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há, sobre a mesa, um requerimento 
de informação do Senador Aloysio Nunes Ferreira, 
que, com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 260, inciso I, do Regi-
mento Interno, requer que, ouvida a Mesa, sejam so-
licitadas as seguintes informações ao Sr. Ministro de 
Estado da Defesa, com relação ao transporte aéreo 
de autoridades públicas, por intermédio de aeronaves 
da FAB –Força Aérea Brasileira, entre 2010 e 2013. 

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO 
N° 778, DE 2013

Solicita informações ao Sr. Ministro de Es-
tado da Defesa sobre transporte de auto-
ridades nacionais em aeronaves da Força 
Aérea Brasileira – FAB. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam so-
licitadas as seguintes informações ao Senhor Ministro 
de Estado da Defesa com relação a transporte aéreo 
de autoridades públicas por intermédio de aeronaves 
da Força Aérea Brasileira – FAB entre 2010 e 2013:
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Quantas viagens com aviões da FAB foram feitas 
pelas autoridades públicas mencionadas no art. 1º, inc. 
I a IV, do Decreto nº 4.244, de 2002?

Houve, no período, autorizações para o transpor-
te aéreo de outras autoridades nacionais na forma do 
parágrafo único do art. 1º do mesmo Decreto federal?

Quais autoridades requisitaram o serviço pres-
tado pela FAB e em que datas?

Quais as origens e os destinos dos vôos reali-
zados?

Quais os horários de partida e de chegada dos 
vôos relacionados acima?

Houve acompanhantes nessa viagens? Quantos 
e em que datas?

Quais os nomes dos passageiros (autoridades 
nacionais e acompanhantes) das aeronaves utilizadas 
em cada um dos vôos relacionados acima?

Justificação

Nos últimos dias, a imprensa divulgou a malver-
sação do uso do dinheiro público em mais uma moda-
lidade de serviço público: o transporte aéreo através 
de aeronaves da Força Aérea Brasileira – FAB.

Os Presidentes do Poder Judiciário e do Poder 
Legislativo, assim como da Presidente da Câmara dos 
Deputados, utilizaram os aviões da FAB para o cum-
primento de compromissos que a opinião pública não 
aceitou como oficiais, dada a natureza das atividades. 
No caso dos representantes das Casas legislativas, os 
episódios levaram a uma declaração pública de resti-
tuição de valores aos cofres públicos.

Essas notícias levaram a Procuradoria da Repú-
blica no Distrito Federal a instaurar procedimento pre-
liminar de investigação para apurar possíveis irregula-
ridades nos fatos relacionados à viagem do Presidente 
da Câmara dos Deputados, conforme informações da 
Agência Brasil, em reportagem publicada em seu sítio 
eletrônico em 06/07/2013.

A confusão entre o público e o privado parece 
não ter limites, mas, no caso reportado, há regras 
claras devidamente normatizadas. O Decreto federal 
nº 4.244, de 22 de maio de 2002, que “dispõe sobre o 
transporte aéreo, no País, de autoridades em aerona-
ve do Comando da Aeronáutica”, estabelece, de forma 
cristalina, quais são as hipóteses de atendimento de 
solicitação de usos dos aviões da FAB:

Art. 4º As solicitações de transporte serão aten-
didas nas situações abaixo relacionadas, observada 
a seguinte ordem de prioridade:

I – por motivo de segurança e emergência médica;
II – em viagens a serviço; e
III – deslocamentos para o local de residência 

permanente.

Tais hipóteses são taxativas, não sendo o caso de 
arguir-se subjetividade do conteúdo normativo desse 
Decreto. Nesse sentido, com vistas a dar cumprimento 
e efetividade à prerrogativa constitucional fiscalizado-
ra desta Casa, requeremos as informações acima ao 
Senhor Ministro de Estado da Defesa.

Sala das sessões, 8 de julho de 2013. – Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.

(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu quero despachar esse requerimento 
para tramitar na Mesa. Estou designando o Senador 
Flexa Ribeiro para ser o Relator na Mesa desse re-
querimento e quero dizer, de pronto, ao Senado e ao 
País que eu concordo, defendo e apoio a aprovação 
do requerimento. Esses voos da FAB são custeados 
com recursos públicos, com o dinheiro do contribuinte, 
e é muito importante que o contribuinte tenha nessa 
hora as explicações que a sociedade brasileira está 
cobrando, e o Senador Aloysio Nunes Ferreira, que 
tem absoluta razão, conta com o meu apoio e com a 
minha total solidariedade.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Eu acompanho, Sr. Presidente, a posição de V. Exª.

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

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

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu só quero so-
licitar, em relação ao primeiro tema que V. Exª tratou, 
até em nome da Bancada do Partido dos Trabalha-
dores, uma participação. Como eu conversava com o 
Senador Ricardo Ferraço, fui o primeiro Parlamentar 
brasileiro, ao final da década de 90 e início dos anos 
2000, a denunciar o pacto promovido pela Inglaterra 
e pelos Estados Unidos, conhecido no mundo inteiro 
como Ukusa, ou seja, United Kingdom mais USA, que 
gerou a instalação de uma base de dados chamada 
Echelon, fixada originalmente inclusive na Inglaterra. 
Depois disso, com um plano de cooperação com a 
Austrália, a Nova Zelândia e o Canadá.

Portanto, eu fiz essa denúncia à época. Inclusi-
ve hoje recebi um convite para falar sobre isso para 
determinado veículo de comunicação. E à época, Sr. 
Presidente, muita gente achava que era loucura a 
nossa posição em relação exatamente à espionagem 
a partir dessa base de dados instalada ali na Europa 
com essa vinculação. E mais ainda com os fatos ocor-
ridos recentemente. Lembrando que todo o processo 
de comunicação de satélite brasileiro é operado por 
satélites sobre os quais não temos nenhuma gestão. 
Além disso – inclusive como já lembrou de público o 
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Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo –, há a 
questão do cabo submarino.

Então, acho que é fundamental que a Comissão 
de Relações Exteriores... O Senador Ricardo Ferraço 
já anunciou aqui inclusive o início desse pedido de 
explicação, para que nós pudéssemos, em um pro-
cesso de aprofundamento, fazer esse debate, e não 
ficar restrito a um debate no Congresso Nacional. Acho 
que deveríamos inclusive extrapolar essas fronteiras e 
fazer o debate em âmbito mundial, envolvendo outros 
organismos, para que, de uma vez por todas, essa 
apuração tivesse encaminhamento para buscar não 
só coibir, mas também punir duramente aqueles que 
praticaram, ao longo dos anos, uma verdadeira espio-
nagem não só do ponto de vista de governos, como 
do ponto de vista inclusive da invasão da privacidade 
de cada cidadão mundo afora.

Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, o 
Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Vital do Rêgo.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Nós estamos na Ordem do Dia. Eu tenho o 
Senador Randolfe, o Senador Suplicy, o Senador Valdir 
Raupp e o Senador Alvaro Dias, e há um apelo para 
a votação do projeto dos papiloscopistas. Renovo a V. 
Exªs a necessidade...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – A 
minha proposta, Sr. Presidente, de encaminhamento é 
que a gente votasse a matéria dos papiloscopistas e, 
em seguida, abrisse para tratar desse tema.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Todos concordam?

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

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Os que estão pedindo a palavra pela ordem, 
vamos votar o projeto e depois abriremos a palavra.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Eu 
só queria manifestar o meu voto favorável...

(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 

– PB) – Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – ... 

a esse projeto, que regulamenta e que reconhece a 
profissão dos papiloscopistas, que têm lutado tanto 
lá nos Estados e agora aqui, no Congresso Nacional. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 

– PB) – Agradeço, Senador Valdir Raupp.

(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 

– PB) – Feito o registro. Valdir Raupp, Presidente Na-
cional do PMDB em exercício.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Item 4 da pauta, conforme entendimento pro-
posto pelos Srs. Líderes:

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA  
AO PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 244, DE 2009 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 766, de 2013)

Discussão, em turno único, do Substitutivo 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
244, de 2009 (nº 5.649/2009, naquela Casa), 
da Senadora Ideli Salvatti, que dispõe sobre 
a condição de perito oficial dos papiloscopis-
tas em suas perícias específicas e dá outras 
providências.
Parecer sob nº 648, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 
Relatora: Senadora Lúcia Vânia, pela rejeição 
do Substitutivo da Câmara.

Há, sobre a mesa, requerimento, de audiência 
da Comissão de Assuntos Econômicos, do Senador 
Humberto Costa. 

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO  
Nº 779, DE 2013 

(SCD Nº 244/2009)

Requeiro nos termos do art. 255 inciso II, da 
alínea “c”, item, 12, do Regimento Interno do Senado 
Federal, que o SCD nº 244 de 2009, que “Dispõe so-
bre a condição de perito oficial dos papiloscopistas em 
suas perícias específicas e da outras providências”, 
seja submetido também ao exame da Comissão de 
Assuntos Econômicos, além da comissão constante 
do despacho inicial.

Sala das Sessões, – Senador Humberto Costa.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 

– PB) – Em votação o requerimento do Senador Hum-
berto Costa, solicitando audiência, exame da CAE 
nesta matéria.

Em discussão o requerimento.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Sr. 

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

Qual matéria, Sr. Presidente?
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O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – É a matéria dos papiloscopistas. Há sobre a 
mesa...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– O PC do B vota pela rejeição, Sr. Presidente, o re-
querimento.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Dessa matéria, há um requerimento. Temos 
precedência na votação. 

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Sr. 
Presidente, eu declaro pela rejeição do requerimento, 
uma vez que as dúvidas suscitadas já foram dirimidas 
aqui por mim...

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Vamos ouvir.

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – ... 
num pronunciamento que fiz anteriormente. Eu gostaria, 
Sr. Presidente, só de um pouquinho da paciência de 
V. Exª, porque há uma dúvida em relação à exigência 
de nível superior para o perito oficial. 

Então, eu quero esclarecer o seguinte: que, até 
2008, não era exigido nível superior para nenhum cargo 
da Perícia Oficial, apenas para perito ad hoc.

A Lei nº 11.690, de 2008, passou a exigir nível 
superior, mas garantiu a quem ingressou com nível 
médio a condição de perito na área de formação.

Outra dúvida suscitada é que o projeto traria 
despesas extras.

Então, eu quero aqui relatar a consulta que foi 
feita, na Câmara dos Deputados, à Comissão de Fi-
nanças e Tributação.

Lá, o despacho foi o seguinte:

Indefiro, nos termos do art. 141, uma vez que 
o Projeto de Lei nº 5.649, de 2009, não contém 
disposição que importe aumento ou diminui-
ção da receita ou despesa pública, não sendo 
hipótese de pronunciamento da Comissão de 
Finanças e Tributação.

Portanto, Sr. Presidente, não se justifica a volta 
do projeto à Comissão de Assuntos Econômicos, uma 
vez que a Comissão de Tributação da Câmara dos De-
putados já opinou sobre a matéria. 

(Manifestação da galeria.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 

– PB) – A Relatora Lúcia Vânia opina pela rejeição do 
requerimento e faz adicionais esclarecimentos sobre o 
projeto, na condição de Relatora-Geral dessa matéria.

Eu vou ouvir os Líderes sobre o requerimento.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
O PCdoB encaminha voto contrário ao requerimento, 
Sr. Presidente.

(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 

– PB) – O Senador Cássio Cunha Lima, pelo PSDB.
Senador Cássio Cunha Lima, pelo PSDB.
Eu peço à assistência para manifestação ao fi-

nal do projeto, para que nós possamos andar com a 
celeridade necessária.

Senador Cássio Cunha Lima, pelo PSDB.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 

PB) – O PSDB, louvando o trabalho da Senadora Lú-
cia Vânia, integrante da nossa Bancada, igualmente, 
encaminha contra o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Contra o requerimento o PSDB.

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

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Senador Romero Jucá, pelo PMDB.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – O 
PMDB encaminha contra o requerimento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Senadora Ana Amélia, pelo PP.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O Par-
tido Progressista, da mesma forma, satisfeito com as 
explicações da Senadora Lúcia Vânia, encaminha con-
tra o requerimento.

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

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Pelo Democratas, Senador Wilder.

O SR. WILDER MORAIS (Bloco/DEM – GO) – 
Pela Liderança da Minoria, eu vou com a Senadora 
Lúcia Vânia.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Pela Minoria, é contrário.

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

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Pelo PDT.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Pelo 
PSB, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Pelo PSB, Senadora Lídice.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Não.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 

– PB) – Pelo PDT, Senador Taques.
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O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Acompanho a Relatora, Senadora Lúcia Vânia, Sr. 
Presidente. O PDT acompanha a Senadora.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Pelo PT, Senador Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, já vi que é unanimidade o voto “não”. Então 
pergunto a V. Exª: como o autor não está no plenário, o 
requerimento não está automaticamente prejudicado?

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – O autor está no painel e vamos...

Concluída a discussão,...
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 

– PB) – ... em votação o requerimento do Senador 
Humberto Costa.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Presidente, o PSOL é pela rejeição do reque-
rimento.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – PSOL pela rejeição.

Aqueles que concordam com a rejeição do re-
querimento, permaneçam... Levantem a mão. (Pausa.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, só para informar que o Senador Humberto 
Costa me informou neste momento que está pedindo 
inclusive para retirar o requerimento.

(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 

– PB) – Fica a manifestação... 
Está retirado o requerimento do Senador Hum-

berto Costa.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 

– PB) – Fica retirado o requerimento do Senador Hum-
berto Costa.

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Pela ordem, tem a palavra a Relatora, Sena-
dora Lúcia Vânia.

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, não 
poderia deixar de agradecer V. Exª, que, com muita 
habilidade e com muita gentileza, colocou este pro-
jeto na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. 
Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Agradeço a V. Exª.

Discussão do substitutivo da Câmara, em turno 
único.

Está em discussão a matéria. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação. 
A Presidência esclarece que, nos termos do art. 

287 do nosso Regimento Interno, substitutivo da Câ-
mara a projeto do Senado será considerado série de 
emendas e votado separadamente por artigos, pará-
grafos, incisos, alíneas, itens, em correspondência aos 
do projeto emendado, salvo aprovação de requerimento 
para votação em globo ou por grupo de dispositivos.

Nesse sentido, foi encaminhado à Mesa reque-
rimento da Senadora Lúcia Vânia que fundamenta no 
art. 287 para votação em globo.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO  
Nº 780, DE 2013

Requeiro, com fundamento no art. 287, parte final 
do Regimento Interno do Senado Federal, que o Subs-
titutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do 
Senado nº 244, de 2009, que dispõe sobre a condição 
de perito oficial dos papiloscopistas em suas perícias 
específicas e dá outras providências seja submetido 
à votação em globo.

Sala das Sessões, – Senadora Lúcia Vânia.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 

– PB) – Em votação.
Aqueles que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.)
Aprovada a votação em globo.
Passa-se à votação.
Em votação o substitutivo da Câmara... 
Em votação o substitutivo da Câmara que tem 

parecer contrário... Que tem parecer contrário da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania.

As Senadoras e os Senadores que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Que aprovam o relatório, não é, Senador?

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Lembrar que o parecer é contrário. Então, os 
senhores têm que levantar... Quem acompanha a Re-
latora tem que levantar a mão. Quem acompanha a 
Relatora tem que levantar a mão para rejeitar o parecer.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Voto com a Relatora. Com a Relatora, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Rejeitado o parecer... 

Rejeitado o substitutivo, acompanhando a Re-
latora. 

Rejeitado o substitutivo, o Projeto de Lei do Se-
nado nº 244, de 2009, vai à sanção.
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Parabéns, Senadora Lúcia Vânia. Parabéns aos 
Srs. Papiloscopistas. Agora podem comemorar.

(Manifestação da galeria.)

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 244, DE 2009

Dispõe sobre a condição de perito oficial 
dos papiloscopistas em suas perícias es-
pecíficas e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Respeitadas a iniciativa legislativa e a com-

petência do Poder Executivo a que estejam vinculados, 
são peritos oficiais para fins cíveis e criminais, nas 
suas áreas específicas, ou papiloscopistas e demais 
servidores públicos com denominações equivalentes, 
que exerçam atividades de perícias papiloscópicas e 
necropapiloscópicas.

Art. 2º No exercício da atividade de perícia oficial 
do papiloscopista lhe é assegurada autonomia técnica 
e científica, exigido concurso público com formação 
de nível superior.

Parágrafo único. Os papiloscopistas e equiva-
lentes que ingressaram sem exigência do diploma de 
curso superior até a data da entrada em vigor desta 
Lei continuarão a atuar exclusivamente nas respecti-
vas áreas para as quais se habilitaram.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Muito bem. Vamos ao item seguinte.

Obrigado aos senhores. Sejam felizes.
Vamos ao item seguinte.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 

– PB) – Vamos ao item seguinte. Nós temos uma pauta 
longa a cumprir, Srªs e Srs. Parlamentares.

Item 3 da pauta...
Sr. Senador Eduardo Suplicy com a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O item 6 refere-se a 
suplentes de Senador.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Eu queria… Só um segundo.

Eu tenho o Senador Eduardo Suplicy com a pa-
lavra pela ordem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.) – 
Sr. Presidente, eu apresentei, na semana passada, 
requerimento no sentido de que, quando apreciada a 
Proposta de Emenda nº 37, de 2011, seja apensada à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 55, que justa-

mente trata da eleição direta do suplente de Senador. 
Avalio que se trata de tema correlato e, por essa razão, 
gostaria de justificar o requerimento, se V. Exª permitir 
que eu tenha a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – V. Exª tem a palavra. Eu peço apenas que V. 
Exª tome a brevidade.

Antes de V. Exª subir a tribuna…
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 

– PB) – … eu ouço o Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Presidente, primeiro, um esclarecimento de 
V. Exª e da Mesa. Qual o item que nós abordaremos?

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – O próximo item da pauta, Senador Suplicy… 
O próximo item da pauta, eu queria consultar os Líde-
res para saber se há concordância – Senador Aloysio, 
Senador Walter, Senador Randolfe e Senador Edu-
ardo Braga – é o item 3 da pauta, Senador Líder do 
Governo, Projeto de Lei do Senado nº 764, de 2011, 
incluído na Ordem do Dia nos termos do Recurso 1. 
É a questão das ZPEs.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – O 
nosso Relator pediu para não ser hoje, porque ele 
não está aqui.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – O nosso Relator pediu para não ser hoje. Vamos 
votar amanhã, Senador Eduardo Braga. Ficaria melhor 
assim para o senhor? Para os Srs. Líderes também? 
A questão das ZPEs amanhã?

Pautaremos a ZPE amanhã.
O próximo item da pauta é a questão dos Sena-

dores, dos suplentes dos Senadores, mas nós temos 
quórum muito baixo.

Senador Eduardo Suplicy, com a palavra. Com a 
objetividade necessária, Senador Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sr. Presidente, seja para votar hoje ou votar amanhã, 
já que há concordância para se votar a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 37, do Senador José Sarney. 
A proposta tem um ponto positivo, que é a diminuição 
do número de suplentes de dois para um, e também 
outro ponto positivo, que proíbe a eleição de suplente 
que seja cônjuge ou parente consanguíneo do titular 
até segundo grau. Só que não elimina, por exemplo, 
a possibilidade de ser designado financiador daquela 
campanha, etc.

Eu quero aqui requerer que seja apensada a 
Proposta de Emenda à Constituição nº 55, que apre-
sentei já em 1995, e depois, outra vez, em 2007, que 
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justamente propõe a eleição direta também do suplen-
te de Senador.

Se for para diminuir de dois para um, estou de 
acordo; se for para não permitir parentes consanguí-
neos ou esposa, etc., também estou de acordo, mas 
avalio ser importante garantir que o suplente de Sena-
dor seja eleito diretamente pelo povo. E essa propos-
ta de emenda à Constituição prevê que para cada... 
Senador Walter Pinheiro. Senador Walter Pinheiro, eu 
explico. Senador Walter Pinheiro, para cada suplente, 
ou no caso de um suplente só, haverá a designação 
pelo partido ou coligação de pelo menos duas pesso-
as, ou até três, para que os próprios eleitores esco-
lham qual deverá ser o suplente, de tal maneira que 
todos os Senadores se tornarão eleitos diretamente 
pela população.

Eu, ainda há pouco, fiz uma consulta a todos os 
que estavam lotando as galerias sobre o quanto gos-
tariam de eleger diretamente o suplente de Senador 
e não apenas saber que há uma pessoa designada 
pelo partido ou coligação, e todos aqui aplaudiram a 
proposta de passarmos a eleger, ou seja, que o povo 
brasileiro venha a eleger diretamente também o su-
plente de Senador.

Por essas razões, Sr. Presidente, é que eu peço 
seja apensada à Proposta de Emenda à Constituição 
nº 37 a de nº 55, que prevê a eleição direta do suplente.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – O.k., Senador.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Eu já conversei com o Relator da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 37, o Senador Luiz Henrique, que 
bem a compreendeu, de tal maneira que S. Exª pode-
rá também dar o parecer sobre esta PEC apensada 
por requerimento, se assim for aprovado por todos os 
Srs. Senadores.

Muito obrigado, Senador Vital do Rêgo.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 

– PB) – Senador Eduardo Suplicy, acabei de determinar 
à Secretaria da Comissão de Constituição e Justiça 
que remetesse à Mesa do Senado a PEC nº 55, de 
autoria de V. Exª, ao mesmo tempo que o requerimento.

Se nós não conseguirmos votar esta PEC no dia 
de hoje, como é desejo do Presidente da Casa, Senador 
Renan Calheiros, por estarmos com um quórum para 
aprovação de PEC muito baixo, aí eu preciso ouvir as 
Lideranças com relação a esta PEC. O Senador Luiz 
Henrique já está pronto para relatar a matéria, a PEC 
nº 37. Mas determino que o requerimento de V. Exª 
seja apreciado preliminarmente no início do processo 
de deliberação.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Sr. Presidente, deixe-me só; eu estou com um reque-
rimento...

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

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) –.Ouço o Senador Randolfe, o Senador Walter 
e o Senador Eduardo Braga.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presiden-
te, inicialmente, a preocupação é com o quórum. Nós 
estamos com 50 Senadores presentes e é uma teme-
ridade submetermos à votação a proposta de emenda 
à Constituição com esse quórum, a não ser – o que me 
parece não ser o desejo dos Líderes aqui presentes 
nem da totalidade do Senado – que nós quiséssemos 
derrubar essa PEC. Então, parece-me que não é de 
bom tom colocá-la para apreciação.

Em segundo lugar, parece-me que o adequado 
é juntarmos todas as propostas que tramitam em re-
lação a este tema.

O texto original, Senador Vital, Presidente desta 
sessão neste momento, não me contempla e, pelo que 
eu consultei aqui entre as Lideranças, não contempla 
a maioria dos Senadores. O texto original mantém a 
figura de um suplente biônico, na prática. Somente 
diminui o número de suplentes de dois para um, que 
continua sendo um suplente biônico, que é eleito com 
o Senador.

Parece-me que a exigência que vem neste mo-
mento – a exigência que vem, inclusive, por parte do 
Poder Executivo, na cédula do plebiscito –, a exigência 
colocada... Não convém ao Senado não dar resposta, 
não pelo Executivo, mas não dar resposta à sociedade; 
não convém ao Senado deixar de aprovar uma propos-
ta de emenda à Constituição que mantenha qualquer 
tipo de suplência, ainda que biônica, digamos assim.

Portanto, eu me satisfaço, Sr. Presidente, com 
qualquer proposta que substitua a figura da suplên-
cia pela suplência eleita, seja a proposta do Senador 
Eduardo Suplicy; seja uma proposta que já foi apre-
ciada e debatida aqui na Casa, de autoria do Senador 
Walter Pinheiro, que dispunha sobre a possibilidade 
de a suplência ser ocupada pelo Deputado Federal 
mais votado.

Eu queria me antecipar dizendo que, neste mo-
mento, parece-me que seria o caso de, primeiro, nós 
não votarmos esta proposta de emenda à Constituição 
hoje, em decorrência do baixo quórum; em segundo 
lugar, apensarmos todas as matérias, porque somente 
o texto original da matéria não nos contempla. Então, 
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deveríamos apensar todas as matérias que tramitam 
na Casa sobre este tema para, ainda nesta semana, 
resolvermos, no plenário, o tema relativo à suplência 
de Senadores. Oxalá – tomara – resolvendo este tema 
com a possibilidade de eleição de suplentes.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Senador Randolfe, eu estou determinando à 
Secretaria da Casa, à Secretária-Geral da Mesa Cláu-
dia, que levante todas as matérias que envolvem su-
plência de Senador.

É necessário efetivamente que V. Exªs, que são 
autores ou relatores das matérias, encaminhem reque-
rimentos específicos.

Ouço o Senador Walter Pinheiro, pela ordem, e o 
Senador Eduardo Braga. Depois, o Senador Requião 
e o Senador Dornelles.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Senador Rodrigo Rollemberg também. Peço 
a inscrição.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Só quero concordar 
com V. Exª no aspecto da impossibilidade de votarmos 
esta matéria hoje.

Ela é uma proposta de emenda à Constituição, 
portanto, nós poríamos em risco a possibilidade de 
aprovar a mudança, seja de derrotar a proposta ou 
seja qualquer proposta.

A segunda questão é que o encaminhamento 
dado por V. Exª é importante porque abre a possibi-
lidade de apresentarmos propostas que até já foram 
discutidas, que já foram apresentadas e que vão na 
linha daquilo que colocou o Senador Randolfe aqui: 
uma proposta para que, efetivamente, o suplente tenha 
de ser submetido ao processo de urna.

A proposta que fiz à época, na reforma política, 
na tentativa de reforma política no Congresso, que foi 
apresentada era de haver somente um suplente de 
Senador e de esse suplente ser o Deputado Federal 
mais votado da coligação ou do partido do Senador.

E mesmo no caso de esse suplente ser de um Se-
nador eleito para oito anos, nos quatro anos seguintes, 
nós faríamos uma nova eleição. Portanto, não daríamos 
a esse Deputado que seria o suplente um mandato 
de oito anos, mas, sim, ele completaria o mandato de 
quatro anos no Senado, se submetendo a uma nova 
eleição para a renovação, no caso a substituição do 
Senador que teve que se afastar por qualquer motivo 
e, portanto, nós cumpriríamos assim o preenchimen-
to da suplência com os votos dados à coligação e/ou 
partido do Senador que se afastou.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – O.k..

Eu só quero comunicar aos senhores, antes de 
ouvir ... O Senador Eduardo Braga declinou da sua ins-
crição por concordar com a tese de que não devemos 
votar hoje em virtude do quórum. Mas, ao mesmo tem-
po, o Senador Eduardo Braga me pede para convidar 
as Srªs e os Srs. Senadores que estão lotados na MP 
610... O Senador Relator Eunício Oliveira está aqui e, 
daqui a pouquinho, nós teremos a necessária oitiva do 
relatório de S. Exª. Trata-se de uma MP que atende à 
expectativa da Região Nordeste, Senador Agripino.

Senador Roberto Requião com a palavra; de-
pois, Senador Dornelles, Senador Aloysio, Senador 
Rollemberg.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu 
acho que já há uma unanimidade quanto à posterga-
ção dessa discussão. De qualquer forma, eu manifesto, 
desde já, a minha inclinação por um suplente eleito. 
Mas nós não podemos votar isso com o quórum que 
estamos hoje, porque pode até acontecer que tenha-
mos uma maioria de suplentes aqui no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Senador Aloysio.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu quero dizer que participei da Comissão de Reforma 
Política, tão bem presidida pelo Senador Dornelles, 
e depois, da Comissão de Justiça, no debate sobre 
esta matéria, e eu me alinho com a proposta elabora-
da, coletivamente, por nós e muito bem relatada pelo 
Senador Luiz Henrique.

Mas eu queria apenas observar o seguinte: veja, 
nós estamos discutindo aqui se votamos hoje ou ama-
nhã ou depois o tema do suplente de Senador. V. Exª se 
dá conta de que a Presidente da República – a Presi-
dente da República –, a título de atender aos clamores 
das ruas, elencou esse ponto, que é absolutamente 
lateral, absolutamente despiciendo na agenda brasilei-
ra, como um dos temas a serem submetidos ao povo 
brasileiro mediante um plebiscito! É uma demonstra-
ção cabal de que a Presidente, ou pelo menos o seu 
Governo, está vivendo no mundo da lua. É um tema 
que nós podemos discutir aqui, votar aqui; há várias 
propostas em que trabalhamos, e a Presidente coloca, 
sugere ao Congresso que coloque isso como um dos 
temas da consulta popular, ao lado de outros que são 
efetivamente importantes – e que nós também pode-
mos resolver ou não, dependendo de termos maioria 
–, sobre financiamento de campanha e o modo de 
eleição dos representantes.

Colocar um tema dessa natureza, absolutamen-
te lateral – repito –, que nada tem a ver com coisa 
alguma, no que diz respeito às manifestações ou pro-
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blemas que vivemos, ora, sinceramente... Não vi ne-
nhum cartaz, nenhuma cartolinazinha, por minúscula 
que seja, nessas manifestações, dizendo: “Abaixo o 
suplente de Senador”. Não vi, não sei se V. Exª viu ou 
se algum Senador viu algo que pudesse motivar a Se-
nhora Presidente da República, a não ser o completo 
alheamento da realidade brasileira, a propor esse tema 
à consulta popular.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 

– PB) – Senador Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para 
cumprimentar V. Exª e concordar com o encaminha-
mento, dado por V. Exª, de apensar as demais propos-
tas de emenda à Constituição que tratam do mesmo 
tema e defender que possamos apreciar esta matéria 
amanhã, com quórum mais qualificado, já que se trata 
de uma proposta de emenda à Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Senador Francisco Dornelles, que foi o presi-
dente do colegiado...

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Só um minuto...

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Com a permissão do Senador Dornelles, Se-
nador Eunício.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Com a permissão do Senador Dornelles, quero me-
nos de um minuto.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Com a palavra, Líder.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Sem revisão do orador.) – Senador Francisco Dornel-
les, se V. Exª me permite 30 segundos, só para dizer a 
V. Exª que, nessa mesma linha, há um projeto – e sei 
que projeto de lei não se apensa à PEC – em que fiz 
um tratamento na questão, quando vinculamos a Lei 
da Ficha Limpa, encaminhando, dentro do meu texto, 
inspiração em termos de projetos aqui apresentados.

Há um PLS que já foi aprovado na Comissão de 
Constituição e Justiça de que V. Exª foi Relator, além 
de Presidente daquela Comissão, e de que tenho a 
honra de ser o autor. Então, solicito ao nosso Relator, 
Senador Luiz Henrique, mesmo sabendo que regimen-
talmente não há como apensá-la – essa matéria está 
no plenário e está instruída –, o empenho no sentido 
de incorporar parte do texto, o que é perfeitamente pos-
sível. Como já disse, V. Exª foi o Relator desse projeto.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – O Senador Luiz Henrique, dentro do conceito do 
projeto de V. Exª, vai apreciar; não dentro da inclusão, 
porque V. Exª, na condição de Líder e ex-Presidente da 

Comissão de Constituição e Justiça, preliminarmente 
já colocou essa indisponibilidade. Mas, certamente, o 
peso do projeto de V. Exª, no seu conteúdo, será apre-
ciado pelo Relator Luiz Henrique.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Vou aguardar o encerramento da Ordem do Dia para 
iniciar a Medida Provisória nº 610, que trata das dívi-
das dos pequenos agricultores do Nordeste brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Prorrogo a sessão pelo tempo necessário à 
conclusão dos trabalhos. Vamos encerrar o mais rapi-
damente possível.

Senador Dornelles, depois Senador Pedro Taques 
e Senador Moka.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 
– RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, a PEC relatada pelo Senador Luiz 
Henrique tem as seguintes condições: em primeiro lu-
gar, suplente de Senador, que hoje são dois, será redu-
zido para um. Haverá um único suplente de Senador.

O suplente de Senador substitui, mas não sucede. 
Ou seja, se o Senador se afasta por motivo de saúde, 
se é nomeado ministro, se é um afastamento tempo-
rário, porque um Estado não pode ficar sem Senador, 
o suplente assume. Mas, se o Senador se afasta de 
forma definitiva, renuncia ao mandato ou é nomeado 
governador ou presidente da República, é convocada 
uma nova eleição para o cargo de Senador. O suplente 
substitui, mas não sucede.

Foi vetada, também, a eleição de suplente, seja 
ele cônjuge, parente consanguíneo ou afim, até o se-
gundo grau. Essas alterações se aplicam para aqueles 
que forem eleitos em 2014. Ou seja, não se aplicam 
àqueles que já foram eleitos.

Quero, Senador Suplicy, dizer a V. Exª que entendo 
que deve haver uma relação política entre o Senador e 
o seu suplente. Deve haver uma afinidade política, uma 
afinidade ideológica. A ideia de se eleger um Senador 
e, por fora, um suplente já foi amplamente discutida e 
rejeitada na Comissão que tratou da reforma política. 
Há outra proposta: de que o suplente do Senador fos-
se o Deputado mais votado. Aí, esse Deputado seria 
o suplente dele e ocuparia o lugar dele.

Ora, por que o Deputado mais votado? Não há 
afinidade política entre o Senador eleito e o Deputado 
mais votado. Podem ser até de partidos antagônicos, 
partidos que tenham posições políticas diferentes.

O relatório do Senador Luiz Henrique é aquele 
que surgiu de um grande debate. Em primeiro lugar, 
ao invés de dois suplentes, um único suplente. Em se-
gundo lugar, o suplente substitui o Senador em caso 
de afastamento temporário, mas não o sucede. No 
caso de afastamento definitivo, há uma nova eleição. 
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Terceiro, veda a eleição de suplente que seja cônjuge, 
parente ou parente até o segundo grau. As alterações 
que propõe em 2014.

De modo que considero extremamente importan-
te e adequado o relatório do Senador Luiz Henrique e 
faço um apelo grande para que nós venhamos aprovar 
esse relatório, que é consequência de um grande de-
bate político havido na Comissão de Reforma.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 

– PB) – Deixa eu...
Senador Suplicy...
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 

– Senador Vital...
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 

– PB) – ..., eu quero otimizar esta sessão, até porque 
a 610 espera V. Exªs a partir do momento em que en-
cerrarmos a Ordem do Dia.

Os Itens 9, 12, 13 e 15 estão na pauta para contar 
prazo de sessões. Eu consultaria os Srs. Líderes se po-
deríamos deixar o 9, o 12 e o 13 para amanhã. (Pausa.)

Certo?
Está encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão delibe-
rativa ordinária:

1 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 57, DE 2010 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 428/2013)

Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010 (nº 
252/2007, na Casa de origem, do Deputado Gil-
mar Machado), que altera a Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para disciplinar 
o rateio entre empregados da cobrança adicio-
nal sobre as despesas em bares, restaurantes, 
hotéis, motéis e estabelecimentos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR 
e CAS.

2 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 248, DE 2013 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 724, de 2013)

Projeto de Lei do Senado nº 248, de 2013, do 
Senador Renan Calheiros e outros Senhores 
Senadores, que institui o Programa “Passe 
Livre Estudantil”, de âmbito nacional.
Pendente de pareceres da CE e CAE.

3 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 764, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia,  

nos termos do Recurso nº 1, de 2013) 
(Em regime de urgência, nos termos  

do Requerimento nº 356, de 2013 – RISF 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 764, de 2011, da Senadora Lí-
dice da Mata, que altera a Lei nº 11.508, de 20 
de julho de 2007, que dispõe sobre o regime 
tributário, cambial e administrativo das Zonas 
de Processamento de Exportação, e dá outras 
providências.
Pareceres sob nºs:
– 1.670, de 2012, da Comissão de Desenvol-
vimento Regional e Turismo, Relator: Senador 
Wellington Dias (1º pronunciamento: sobre o 
Projeto), favorável;
– 1.671, de 2012, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, Relator: Senador Jorge Viana (1º 
pronunciamento: sobre o Projeto), favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CAE (Substituti-
vo), que oferece; e
– 655, de 2013, de Plenário, conjunto (sobre 
as Emendas nºs 2 e 3-Plen), Relator: Senador 
Jorge Viana, em substituição às Comissões 
de Desenvolvimento Regional e Turismo; e de 
Assuntos Econômicos, contrário à Emenda nº 
2 e favorável à Emenda nº 3.

5 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 410, DE 2012-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 767, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 410, de
2012-Complementar, do Senador Rodrigo Rol-
lemberg, que altera a Lei Complementar nº 
94, de 19 de fevereiro de 1998, que autoriza 
o Poder Executivo a criar a Região Integrada 
de Desenvolvimento do Distrito Federal e En-
torno – RIDE e instituir o Programa Especial 
de Desenvolvimento do Entorno do Distrito 
Federal, e dá outras providências, para incluir 
os municípios de Alto Paraíso de Goiás e São 
João d’Aliança, ambos situados no Estado de 
Goiás, na RIDE.
Parecer nº 656, de 2013, da Comissão de 
Desenvolvimento Regional e Turismo, Rela-
tora: Senadora Lúcia Vânia, favorável, com a 
Emenda nº 1-CDR, que apresenta.
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6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 37, DE 2011 
(Votação Nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 37, de 2011, ten-
do como primeiro signatário o Senador José 
Sarney, que altera os arts. 46 e 56 da Consti-
tuição Federal, para reduzir de dois para um 
o número de suplentes de Senador; vedar a 
eleição de suplente que seja cônjuge, parente 
consanguíneo ou afim, até o segundo grau ou 
por adoção do titular e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 382, de 2011; e 101, de 
2012, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, Relator: Senador Luiz Henrique, 1º 
pronunciamento (sobre a Proposta): favorável, 
com as Emendas 1 a 2-CCJ, que apresenta; 
2º pronunciamento (sobre as Emendas nºs 3 
e 4, de Plenário): pela rejeição.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2011

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Walter 
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da 
Constituição Federal, para estabelecer que os 
ocupantes de cargo público que tiverem sua 
escolha aprovada previamente pelo Senado 
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem 
comparecer a essa Casa, anualmente, para 
prestar contas de suas atividades nos respec-
tivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2012

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio Sou-
za, que cria Tribunal Regional Federal. (Paraná)
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 86, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia,  

nos termos do Requerimento nº 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Quarta sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
86, de 2011, tendo como primeira signatária 
a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria os 
Tribunais Regionais Federais da 6ª Região, 
com sede em Manaus e jurisdição no Esta-
do do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que 
oferece, com votos vencidos dos Senado-
res Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, 
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela 
prejudicialidade das Propostas de Emenda à 
Constituição nºs 46 e 61, de 2012, que trami-
tam em conjunto.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 46, DE 2012 
(Incluído em Ordem do Dia,  

nos termos do Requerimento nº 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Quarta sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
46, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para criar o Tribunal Regional Federal 
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdi-
ção nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão 
e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que 
oferece, com votos vencidos dos Senado-
res Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, 
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela 
prejudicialidade das Propostas de Emenda à 
Constituição nºs 46 e 61, de 2012, que trami-
tam em conjunto.
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11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 61, DE 2012 
(Incluído em Ordem do Dia,  

nos termos do Requerimento nº 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 
2012, tendo como primeiro signatário o Senador 
Eunício Oliveira, que cria Tribunal Regional Federal 
com jurisdição nos Estados do Ceará, Piauí e Rio 
Grande do Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

12 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 7, DE 2013

Quarta sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
7, de 2013, tendo como primeiro signatário o 
Senador José Sarney, que acrescenta artigo 
ao Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para vincular a duração dos benefícios 
fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio 
(ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vi-
gência da Zona Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto 
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.

13 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 32, DE 2010

Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 32, de 2010, tendo como primeiro signatário 
o Senador Valter Pereira, que altera os arts. 
92 e 111-A da Constituição Federal, para ex-
plicitar o Tribunal Superior do Trabalho como 
órgão do Poder Judiciário, alterar os requisitos 
para o provimento dos cargos de Ministros da-
quele Tribunal e modificar-lhe a competência.

Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

14 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 123, DE 2011

Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos 
Deputados, tendo como primeiro signatário o 
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alí-
nea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição 
Federal, instituindo imunidade tributária sobre 
os fonogramas e videofonogramas musicais 
produzidos no Brasil contendo obras musicais 
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou 
obras em geral interpretadas por artistas bra-
sileiros bem como os suportes materiais ou 
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta, 
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.

15 
REQUERIMENTO  
Nº 705, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
705, de 2013, do Senador Randolfe Rodrigues, 
solicitando o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 62, de 2012 – 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, 229, 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).

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Senador Vital do Rêgo...

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Senador Dornelles, o senhor já concluiu?

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Concluí.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Senador Moka e Senador Taques.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 
Sem revisão do orador.) – Senador Vital do Rêgo, eu 
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queria, na verdade, apoiar, na íntegra, essa proposta 
que o Senador Dornelles acaba de defender da tribu-
na, cujo relator é o Senador Luiz Henrique. 

Esse foi um dos itens que, no início do mandato, 
nós defendemos exaustivamente e me parece ser a 
proposta mais equilibrada: um único suplente, que não 
pode ter nenhum tipo de parentesco, consanguinidade 
de nenhuma forma. Ele, na verdade, pode substituir por 
motivo de doença, por uma viagem, mas ele não su-
cede. Penso que aí é onde se encontra o equilíbrio da 
proposta: um único suplente que substitui, mas que não 
sucede e que não guarda nenhum tipo de parentesco. 

Portanto, quero declarar o meu apoio à propos-
ta relatada pelo Senador Luiz Henrique e que, recen-
temente, foi brilhantemente defendida pelo Senador 
Dornelles.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 

– PB) – O Senador Pedro Taques abriu mão da palavra.
Senador Paulo Davim.
O Senador Luiz Henrique vai se pronunciar.
Senador Davim, com a palavra V. Exª. 
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Solicito 

minha inscrição no horário de lideranças.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 

– PB) – Como Líder, está inscrito o Senador Paulo 
Davim.

Vamos retomar a lista de oradores inscritos.
Com a palavra o Senador Romero Jucá, como 

Líder. (Pausa.)
Senador Paulo Davim...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 

– PB) – Com a palavra, pela ordem, V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, só retomando, o Presidente Renan fez a co-
municação de algumas medidas que o Senado da 
República tomou diante dos notórios acontecimentos, 
que considero um ultraje, das últimas informações que 
dão conta do que considero uma verdadeira agressão 
por parte do governo norte-americano em relação ao 
nosso País.

O Senador Ricardo Ferraço, Presidente da Comis-
são de Relações Exteriores do Senado, comunicou-nos 
a realização, amanhã, de uma sessão extraordinária, 
como medida coerente com esses acontecimentos, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
onde será apreciado um conjunto de requerimentos 
de convite e convocação do Ministro das Relações 
Exteriores, do Ministro-Chefe da Abin, do Ministro-

-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, além 
do Ministro da Defesa. 

Solicitei algumas informações esta manhã e re-
cebi, ainda há pouco, a seguinte comunicação do Mi-
nistério das Relações Exteriores, que faço questão de 
destacar e ao final da qual faço um aditamento. Diz 
o seguinte a comunicação da chancelaria brasileira:

O Governo brasileiro recebeu com grave pre-
ocupação a notícia de que as comunicações 
eletrônicas e telefônicas de cidadãos brasileiros 
estariam sendo objeto de espionagem por ór-
gãos de inteligência norte-americanos. O Go-
verno brasileiro já solicitou, acerca desse tema, 
esclarecimentos ao Governo norte-americano, 
assim como ao Embaixador norte-americano 
residente em Brasília.
O Governo brasileiro engajar-se-á, no âmbito 
da União Internacional de Telecomunicações 
em Genebra, pelo urgente aperfeiçoamento 
de regras multilaterais sobre segurança das 
telecomunicações. Além disso, o Brasil lançará, 
nas Nações Unidas, iniciativas com o objetivo 
de proibir abusos e impedir a invasão da pri-
vacidade dos usuários das redes virtuais de 
comunicação...

É o que diz a comunicação do Itamaraty.
Sr. Presidente, eu queria trazer ao Plenário do 

Senado a comunicação feita pelos movimentos sociais 
da área de livre comércio bolivariana, de todos os mo-
vimentos sociais da América Latina, que faz um comu-
nicado de solidariedade aos governos do Equador, da 
Nicarágua, da Bolívia e da Venezuela.

Esse comunicado de solidariedade ao governo 
desses países é também por eles terem manifesta-
do sua disposição de conceder asilo ao Sr. Edward 
Snowden.

Diz, traduzindo, o comunicado dos movimentos 
sociais latino-americanos:

Estamos muito orgulhosos – referindo-se ao 
Sr. Edward Snowden – de sua coragem e des-
prendimento de enfrentar os interesses do im-
pério norte-americano. 
Estamos vigilantes por sua vida e sua inte-
gridade.
Exigimos que a comunidade internacional ga-
ranta sua segurança e [a segurança] de seus 
familiares.

Mais adiante, os movimentos sociais da América 
Latina manifestam solidariedade e apoio aos governos 
do Equador, Nicarágua, Bolívia e Venezuela.
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Eu gostaria, Sr. Presidente, para concluir, que a 
este comunicado do Governo brasileiro que li se so-
masse o seguinte: está mais do que comprovado pelos 
notórios acontecimentos, pelas informações que dão 
conta as agências de notícia no dia de hoje, pelas in-
formações de que dá conta o noticiário de todos os 
jornais no dia de hoje, que o Sr. Edward Snowden está 
entre aqueles que possuem informações privilegiadas 
de interesse do nosso País, informações privilegiadas 
de interesse da segurança nacional. Por isso, o Brasil 
foi um dos 27 países aos quais o Sr. Edward Snowden 
pediu asilo diplomático. Desses 27 países, somente os 
governos do Equador, Nicarágua, Bolívia e Venezuela 
responderam dizendo que oferecem asilo.

Eu acho que é chegado o momento, como já foi 
dito, nessa tribuna, pelo Senador Roberto Requião, de 
o Governo brasileiro se associar à Venezuela, ao Equa-
dor e à Bolívia, em virtude de o Sr. Edward Snowden, 
pelos notórios acontecimentos, ter informações que 
dizem respeito à segurança nacional, ter informações 
que dizem respeito ao fato de o Brasil ser a nação la-
tino-americana mais espionada, mais investigada pelo 
império norte-americano.

Por estas razões, eu considero que é importante 
– e eu adiciono isto à manifestação do Senado brasi-
leiro –, eu considero que é importante...

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Certo, Senador.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) –... o Governo brasileiro também se incluir no 
rol das nações que oferecem sua pátria para dar asilo 
ao Sr. Edward Snowden.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Feito o registro de V. Exª.

Senador Romero Jucá, à tribuna.
Senador Eduardo Braga, enquanto o Senador 

Romero Jucá se posiciona.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Sr. Presidente, é para solicitar a V. Exª e à Secreta-
ria da Mesa a inclusão, na Ordem do Dia de amanhã, 
do Projeto de Resolução nº 39, de 2013, que trata da 
renegociação da dívida externa do Congo.

O prazo de emendas, solicitado pelo Líder Aloysio 
Nunes Ferreira, esgotou-se no dia 25 de junho, e ele 
está pronto para ser apreciado no plenário. 

Então, eu solicito a V. Exª que peça a inclusão, 
na Ordem do Dia de amanhã, do Projeto de Resolu-
ção nº 39.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Havendo entendimento, esta Presidência…

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) – 
Não há problema. Já está cumprido o prazo de emen-
da, no entendimento das lideranças.

Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 

– PB) – Esta Presidência acata a providência que V. 
Exª sugere, até por que há entendimento de V. Exª com 
os demais Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – A Presidência comunica ao plenário que o Se-
nador Wellington Dias, Líder do PT, assina também o 
Ofício S-32, de 2013, lido na sessão de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Com a palavra o Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, quero saudar todos os que nos 
acompanham pelas redes sociais, pela TV Senado e 
pela Rádio Senado.

Sr. Presidente, pedi a palavra para fazer dois 
registros rápidos, mas que considero extremamente 
importantes.

O primeiro deles diz respeito ao programa, lan-
çado, há pouco, pela Presidenta Dilma, num trabalho 
e num esforço de vários Ministérios do Governo, coor-
denados pelo Ministro Alexandre Padilha, da Saúde, 
pelo Ministro Aloizio Mercadante, da Educação, e pela 
Ministra Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, no sentido de 
lançar um amplo programa de reforço e melhoria da 
saúde pública no Brasil.

O Programa Mais Saúde para o Brasil é um Pro-
grama que vai desde a ampliação do número de vagas 
nas universidades brasileiras... E aí eu quero registrar 
a importância da estruturação do Programa no que 
tange a criar, além das vagas nas universidades, criar 
também as residências médicas para que, em conjun-
to com esses cursos, a residência médica possa ser 
oferecida onde está sendo feito o curso e, portanto, 
fixar o médico ou a médica naquele local do estudo.

Também, na programação que foi feita, levou-se 
em conta a prioridade, Presidente Vital do Rêgo, para 
que o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste recebam, 
efetivamente, uma quantidade maior de cursos de for-
mação e de residência.

Por exemplo, a minha cidade, Boa Vista, a nossa 
capital, deverá receber mais um curso de Medicina, 
agora numa universidade privada, exatamente para 
ampliar a oferta e a formação de médicos no nosso 
Estado de Roraima. E assim no Estado do Amazonas, 
no Estado do Acre, no Estado de Rondônia, no Estado 
do Amapá, no Estado do Pará, enfim, onde, efetiva-
mente, há a necessidade, onde há um índice pequeno 
de médicos por habitante, da forma como foi demons-
trado pelo Ministro Aloizio Mercadante.

Outro ponto importante é o reforço de recursos 
para a recuperação e ampliação de unidades de saú-
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de já existentes, Sr. Presidente. O recurso não será só 
para construir UPA, para construir hospitais, mas tam-
bém para recuperar hospitais, para recuperar e ampliar 
Unidades Básicas de Saúde que, muitas vezes, não 
têm a condição física de receber novos serviços para 
prestar novos atendimentos à população.

Também o Governo lança um edital de convoca-
ção para a contratação de médicos, por meio do Go-
verno Federal. Serão oferecidos cargos para médicos 
em todo o Brasil, priorizando os Estados que têm um 
índice menor de médicos. Portanto, o Governo Fe-
deral deverá pagar, além de um salário de R$10 mil, 
mais uma ajuda de custo, para que o médico possa se 
deslocar aos Municípios do interior, às periferias das 
grandes cidades, para que, efetivamente, nós tenha-
mos uma oferta de médicos em condição de atender 
à população na sua inteireza. 

Esse programa definiu recursos para a constru-
ção de mais 250 UPAs anunciadas hoje, Unidades de 
Pronto Atendimento, anunciadas pela Presidenta Dil-
ma, a construção ou recuperação de 15 mil unidades 
de saúde básica, nos diversos Municípios brasileiros, 
portanto, levando em conta e atendendo ao clamor e 
à cobrança da população pela melhoria dos serviços 
de saúde. 

Nós ouvimos lá as palavras do José Fortunati, 
Presidente da Associação de Prefeitos, do Governador 
Jaques Wagner, nós ouvimos, enfim, Estados e Muni-
cípios apoiando esse programa, que realmente é um 
ponto fundamental de busca para atender aos anseios 
da população. Os prefeitos hoje já gastam, em todas 
as prefeituras, mais do que os 15% previstos na norma 
legal como despesa de saúde. Os Estados já gastam 
mais de 12% do previsto. Portanto é muito importante 
esse reforço de recursos do Governo Federal. 

Eu gostaria também, Sr. Presidente, mesmo nessa 
linha da saúde, de fazer um registro que diz respeito 
agora ao meu Estado de Roraima, que foi, neste final 
de semana, a assinatura de obras do PAC Sanea-
mento Básico para levar para Boa Vista um programa 
que vai fazer com que, daqui a três anos, haja 100% 
de atendimento de esgoto, de saneamento, na nossa 
capital. Será, sem dúvida alguma, uma cidade padrão 
sob esse aspecto.

Nós assinamos R$244 milhões de PAC, na sex-
ta-feira passada, atendendo, assim, ao Governo do 
Estado, à Prefeitura de Boa Vista e à população de 
Boa Vista.

Amanhã, a cidade de Boa Vista completa 123 
anos. Sem dúvida nenhuma, não poderia receber me-
lhor presente do que os recursos necessários para uni-
versalizar o esgoto sanitário na nossa cidade.

Fico feliz por ter colaborado com essa ação tão 
importante para a saúde pública, para diminuir a mor-
talidade infantil. Portanto fica aqui o registro, parabe-
nizando o Governador do Estado, José Anchieta, a 
Prefeita de Boa Vista, Teresa Surita, e também a Caixa 
Econômica e o Ministro das Cidades, Aguinaldo Ribei-
ro, que possibilitou a assinatura desse convênio, com 
a autorização da Presidenta Dilma Rousseff.

Era este o registro que eu gostaria de fazer, Sr. 
Presidente.

Eu gostaria que fosse transcrita a matéria “Inves-
timentos em Saneamento Resultam em mais Saúde, 
Afirma Romero Jucá”.

Muito obrigado.

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

Investimentos em saneamento resultam  
em mais saúde, afirma Romero Jucá

A Caixa Econômica Federal e o Governo do Es-
tado assinaram, no dia 5 de julho, o contrato para as 
quarta e quinta etapas das obras de saneamento bá-
sico em Boa Vista. Serão investidos R$244 milhões 
liberados pelo Ministério das Cidades. Serão benefi-
ciados moradores dos bairros União, Jardim Caranã, 
Jóquei Clube, Centenário, Asa Branca, Doutor Sílvio 
Botelho, Jardim Tropical, Araceli Souto Maior, de parte 
do bairro Tancredo Neves, Alvorada, Cambará e Dou-
tor Sílvio Leite.

O senador Romero Jucá (PMDB) ressaltou a 
importância das obras para toda a população. “Estas 
obras transcendem uma cidade, pois elas estão ligadas 
a vida de todos os moradores da capital. Saneamento 
básico significa saúde e qualidade de vida. Com esta 
ação melhoramos nossos índice de expectativa de 
vida e reduzimos os graus de mortalidade”, disse Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Agradeço a participação de V. Exª.

Próximo orador inscrito: Senador Paulo Davim. 
Depois, permutando com o Senador Vital do Rêgo, 
Senador Eduardo Braga.

Senador Paulo Davim com a palavra.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, na semana 
passada, os médicos do Brasil foram às ruas para ex-
ternar a sua preocupação e o seu descontentamento 
com algumas medidas anunciadas pelo Governo. Muito 
se fala nessa questão de médicos do Brasil, e eu gos-
taria de esclarecer alguns pontos.
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É lógico, é uma verdade inconteste que há no 
Brasil regiões e Municípios de difícil provimento e que 
há, sem sombra de dúvida, carência do profissional 
médico, como também há carência do enfermeiro, do 
odontólogo, do farmacêutico, do advogado, do dele-
gado. Mas o médico é importante dentro da estrutura 
de saúde. Nós entendemos isso.

No Brasil, de acordo com o Conselho Federal de 
Medicina, nós temos um médico para cada 500 habitan-
tes, ou seja, 1,95 médicos para cada mil. A Organização 
Mundial de Saúde determina um para mil; o Brasil tem 
1,95, que dá em torno de um médico para cada 500 
habitantes. E o que nós queremos, o que a categoria 
médica quer, o que as entidades médicas querem é 
uma política de interiorização do profissional médico. 

O Brasil tem 20% dos médicos do continente 
americano, 4,5% dos médicos do planeta, só que 70% 
desses médicos estão concentrados no Sul e Sudes-
te por falta de uma política de interiorização. O Brasil 
é o segundo país do mundo em número de escolas 
médicas, só perdemos para a Índia: o Brasil tem 200 
faculdades de Medicina; a Índia tem 257. 

Ora, se o número de faculdades de Medicina re-
solvesse o problema de saúde, o Brasil teria uma saú-
de exemplar. Dizem que o Brasil tem muita faculdade 
de Medicina, mas forma pouco. Calma. Vamos para os 
números – os números não mentem. O Brasil forma 
cerca de 16 mil médicos ao ano; os Estados Unidos da 
América, que têm praticamente o dobro da população 
do Brasil, formam 17 mil. Então, são dados irrefutáveis. 

Dizem também que o Brasil tem um pouco mais 
de 1% de médico estrangeiro, que a Inglaterra tem 
30% dos médicos estrangeiros e outros países, tam-
bém. Vamos com calma, vamos com calma. Todos os 
médicos que foram para os Estados Unidos, para a 
Inglaterra, para a França ou para qualquer país, esses 
médicos não entraram de graça. Esses médicos foram 
submetidos a exame de revalidação e foram submetidos 
a exame de proficiência do idioma, porque o médico 
precisa compreender bem e com clareza o que o seu 
paciente está dizendo. Se não entender com clareza, 
ele vai diagnosticar errado e, diagnosticando errado, 
vai tratar errado. Isso é uma lógica direta.

Portanto, os 30% de médicos estrangeiros na 
Inglaterra, todos eles foram submetidos a exame de 
revalidação e de proficiência em línguas. E tem mais: 
esses países da Europa, como Inglaterra, como Fran-
ça e outros tantos, até mesmo os Estados Unidos da 
América, são polos de referência em ciência médica. E 
todo polo de referência e pesquisa em ciência médica, 
em torno dele satelitam pessoas e serviços do mundo 
inteiro, porque querem ir para lá, buscam a pesquisa, 
procuram o aprimoramento e vão de livre e espontânea 

vontade. Eles se submetem aos exames e à proficiên-
cia de língua para chegar lá e participar daquele seleto 
grupo de pesquisadores. Todo médico gostaria de tra-
balhar em um grande centro de pesquisa. Da mesma 
forma, todo jogador de futebol do Brasil quer ir para 
o Barcelona, para o Real Madri, para o Milan, porque 
são clubes de referência no mundo e todos querem 
trabalhar, querem participar desse grupo seleto. Isso 
acontece não só na medicina, mas em todas as pro-
fissões da área de saúde no mundo.

Pois bem, nós queremos médicos atuando nas 
áreas de difícil provimento. Queremos. Será que o 
médico é esse monstro que estão tentando pintar? 
Adianta satanizar a figura do médico? Não. O médico 
não é verdadeiramente isso que estão querendo pin-
tar: que não se incomoda com a atenção básica, que 
não quer trabalhar, que não é sensível à dor alheia. De 
forma alguma. Aliás, esse é o motivo maior da nossa 
profissão, é o motivo maior.

Agora, nós precisamos que os profissionais que 
venham trabalhar no Brasil sejam qualificados, sejam 
profissionais que não coloquem em risco a saúde da 
população e que possam ajudar na construção do sis-
tema de saúde no Brasil, porque o profissional que vem 
para o Brasil ou que eventualmente venha para o Bra-
sil nessa situação, para um contrato de três anos, ele 
vem para ganhar o dinheiro dele, até porque um bom 
profissional, na Espanha ou em Portugal, está traba-
lhando, está empregado; ele não está desempregado. 
Os que eventualmente virão para o Brasil vão trabalhar 
numa área de difícil acesso, numa área, muitas vezes, 
inóspita, em situações difíceis. Eles vêm porque estão 
desempregados nos seus respectivos países e porque 
precisam desse emprego.

E tenho absoluta certeza de que, por mais que 
queiram contribuir na construção do sistema, eles 
não vão se compatibilizar com o prefeito, não vão se 
compatibilizar com o secretário de saúde, não vão re-
clamar da falta de insumos, não vão reclamar de que 
está faltando antibiótico, anti-inflamatório, soro, equipo. 
Eles não vão se indispor, porque, se entrarem em uma 
linha de conflito ou em atrito com as autoridades sani-
tárias dos Municípios, eles vão voltar para os países 
de origem e não contribuem com o sistema.

Para construir esse sistema do jeito que quere-
mos, nós precisamos de pessoas engajadas em saúde 
que queiram ajudar na construção do sistema de que 
o Brasil precisa.

Muito se fala. Vi na televisão, na semana passada, 
um prefeito dizendo que estava oferecendo R$30 mil 
para que um pediatra trabalhasse em uma UTI, pois 
fazia anos que essa vaga estava em aberto. 
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Vamos com calma. Isso é meia verdade. Um pre-
feito que oferece R$30 mil de salário está oferecendo 
um valor acima do teto do Brasil. Então, esse prefeito, 
para começar, teria que ser denunciado ao Ministério 
Público, porque não está obedecendo à Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, pois no Brasil existe um teto. Em 
segundo lugar, não se monta uma UTI com um mé-
dico só. No mínimo são dez profissionais. Se ele está 
oferecendo R$30 mil para um médico, significa dizer 
que, no mínimo, ele ofereceu R$30 mil para os outros 
nove, coisa que não é real. Ou senão ele quer que um 
médico apenas faça as vezes de dez. Ou, em última 
análise, isso é uma bravata.

Muitos prefeitos que exigem a presença do mé-
dico não cumprem com as responsabilidades do pa-
gamento desse profissional. E digo isso de cátedra. Já 
trabalhei no interior e duas prefeituras do meu Estado 
me passaram a perna. Uma prefeitura deixou de me 
pagar R$14 mil; a outra deixou de me pagar R$11 mil. 
Na verdade, isso aconteceu há muitos anos.

Então, todo profissional médico que trabalhou no 
interior tem uma história dessa para contar. E eu vi-
venciei na pele. Os prefeitos não cumprem com a sua 
responsabilidade de pagamento dos profissionais mé-
dicos. E o que o médico quer é uma segurança jurídica. 
E a prova cabal do que eu digo é o sucesso do Provab.

O Provab tem dois anos. No ano passado, o Pro-
vab contratou 4.300 médicos com salário de R$8 mil 
e uma bonificação na prova de residência. Ora, quer 
dizer que um médico deixou de trabalhar em uma pre-
feitura que ofereceu R$30 mil de salário para trabalhar 
no Provab por R$8 mil? Que milagre é este? É porque 
os R$8 mil chegam, pois quem paga é o Ministério da 
Saúde e o dinheiro é depositado na conta. E ainda por 
cima esse profissional tem a bonificação na prova de 
residência.

Neste ano, a expectativa do Provab é acima de 
oito mil inscritos, o que atesta o sucesso do programa. 
Sem segurança jurídica acho muito pouco provável que 
venha médico do Brasil ou do exterior. 

Essa proposta que foi anunciada hoje dá garantia 
jurídica, porque é o Ministério da Saúde que vai pagar 
esses salários. 

Agora, precisa-se de concurso público, para se 
dar garantia para esse profissional ir para o interior. O 
salário tem de entrar na conta. Não pode ser só um 
salário de faz de conta. Não! Contratou, pague!

Duvido que um jovem que passe num concurso 
do Ministério Público se negue a trabalhar no interior 
do Estado ou do Brasil. Ele vai para lá, porque tem 
um bom salário e porque tem perspectiva de carreira. 
Duvido que um jovem que passou num concurso da 
Magistratura se negue a ir para o interior do Brasil. Ele 

vai para o interior, porque tem um salário garantido e 
tem uma perspectiva de carreira.

Então, é exatamente isso. É segurança jurídica 
que os profissionais da saúde – não só médicos, mas 
profissionais da saúde – precisam ter. O Brasil precisa 
evoluir do ponto de vista de saúde pública. Nós preci-
samos ajudar a construir esse sistema, esse modelo. 
E só construiremos esse modelo, só implantaremos 
esse modelo definitivamente na hora em que, na pon-
ta, houver profissionais comprometidos com ele. E só 
haverá esses profissionais se oferecermos a segurança 
jurídica de que eles precisam, com concurso público, 
com um salário que, realmente, no final do mês, chegue 
à conta do profissional que está no interior do Brasil. 
Qual é o profissional que vai pegar sua família e seus 
filhos e levá-los para o interior se ele recebe o salário 
por um ou dois meses e, no terceiro mês, não o recebe?

Estou dizendo isso não porque ouvi falar isso, 
não! É que sofri na pele isso. Eu trabalhei em dois Mu-
nicípios no interior e recebi um mês, dois meses, três 
meses, seis meses de salário, mas, daí para frente, 
não recebi mais. Eu levei um calote no interior. Fui para 
outro lugar e levei outro calote. Então, isso que acon-
teceu comigo acontece com milhares de profissionais 
no interior do Brasil.

Louvo o Governo por ter aberto essa possibilida-
de de médicos brasileiros estarem no interior do Bra-
sil, pagando-lhes e dando-lhes a segurança jurídica 
de que precisam.

Tenho a absoluta certeza de que nós, que co-
nhecemos o sistema de saúde do Brasil, temos com-
promisso com esse sistema. Só poderemos aprimorar 
esse sistema de saúde se contarmos com pessoas 
comprometidas com ele. Por isso, acredito que nós 
temos a possibilidade de ter um bom sistema de saú-
de, mas feito com pessoas que o conheçam e que se 
comprometam com ele.

Ouço, com muito prazer, o Senador Cristovam 
Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senador, eu quero fazer uma pergunta clara: na cidade 
aonde nenhum médico brasileiro quiser ir, V. Exª acha 
algo negativo trazer um médico que queira vir de fora 
para aqui?

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – De for-
ma alguma!

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Ah, está bom!

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – O movi-
mento médico não é xenófobo, nem eu sou xenófobo, 
nem nenhuma entidade médica é xenófoba. Que sejam 
bem-vindos os médicos! Sejam bem-vindos os bons!
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Existe uma reciprocidade. Nenhum médico do 
Brasil trabalha em nenhum país do mundo se não for 
submetido a um exame de revalidação. E mais: lá fora, 
é feita a proficiência de idiomas, porque o médico pre-
cisa compreender com precisão a queixa do doente. 
Se ele não compreendê-la com precisão, ele vai diag-
nosticar de forma errada e vai tratar, evidentemente, 
de forma errada, equivocadamente.

Então, se esses profissionais forem submetidos a 
um exame de revalidação, não haverá problema algum. 
Que sejam bem-vindos! Nós precisamos de profissio-
nais em todos os rincões do Brasil. Sejam bem-vindos! 
Não existe nenhum óbice à vinda de nenhum profis-
sional de fora do Brasil. Agora, precisamos ter a cer-
teza de que esses profissionais foram bem formados.

E há particularidades, Senador. A epidemiologia 
muda de país para país, de região para região. Veja que, 
no Nordeste, há algumas patologias que são diferentes, 
que não existem no Sul do Brasil. Há algumas patologias 
que são muito frequentes na Região Norte, mas que 
não são tão frequentes no resto do Brasil, onde muitas 
vezes nem existem. Então, há particularidades. Há até 
particularidades linguísticas, como a forma com que o 
paciente informa ou relata sua queixa. Isso é importan-
te, porque a Medicina é uma profissão eminentemente 
prática. A teoria está na anamnese. Nós precisamos 
extrair o que o paciente está nos informando, para, de-
pois, o tratamento ser feito na prática.

Então, há esse detalhamento, e não é muito di-
fícil se chegar a bom termo. Acho que a preocupação 
do movimento médico no Brasil é essa. Nós estamos 
aqui torcendo para construir um modelo de saúde im-
portante, que o Brasil merece.

Eu sou um defensor fervoroso do Sistema Único 
de Saúde. Sou servidor público no meu Estado há 29 
anos. Trabalho em hospitais públicos. Já trabalhei na 
periferia, já trabalhei no interior do Estado, conheço e 
milito na Medicina até hoje. E, como eu, há milhares e 
milhares de profissionais. Essa mensagem...

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT –DF) – 
Mas é que...

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Pois 
não, Senador Cristovam.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT –DF) – 
Faço outra pergunta: as organizações médicas têm 
feito uma avaliação do trabalho dos médicos estran-
geiros que já estão no interior do Brasil? Existe algum 
estudo mostrando que eles são piores ou melhores? 
Ou não existe isso?

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Temos, 
temos esses estudos, sim. Há alguns estudos de posse 
do Conselho Federal de Medicina, estudos realmente 
preocupantes. Evidentemente, há profissionais estran-

geiros excelentes, como há profissionais brasileiros 
que são sofríveis.

O Conselho Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo (Cremesp) instituiu o Exame de Ordem 
para o recém-formado em São Paulo. Todo médico 
recém-formado em São Paulo é submetido ao Exame 
de Ordem. Há uma preocupação com a qualidade dos 
profissionais formados no Brasil também.

Um erro de um profissional médico pode ter um 
desdobramento catastrófico. Um profissional malforma-
do pode transformar-se em um serial killer. E é essa 
a nossa preocupação, bem como a preocupação das 
corporações médicas, a preocupação dos conselhos.

Então, existem trabalhos preocupantes, mostran-
do o desempenho de profissionais de alguns países, 
formados em alguns países da América do Sul que tra-
balham no Brasil. E também há relatos de conselhos de 
Medicina de outros países. Há profissionais de alguns 
países que também militam, trabalham nesses países.

Assim, há um farto material, e esse material é 
que embasa o posicionamento das instituições médi-
cas brasileiras.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Muito obrigado.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Era 
isso, Srª Presidente.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Paulo Davim, o Sr. 
Vital do Rêgo deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pela Srª Vanessa Grazziotin.

Durante o discurso do Sr. Paulo Davim, o Srª. 
Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pela Sr. Renan Calhei-
ros, Presidente.

Durante o discurso do Sr. Paulo Davim, o Sr. 
Renan Calheiros, Presidente deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pela Srª Va-
nessa Grazziotin.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª pelo 
pronunciamento.

Sem dúvida alguma, esse tema deverá ser um 
tema muito destacado por conta da medida que consi-
deramos extremamente acertada e que foi hoje anun-
ciada pela Presidenta Dilma. O Senador Davim, que 
tem sido um debatedor do tema, contribuirá muito para 
o debate. Penso que é plenamente possível conciliar 
os interesses dos médicos formados no Brasil com 
os daqueles que, na ausência destes, poderão pre-
encher as vagas.

Agora, fará uso da palavra o Senador Eduardo 
Braga.
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Senador Eduardo Braga, peço licença a V. Exª, que 
é o próximo orador inscrito, para fazer algumas leituras.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – O Senador Eduardo Amorim apre-
sentou o Requerimento nº 729, de 2013, por meio 
do qual solicita, nos termos do art. 40 do Regimento 
Interno, licença dos trabalhos da Casa, no período de 
11 a 15 de agosto de 2013, para representar o Sena-
do na conferência NCSL – Legislative Summit, a ser 
realizada em Atlanta, nos Estados Unidos.

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Nesse sentido, encontra-se sobre a mesa e dis-
tribuído ao Plenário despacho do Presidente da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
ad referendum do seu Colegiado, em que opina pela 
aprovação do Requerimento nº 729, de 2013.

É o seguinte o despacho:

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO  
DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA  

NACIONAL, AD REFERENDUM DO PLENÁRIO  
DO COLEGIADO, EM SUBSTITUIÇÃO  

AO PARECER PREVISTO NO ART. 40, § 4°, 
 DO REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

Referente ao Requerimento n° 729, de 2013, 
do Senador Eduardo Amorim, que “Requer, 
nos termos do art. 40 do Regimento Interno 
do Senado Federal, licença para ausentar-se 
dos trabalhos da Casa para representar o 
Senado Federal na conferência NCSL – Le-
gislative Summit, a ser realizada em Atlanta 
– EUA, no período de 11 a 15 de agosto de 
2013. Comunica, nos termos do art. 39, I, 
do Regimento Interno do Senado Federal, 
que estará ausente do País no período de 
9 a 18 de agosto de 2013.”.

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal recebeu no dia 26 de junho de 2013 o Requerimento 
em epígrafe, de autoria do ilustre Senador Eduardo Amorim.

Os Atos n°s 2 e 4, de 2011, desta Comissão, es-
tabelecem rito de apreciação dessa modalidade de re-
querimento, que, neste caso, não poderá ser observado.

Isso posto, e tendo em vista que o Regimento In-
terno, em seu art. 41, autoriza ao Presidente da Casa 
despachar solicitação de licença quando a sua votação 
não puder ser realizada em duas sessões seguidas 
ou, ainda, na hipótese de recesso, a Presidência des-
ta Comissão decide adotar, com base no disposto do 
art. 412, inciso VI, do Regimento Interno, procedimento 
análogo ao previsto no referido art. 41.

Desse modo, não tendo sido possível submeter o 
Requerimento ao Plenário da Comissão, este Presidente 
avoca para si a responsabilidade de instruir favoravelmen-
te a referida solicitação, ad referendum do Colegiado.

Esta Presidência, portanto, opina pela aprova-
ção do Requerimento n° 729, de 2013, do Senador 
Eduardo Amorim.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2013. – Senador 
Ricardo Ferraço Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Não havendo objeção do Plenário, 
coloco-o em votação.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – O Senador Cícero apresentou, da mes-
ma forma, o Requerimento nº 758, de 2013, por meio 
do qual solicita, nos termos do art. 40 do Regimento 
Interno, licença dos trabalhos da Casa, no período de 
15 a 19 de julho de 2013, para participar de reunião da 
Comissão de Assuntos Sociais da Assembleia Parla-
mentar Euro-Latino-Americana, em Vílnius, na Lituânia.

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Nesse sentido, encontra-se sobre a mesa e dis-
tribuído ao Plenário despacho do Presidente da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
ad referendum do seu Colegiado, em que opina pela 
aprovação do Requerimento nº 758, de 2013.

É o seguinte o despacho:

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO  
DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA  

NACIONAL, AD REFERENDUM DO PLENÁRIO  
DO COLEGIADO, EM SUBSTITUIÇÃO  

AO PARECER PREVISTO NO ART. 40, § 4°,  
DO REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

Referente ao Requerimento n° 758, de 2013, 
do Senador Cícero Lucena, que “Requer, 
nos termos do art. 40, § 1°, inciso I, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, auto-
rização para atender a convocação do Pre-
sidente do Parlamento Latino-Americano 
e Co-Vice-Presidente do Conselho de Ad-
ministração da Assembléia Parlamentar 
Euro-Latino, para participar da reunião da 
“Comisión de Asuntos Sociales, Jóvenes y 
Niños, Intercambios Humanos, Educación 
y Cultura da Asamblea Parlamentaria Eu-
rolatinoamericana, que será realizada em 
Vilnius, na Lituânia, nos dias 14 a 19 de ju-
lho de 2013, e comunica, nos termos do art. 
39, inciso I, do referido Regimento, que se 
ausentará do País no período informado”.

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional recebeu no dia 4 de julho de 2013 o Reque-
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rimento em epígrafe, de autoria do ilustre Senador 
Cícero Lucena.

Os Atos nºs 2 e 4, de 2011, desta Comissão, es-
tabelecem rito de apreciação dessa modalidade de re-
querimento, que, neste caso, não poderá ser observado.

Isso posto, e tendo em vista que o Regimento In-
terno, em seu art. 41, autoriza ao Presidente da Casa 
despachar solicitação de licença quando a sua votação 
não puder ser realizada em duas sessões seguidas 
ou, ainda, na hipótese de recesso, a Presidência des-
ta Comissão decide adotar, com base no disposto do 
art. 412, inciso VI, do Regimento Interno, procedimento 
análogo ao previsto no referido art. 41.

Desse modo, não tendo sido possível submeter 
o Requerimento ao Plenário da Comissão, este Pre-
sidente avoca para si a responsabilidade de instruir 
favoravelmente a referida solicitação, ad referendum 
do Colegiado.

Esta Presidência, portanto, opina pela aprova-
ção do Requerimento n° 758, de 2013, do Senador 
Cícero Lucena.

Sala da Comissão, 04 de julho de 2013. – Sena-
dor Ricardo Ferraço, Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Não havendo objeção do Plenário, 
coloco-o em votação.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – Passo a palavra agora ao Senador 
Eduardo Braga, que falará por permuta com o Senador 
Vital do Rêgo e que é Líder da nossa Presidenta Dilma 
aqui, no Senado Federal.

Com a palavra, V. Exª, Senador.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Senadora Vanessa, Srªs e Srs. Senadores, se-
nhoras e senhores telespectadores que nos assistem 
pela TV Senado e que nos acompanham pela Rádio 
Senado e pelas diversas formas de comunicação da 
mídia do Senado, hoje, participei, Srª Presidenta, Se-
nador Paulo Paim, da solenidade ocorrida no Palácio 
do Planalto, onde o Programa Mais Médicos para o 
Brasil Mais Saúde para Você foi lançado pela Presi-
denta Dilma, com a presença de vários Prefeitos, de 
vários Governadores, de vários Ministros e de vários 
Parlamentares e, ao mesmo tempo, com a presença 
de vários militantes da área da saúde pública e do Sis-
tema Único de Saúde.

Como já foi dito nesta tribuna, ouvimos a expla-
nação do Ministro Aloizio Mercadante, bem como a do 

Ministro Padilha, e os pronunciamentos do Prefeito de 
Porto Alegre, do Governador da Bahia e da Presidenta 
do Conselho Nacional de Saúde.

Diferentemente do que alguns querem parecer, 
esse não é um programa para importar médicos es-
trangeiros, esse é um programa para garantir médicos 
para quem não tem médico no Brasil, para garantir 
assistência à saúde com médicos em todo o território 
nacional.

Fui Prefeito de Manaus, fui Governador do Ama-
zonas, construí 42 hospitais no interior do meu Estado, 
mais do que dobrei o número de leitos na capital e vivi 
na pele, não como Prefeito, mas como Governador, a 
necessidade de haver mais médicos no Brasil.

Foi também apresentado nesse estudo que o Bra-
sil tem 1,8 médico por cada lote de mil habitantes, en-
quanto a Argentina, nossa vizinha, tem 3,2 médicos por 
cada lote de mil habitantes. Portugal, que fala o nosso 
idioma, tem 3,9 médicos por cada lote de habitantes. 
A proporção de 1,8 médico por lote de mil habitantes 
acontece na média do Brasil, mas, no meu Estado, por 
exemplo, e na minha região, essa média é muito menor. 
No Amazonas, há 1,06 médico por lote de mil habitantes. 
Senadora Vanessa, V. Exª sabe que, se formos para o 
interior, veremos que essa média é muito menor. Essa 
média chega a ser menor do que 0,5 médico por lote de 
mil habitantes no interior do meu Estado. O Estado do 
Maranhão possui 0,58 médico por lote de mil habitantes.

É claro que, com uma média tão baixa de mé-
dicos por habitantes, nós não conseguiremos colocar 
médico para atender todos os brasileiros. São mais de 
700 Municípios – e, amanhã, haverá aqui a Marcha dos 
Prefeitos – que não possuem um médico sequer para 
atender a população.

Nas áreas de especialização, as dificuldades 
brasileiras são enormes, e, na nossa região, isso não 
é diferente.

Ainda há pouco, o Senador Paulo Davim estava 
na tribuna falando sobre o Provab. No meu Estado, 
inúmeros Municípios se inscreveram, mas não recebe-
ram nenhum médico, porque nenhum médico quis se 
habilitar a ir para aqueles Municípios. Ele falava sobre 
o Município que oferecia R$30 mil para um pediatra e 
que, no Provab, o salário era de R$8 mil. A diferença 
– e, talvez, ele tenha se esquecido disto – é que R$30 
mil eram oferecidos para um pediatra e que, no Provab, 
são oferecidos R$8 mil para um médico generalista, 
que ainda não tem especialização.

Mas é também verdade que, aqui e acolá, exis-
te Município que não honra aquilo com que se com-
promete com os médicos. Mas, no caso do Estado do 
Amazonas, não era o Município, era o próprio Estado 
que assumia um compromisso. Achar um pediatra que 
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queira ir para Tabatinga, um neurologista que queira 
ir para Atalaia do Norte ou um anestesiologista que 
queira estar em Lábrea, em Manicoré ou até mesmo 
em Borba não é fácil.

Nós temos uma deficiência muito grande de es-
pecialistas no Brasil. Portanto, faltam médicos e faltam 
especialistas.

O Brasil, nos últimos dez anos, ofereceu 146 mil 
postos de primeiro emprego formal para médicos no 
Brasil contra 93 mil que se formaram. E até 2014 serão 
mais 35 mil vagas. 

Portanto, o que nós assistimos hoje foi, em pri-
meiro lugar, à oferta de novas vagas para a faculdade 
de Medicina no Brasil. E um detalhe: são 3.400, 3.600 
vagas de universidade federal que estão sendo ofe-
recidas para a formação de médicos no Brasil. Além 
disso, estamos oferecendo mais 12 mil vagas em re-
sidência, o que haverá de estabelecer uma nova, um 
novo número de especialistas para a saúde pública no 
Brasil. Já em 2014 e 2015, nós estaremos oferecendo 
um número de aproximadamente 5 mil novas vagas 
na área de residências médicas.

Ora, o investimento de 7,4 bilhões, já em exe-
cução, está sendo acelerado na construção, reforma, 
ampliação e equipamentos para hospitais, para UPAs 
e para Unidades Básicas de Saúde; e mais 7,5 bilhões 
de investimento para a construção de 6 mil novas Uni-
dades Básicas de Saúde, 225 novas UPAs e nada mais 
nada menos do que 14 novos hospitais universitários.

Só para a nossa região, a Região Norte, estão 
sendo abertas – e vão ser abertos, obviamente, edi-
tais de chamamento para a graduação – 1.231 novas 
vagas e, em residência médica, 1.291 novas vagas. 

Portanto, antes de falarmos sobre a vinda de mé-
dicos do exterior, temos que falar do quanto estamos 
avançando, ampliando, na formação de médicos e na 
formação de especialistas com esse programa.

A mesma proporção está sendo avançada no 
Nordeste, com 4.237 novas vagas, na graduação, e 
mais 4.132 novas vagas, na especialização. E assim, 
sucessivamente, nas demais regiões do Brasil.

Está sendo implantado também por esse progra-
ma Mais Médicos um segundo ciclo de formação. Os 
médicos que se formam no Brasil, a partir de agora, 
terão um treinamento prático, supervisionado, por dois 
anos, e esses dois anos de treinamento prático, su-
pervisionado, obrigatório, no Sistema Único de Saúde, 
valerá para a sua especialidade médica, para a sua 
pós-graduação, para a sua residência médica.

Portanto, nós estamos falando de dois ciclos: o 
primeiro ciclo mantido com o conteúdo curricular atu-
al; o segundo ciclo com treinamento em serviço na 
atenção básica, urgência e emergência, obrigatório 

por dois anos, com supervisão técnica pela instituição 
de ensino, bolsa custeada pelo Ministério da Saúde, 
aproveitamento para programas de residência médica 
e outros programas de pós-graduação. 

Portanto, nós estaremos agora fazendo uma cha-
mada nacional de médicos, e é uma chamada nacional 
para dez mil médicos. Esses médicos que trabalharem 
na atenção básica, nas periferias das grandes cidades, 
nos Municípios do interior e Regiões Norte e Nordes-
te receberão uma bolsa de R$10 mil, mais ajuda de 
custo integralmente paga pelo Ministério da Saúde, e 
obviamente que haverá complementação salarial para 
os médicos pelos Estados e pelos Municípios. 

Eu gostaria de dizer que é muito importante com-
preender que isso haverá de abrir espaço para que 
médicos brasileiros possam seguir para regiões peri-
féricas, para o Norte e Nordeste. Mas aquelas vagas 
que não forem preenchidas por médicos brasileiros 
serão abertas para médicos formados fora do Brasil; 
médicos brasileiros formados fora do Brasil e médicos 
não brasileiros formados fora do Brasil, desde que três 
condições sejam atendidas: a primeira condição é que 
ele tenha formação médica reconhecida no seu país 
de origem, seja pelo Conselho de Medicina, seja pelo 
Ministério da Saúde, seja pelo órgão competente do 
seu país de origem. Em segundo lugar, é importante 
que ele domine o idioma Português, seja porque com-
preende o idioma, seja porque fala o nosso idioma 
fluentemente. 

Vejam, no interior do Amazonas, já é conhecido 
do Brasil que temos dezenas de médicos bolivianos, 
dezenas de médicos peruanos e alguns poucos colom-
bianos, que atuam no interior do Estado, em Municípios 
em que, se eles não estivessem presentes, talvez não 
tivéssemos nenhum médico. Nas estatísticas brasilei-
ras, esses Municípios não possuem nenhum médico, 
porque esses médicos não possuem CRM. Portanto, 
não estão sendo acompanhados pelo Conselho Fe-
deral de Medicina

Portanto, para essas vagas abertas e não aten-
didas pelos médicos brasileiros é que estaremos acei-
tando a inscrição para disputar essas vagas de médi-
cos formados fora do Brasil. Como já foi citado aqui, 
outros países que alcançaram essa média já recebem 
médicos formados fora dos seus países.

Mais do que isso, é importante também desta-
car que esses médicos terão um CRM específico para 
atuar naquele Município e exclusivamente para atuar 
no Sistema Único de Saúde. Ou seja, ele não vai con-
correr com o emprego do médico brasileiro; não vai 
concorrer, na iniciativa privada, com o médico brasi-
leiro. Ele apenas virá, por um período de três anos, 
para suprir uma deficiência, que o Brasil possui hoje, 
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de médicos em várias regiões do interior e na periferia 
das grandes cidades, enquanto haveremos de formar 
novos médicos, com essas novas vagas, e haveremos 
também de dar novas especialidades, com essas va-
gas de especialidades abertas pelo Governo brasileiro.

Creio que esse programa Mais Médicos poderia 
ser chamado de mais médicos para todos no Brasil, 
para que possamos colocar em todas as unidades 
médicas, em todos os postos de saúde, em todas as 
Unidades Básicas de Saúde, em todas as casas do 
Médico de Família, em todas as unidades de urgência e 
emergência, em todas as maternidades, que possamos 
colocar médicos para atender à população brasileira.

Quero parabenizar a coragem do Governo, na 
pessoa da Presidenta Dilma; quero parabenizar, na 
pessoa do Ministro da Saúde, do Ministro da Educação, 
todo o Ministério, que se envolveu com essas ações, 
e destacar que estamos, com isso, abrindo uma nova 
etapa na saúde pública brasileira, Senadora Vanessa, e 
assegurando novos caminhos para nossa saúde pública.

Os médicos são fundamentais. A pior de todas 
as situações é quando há um hospital e não há mé-
dico; quando há um hospital e não há anestesista ou 
cirurgião. 

Pude presenciar o quanto tem sido importante  – 
falava ainda hoje com o Governador Omar sobre esta 
situação – e implementei, quando estava no Governo, 
vários hospitais com centro cirúrgico no interior do Es-
tado. Tivemos que levar, através de mutirões, médicos-
-cirurgiões para fazer as cirurgias no interior do Estado.

Esse argumento de que não temos condições e 
infraestrutura necessárias se desfaz a partir da cons-
tatação de que já fizemos mais de 3.000 cirurgias, no 
interior do Estado do Amazonas, em regime de mutirão. 
Portanto, temos, sim, infraestrutura; há, sim, carência 
de recursos humanos na área de saúde, e esses re-
cursos humanos precisam ter uma resposta.

Iniciamos, hoje, com um programa importante, 
o programa Mais Médicos. Sei que isso demandará a 
formação de outros recursos humanos, porque a che-
gada dos médicos demandará mais enfermeiros, mais 
auxiliares de enfermagem, mais laboratoristas, mais 
técnicos e trabalhadores da saúde. 

Portanto, quero celebrar com o povo brasileiro 
essa importante iniciativa do Governo Federal, que ha-
verá de trazer mais médicos e mais atendimento, que 
ficarão mais perto de todo cidadão brasileiro, daquele 
que vive no interior, daquele que vive nas periferias e 
daquele que vive nas grandes áreas e nos grandes 
núcleos urbanos.

Era isso, Srª Presidenta.
Muito obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. PCdoB 
– AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª, Senador Eduar-
do Braga, não só pelo pronunciamento, mas porque, 
como governou o Estado do Amazonas, sabe da difi-
culdade do povo brasileiro e daqueles que vivem nas 
regiões mais longínquas deste País de acessar esse 
serviço tão importante não só para a manutenção da 
saúde, mas, muitas vezes, para a manutenção da vida. 

Como V. Exª, penso que a Presidenta Dilma, as-
sim com os Ministros da Saúde e da Educação, opta-
ram pelo melhor para o povo brasileiro, o melhor para 
o Brasil, o melhor principalmente para os Municípios 
mais distantes.

Convido agora para fazer uso da palavra o Sena-
dor Paulo Paim, que, já sei, fará uma bela homenagem 
a Nelson Mandela. 

S. Exª falará pela Liderança do Partido dos Tra-
balhadores. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela Lideran-
ça. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta Vanessa 
Grazziotin, vou começar minha homenagem a Nelson 
Mandela lembrando uma letra que ouvi ser declamada 
pelo Vice-Presidente da República, José Alencar. Foi 
ele que, numa atividade no Rio Grande do Sul, tirou 
um papelzinho do bolso e fez uma declamação, usan-
do a letra de Nelson Cavaquinho e de Guilhermo Brito. 

Dizia José Alencar naquela oportunidade:

Quando Eu Me Chamar Saudade
Me dê flores em vida
O carinho, a mão amiga,
Para aliviar meu ais.
Depois que eu me chamar saudade
Não preciso de vaidade.
Quero preces e nada mais

Srª Presidenta, faço esta homenagem hoje a Nel-
son Mandela. Sei que ele está num momento difícil. 
V. Exª verá que eu falo muito aqui em flores, como se 
eu tivesse podendo, neste momento, remeter muitas 
flores em vida para Nelson Mandela.

Srª Presidenta, há momentos na vida em que o 
coração e o peito ficam apertados. Procuramos um 
horizonte que possa dar respostas às nossas dúvidas 
e angústias.

Os porquês estão por todos os lados, em cada 
gesto, em cada olhar. Tentamos de todas as formas 
e meios descobrir uma explicação para algo que não 
depende de nós, que não compete a nós: o sim ou 
o não. Isso acompanha a humanidade desde o seu 
nascimento, dos mais longínquos tempos. Sempre o 
homem procura respostas para tudo.

Não quer perder o convívio com seus entes queri-
dos: não aceita, se rebela... Mostra todo o seu egoísmo. 
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Já que ele não entende que a vida aqui na Terra é uma 
passagem e que cada um de nós tem uma missão, e 
fará, um dia, a sua viagem.

A missão de Nelson Mandela é a de cultivar um 
grande jardim com flores, plantas, árvores, com muitos 
frutos, regar diariamente sem desejar nada em troca, 
podar o necessário para abrir novos caminhos, cuidar, 
acariciar, fazer o despertar das consciências. 

Um jardim onde os homens sejam iguais entre 
os seus iguais, onde a liberdade cante suas cantigas 
mais puras, onde o beijo resgate a essência das re-
lações humanas e o abraço conviva lado a lado com 
as pessoas, com suas diferenças, cores, levando fé, 
respeito e esperança para o planeta que nos acolhe. 

Esse é Nelson Mandela – um africano de todas 
as cores e sabedoria, um homem que está no mundo 
com a feliz missão de cultivar um grande jardim de to-
das as flores, de todas as cores.

Nelson Mandela nasceu em 1918, na pequena 
aldeia de Mvezo, no Transkei, região litorânea da Áfri-
ca do Sul. Foi batizado com o nome de Rolihlahla – 
aquele que puxa o galho da árvore, na língua xhosa. 

Seus pais talvez nem imaginassem que, ao dar 
esse nome, futuramente, nasceria ali uma simbologia 
a se espalhar pelo mundo, uma referência para todos 
aqueles que acreditam, militam e, posso dizer, lutam 
pelos direitos humanos. 

Quando estive na África, Senadora Vanessa Gra-
zziotin, nos anos 80, as pessoas me diziam: “Eu puxo 
o galho da árvore porque quero paz, eu puxo o galho 
da árvore porque quero liberdade, eu puxo o galho da 
árvore porque quero direitos iguais e uma vida digna, 
eu puxo o galho da árvore porque quero que Mandela, 
que está no cárcere, tenha liberdade plena”.

Talvez, Srª Presidenta, seus próprios pais não 
soubessem ler nem escrever, mas fizeram de tudo 
para que o pequeno estudasse. Logo que entrou para 
a escola, foi obrigado a trocar seu nome de nascimen-
to por um nome inglês. Eis que surge Nelson, Nelson 
Mandela. Alguns anos depois, já na adolescência, mui-
tos passaram a chamá-lo de Madiba, em referência ao 
nome do seu clã tribal.

Ele estuda, trabalha, termina os estudos primá-
rios, depois secundários, chega à universidade para 
cursar Direito. Assim, Nelson é considerado e visto 
como o único estudante negro da sua turma, mas faz 
amigos, por sua liderança. Tem suas paixões. Não tem 
acesso à cantina nem às quadras de esporte. Parti-
cipa de manifestações, é perseguido. E assim, nesse 
ambiente, começa a nascer o farol da liberdade, da 
verdade de um grande líder.

A África do Sul era um país que não olhava para 
o seu povo. Tudo era separado: ônibus para negros, 

ônibus para brancos, ônibus para indianos, ônibus para 
mestiços; bares para brancos, bares para negros, ba-
res para indianos ou mestiços. Postos de saúde não 
havia para negros, nem para indianos, nem mestiços. 
Somente humilhação, muita pobreza. E Nelson diz: 
“Vou mudar as leis”.

Em Alexandra (1943), cerca de dez mil pesso-
as marcham contra o aumento – vejam bem – das 
passagens de ônibus. Coincidência, aqui, no Brasil, a 
marcha inicia por aí, contra o aumento das passagens 
de ônibus. Nelson Mandela está à frente. E veio outra 
marcha, e mais outra, e mais outra, e mais outra. Não 
somente pelas passagens, mas por terra, por estudo, 
por saúde. A vitória chega com o povo nas ruas. Nesse 
momento, Mandela entende que somente a força das 
vozes nas ruas pode mudar o seu país.

Ele é perseguido, procurado, preso, torturado, hu-
milhado, mas, enfim, libertado. Mandela vê o apartheid 
– que significa viver à parte – chegar, com toda a força, 
para esmagar o sonho de milhões de sul-africanos.

Assim chegou o apartheid. Uma minoria gover-
na a vida de milhões de negros, indianos, mestiços e 
brancos, que também lutam pela liberdade e que não 
aceitam o apartheid. É a não democracia, a maioria 
proibida de circular livremente. Precisam de passaporte 
em seu próprio país.

Muitos morreram. Mandela é preso novamente. 
Estamos em 1964. Ele fica 27 anos no cárcere. Lê mui-
to, estuda muito, escreve cartas, conversa com seus 
colegas de prisão, há grandes debates, ergue as mãos 
aos céus e ora com todas as suas forças. 

Começa a crescer, no mundo todo, uma cam-
panha de militantes dos direitos humanos exigindo a 
liberdade de Nelson Mandela. Com suas forças, Man-
dela diz: “O meu povo e a minha África não merecem 
esse martírio”. 

Antes de ser transferido da Ilha Robben (fim dos 
anos 80), um prisioneiro levou uma cópia das obras 
reunidas de Shakespeare para todos os prisioneiros 
políticos da ala C e pediu que marcassem suas men-
sagens favoritas.

Mandela não hesitou. Foi até Júlio César, ato 2, 
cena 2, e marcou o trecho:

Covardes morrem muitas vezes antes de suas 
mortes. O bravo sente o gosto da morte uma 
única vez. De tudo que vi, o mais estranho é 
que os homens tenham medo, já que a mor-
te, um fim necessário, vem quando vem. (Os 
caminhos de Mandela).

Esse é Nelson Mandela, que na prisão aprendeu, 
segundo ele mesmo, a ter autocontrole, foco, discipli-
na, exercício.
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Depois da sua libertação, em 11 de fevereiro de 
1990, e o fim do “viver à parte”, o apartheid, em 1991, 
Mandela e o presidente De Klerk trabalham juntos pela 
reconciliação nacional.

Em 1993, os dois receberam o Prêmio Nobel da 
Paz. Mandela é eleito o primeiro negro presidente da 
África do Sul, e, em 1999, ele diz: “Fiz a minha parte, 
acabei com o apartheid, encaminhei a conciliação e 
não concorro à reeleição. Saiu pelo mundo a defender 
os direitos humanos para todos os povos.

Srª Presidenta, fiz essa homenagem a Nelson 
Mandela, como disse no início da minha fala, com o 
coração e o peito apertados. Como todos aqui sabem, 
ele está muito, muito doente. Muito, muito doente. Tal-
vez pelo meu egoísmo eu não queira que ele nos dei-
xe, mas, de tudo isso, eu posso afirmar que agora eu 
entendo que a grande missão dele é a de cultivar esse 
grande jardim da humanidade. 

Uma homenagem a Nelson Mandela, que, daqui 
a dez dias, 18 de julho, completará 95 anos. Eu vou ler 
aqui, para terminar...

Esta é uma homenagem, Srª Presidenta Vanessa 
Grazziotin, que faço a Nelson Mandela, que, daqui a 
dez dias, 18 de julho, completará 95 anos. 

E termino lendo os versos escritos, em 1875, 
pelo poeta britânico William Ernest Henley. E por que 
eu leio este poema? Porque era o poema preferido de 
Mandela. E aqui eu termino. Como eu digo aqui, Man-
dela adora este poema, que tem o título Invictus, em 
latim, e significa Invencível.

Diz o poema que Mandela mais adorava e adora:

Emerjo das ondas negras da noite, 
Escuras como o poço que liga os polos, 
E agradeço aos deuses, sejam quais forem, 
Por me haverem dotado de alma Indomável.
Prisioneiro dos fatos que me atormentam, 
Não gemi nem chorei.
Sob o infortúnio dos golpes, 
Estou acabado, mas de pé.
Além desse mundo de lágrimas e fúria, 
Veja apenas o horror das trevas, 
Mas a terrível ameaça dos anos 
Não me atinge nem assusta.
Pouco me importa a estreiteza dos caminhos, 
Os penosos castigos em minha senda, 
Sou senhor do meu destino. 
Sou capitão da minha alma.

Srª Presidenta, esse final – e aqui terminou – do 
poema que mais Mandela gostava tem tudo a ver com 
o momento por que ele passa. Ele diz: “Sou senhor do 
meu destino, sou capitão da minha alma”.

Nelson Mandela vive. Nelson Mandela nunca mor-
rerá, porque seus ideais estarão sempre vivos entre nós.

Vida longa! Viva Mandela! Vida eterna para os 
ideais do grande Nelson Mandela! 

Muito obrigado, Srª Presidenta, pela gentileza de 
V. Exª, que ficou aqui. E pode saber que ficarei aí, se 
necessário for, para a senhora falar, ou qualquer outro 
orador, porque V. Exª permitiu, embora eu tivesse fa-
lado já, por dez minutos, na abertura, que eu falasse, 
como Líder, para poder homenagear esse grande líder 
da humanidade, Nelson Mandela.

Muito obrigado. 
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – A Mesa é que cumprimenta V. Exª, 
Senador Paulo Paim.

E peço licença para também assinar o pronuncia-
mento. A homenagem que V. Exª faz a Nelson Mandela 
é uma homenagem não apenas da Casa, não apenas 
do Brasil, mas do mundo inteiro. Creio que liderança 
como Mandela, da envergadura de Mandela, não existe 
outra no mundo hoje.

Eu tive a oportunidade, Senador, de visitar a pri-
são em que ficou Mandela, na ilha Robben, e o quar-
tinho, muito pequenininho, onde viveu anos e anos da 
sua vida. E mais: como ele ensinava as pessoas a ler 
e a escrever dentro da prisão. E como ele continuou, 
ali, preso e livre ao mesmo tempo, sendo a referência 
do seu povo, da sua gente, pela construção de uma 
África sem apartheid, pela construção de um mundo 
sem diferenças. Esse é o sonho dele, mas esse é o 
sonho de todos nós. É o sonho de V. Exª, é o sonho 
de todos nós.

Quero aqui, Senador Paim, se V. Exª me permi-
te, repetir umas palavras ditas por V. Exª que me to-
caram muito, quando falava da situação de saúde de 
Mandela, que, de fato, não é nem um pouco boa, não 
é nem um pouco alentadora. E dizia: “Não sei se eu, 
no meu egoísmo, queria que ele não se fosse; quero 
que ele não se vá”. Disse: “No meu egoísmo”. Porque 
todos nós chegamos e vamos. Todos nós temos uma 
vida e temos uma missão a cumprir nessa vida. Acho 
que querer o bem de Mandela é querer o melhor para 
ele. Se for o melhor para ele e se Deus quiser que ele 
se vá, que se vá. Mas nunca irá, estará sempre entre 
nós. Sempre, eternamente, com todos os homens, as 
mulheres, os jovens do mundo inteiro. Então, Senador 
Paim, sei como toca V. Exª a vida de Mandela, a luta de 
Mandela. Tenho certeza de que isso toca muita gente.

Quem não conhece – os mais jovens – a histó-
ria de Mandela, a história da África do Sul, precisa 
conhecer, porque a história presente é formada muito 
da história passada. Quem não conhece a história não 
sabe o que é importante no presente.
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A África do Sul não tem mais o apartheid, mas 
quem teve oportunidade de ir em Joanesburgo, que 
não é a capital, mas é a cidade mais populosa, pôde 
ver que, mesmo com o fim do apartheid, ainda exis-
tem duas Áfricas do Sul: a África do Sul dos negros e 
a África do Sul dos brancos. Essa separação tem que 
ficar nas letras, nas palavras apostas nos livros e, ja-
mais, na vida de quem quer que seja.

Então, Senador Paim, cumprimento muitíssimo 
V. Exª, e convido V. Exª para continuar aqui na direção 
dos trabalhos, porque ainda temos oradores inscritos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do 
microfone.) – Permita-me.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não. Claro.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Dirijo-me 
a V. Exª só fazendo assim: (Palmas.). Parabéns pelo 
complemento ao meu pronunciamento!

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Não, mas o parabéns não é meu. O 
parabéns é de V. Exª. Eu gostaria muito de escrever 
esse pronunciamento, e esta Casa, todos os dias, to-
das as horas, e o mundo inteiro tem que homenagear 
Nelson Mandela.

Parabéns, Senador!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado.

A Srª Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Senado Federal recebeu o Ofício n° 7.917, 
de 2013, na origem, do Supremo Tribunal Federal, en-
caminhando certidão de julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n° 4.617, que declara a nulida-
de parcial com a redução de texto do art. 45, § 3º, da 
Lei n° 9.096, de 1995, suprimindo a expressão: “que 
somente poderá ser oferecida por partido político”, 
estabelecendo a legitimidade concorrente dos parti-
dos políticos e do Ministério Público Eleitoral para a 
propositura da reclamação de que trata o dispositivo.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 7.917/2013

Brasília, 21 de junho de 2013

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.617
Requerente(s): Procurador-Geral da República
Intimado(a/s): Presidente da República
Advogado(a/s): Advogado-Geral da União
Intimado(a/s): Congresso Nacional
(Seção de Processos do Controle Concentrado 

e Reclamações)
Senhor Presidente,

Comunico que o Plenário do Supremo Tribunal 
Federal, em Sessão, proferiu, nos autos em epígrafe, 
julgamento colegiado, cuja parte dispositiva acha-se 
transcrita a seguir in verbis:

“(...) julgo procedente a Ação Direta de Incons-
titucionalidade para declarar a nulidade parcial com 
redução de texto do art. 45, § 3º, da Lei nº 9.096/95, 
suprimindo a expressão “Que somente poderá ser ofe-
recida por partido político”, estabelecendo a legitimida-
de concorrente dos partidos políticos e do Ministério 
Público Eleitoral para a propositura da reclamação de 
que trata o dispositivo”.

Data Sessão de Julgamento: 19 de junho de 2013.
Resultado do Julgamento: O Tribunal, por maioria, 

vencido o Ministro Teori Zavascki, julgou parcialmente 
procedente a ação direta para dar interpretação con-
forme à expressão impugnadas, nos termos do voto do 
Relator. Votou o Presidente Ministro Joaquim Barbosa. 
Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. 
Falou pelo requerente o Dr. Roberto Monteiro Gurgel 
Santos, Procurador-Geral da República.

Atenciosamente, – Ministro Joaquim Barbosa, 
Presidente, Documento assinado digitalmente.

PLENÁRIO

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDA-
DE Nº 4.617

Procedente: Distrito Federal
Relator: Ministro Luiz Fux
Requerente(a/s): Presidente da República
Advogado(a/s): Advogado-Geral da União
Intimado(a/s): Congresso Nacional
Certifico que o Plenário, ao apreciar o processo 

em epigrafo, em sessão realizada nesta data, proferida 
a seguinte decisão:

Decisão: O tribunal, por maioria, vencido o Mi-
nistro Teori Zavascki, julgou parcialmente procedente 
a ação direta para dar interpretação conforme à ex-
pressão impugnada, nos termos do voto do Relator, 
votou o Presidente Ministro Joaquim Barbosa. Ausen-
te, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Falou 
pelo requerente o Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, 
Procurador-Geral da República. Plenário, 19-6-2013.

Presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbo-
sa, Presentes à sessão os Senhores Ministros Marco 
Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowiski, Car-
mem Lúcia Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber e Teori 
Zavascki.

Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Mon-
teiro Gurgel Santos. – p/ Luiz Tomimatsu, Assessor-
-Chefe do Plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Ofício juntado ao processado do Projeto de 
Lei da Câmara n° 156, de 1992, vai ao Arquivo, e 
encaminhado, em cópia, à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Passamos a palavra, de imediato, à Senadora 
Vanessa Grazziotin, mais uma vez cumprimentando 
pela forma como arredondou o meu pronunciamen-
to, homenagem coletiva, eu diria, a Nelson Mandela.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Nossa, V. Exª foi que me inspirou com o 
belíssimo pronunciamento que aqui fez! E, repito, Se-
nador: Nelson Mandela, todos nós crescemos acom-
panhando a luta desse homem e, na década de 80, 
quando a África, enfim, saiu-se vitoriosa, eu acho que 
foi uma das cenas mais lindas que eu vi na minha vida 
– das mais lindas.

Mas, Senador, eu quero, neste momento, falar 
de um assunto que vários Senadores já abordaram 
desta tribuna. Eu me refiro ao Pacto Nacional pela 
Saúde e ao Plano Mais Médicos, lançado hoje pela 
Presidenta Dilma.

Infelizmente, não pude estar presente porque 
tinha compromissos na cidade de Manaus, mas, de 
lá mesmo, acompanhamos as notícias do quanto foi 
importante, do quanto foi prestigiado e de como foi vi-
torioso o ato ocorrido hoje pela manhã.

A Presidente deverá encaminhar ao Congresso 
Nacional a medida provisória que institui esse progra-
ma a que acabo de me referir. É um programa que não 
apenas busca a contratação de novos dez mil médicos 
para o sistema público de saúde, mas que visa tam-
bém criar e ampliar, nos cursos de medicina, um ciclo 
de dois anos para atuação básica e nos serviços de 
urgência e de emergência. Ou seja, médicos formados 
pelas escolas públicas terão de prestar um serviço, 
sim, à sociedade brasileira. E o Conselho Nacional de 
Educação – CNE – deverá definir as diretrizes desse 
novo período.

E é bom destacar, Senador Paim, que existem 
inúmeros projetos de lei que tramitam no Senado e na 
Câmara dos Deputados que já pretendem a criação 
desse serviço médico, tanto para a atenção básica 
como para a urgência e a emergência dos profissio-
nais recém-formados no País. Eu considero isso algo 
importante para o Brasil, vez que em vários países do 
mundo isso já ocorre.

No pacto da saúde, além da questão dos médicos, 
consta ainda o investimento de quase R$7,5 bilhões, 
já contratados, para a construção de 818 hospitais; 
601 Unidades de Pronto Atendimento – as UPAs 24 
horas; e mais de 15,9 mil unidades básicas de saúde.

Com a criação, Sr. Presidente, desse segundo 
ciclo a que me refiro dos estudantes de medicina, os 
estudantes que ingressarem no curso a partir de ja-
neiro de 2015 serão obrigados a trabalhar dois anos 
no Sistema Único de Saúde. Essa alteração curricular 
vai permitir – quero que seja bem destacado isto – o 
ingresso de 18 mil médicos na atenção básica, no ano 
de 2021, e de 36 mil por ano, a partir do ano de 2022, 
dos quais metade já estará nos prontos-socorros. Vão 
ser criadas em torno de 11,5 mil novas vagas de gra-
duação em medicina até 2017, distribuídas em 117 
Municípios.

Eu faço questão, Sr. Presidente, de dar ênfase 
a isso, porque ouvi o discurso sempre muito bem ela-
borado e equilibrado do Senador Paulo Davim. E vi as 
preocupações que ele levantou, e que já são conhecidas 
de todos nós aqui nesta Casa, defendendo a carreira 
de médico e dizendo que o médico não está no interior 
porque não quer, mas por outras razões.

Penso que ninguém quer depreciar e nunca per-
mitirá algo deste nível, ou seja, depreciar as atividades 
médicas. Muito pelo contrário, médicos são grandes 
profissionais. O que existe de fato é uma carência. E 
todos nós sabemos que não é apenas com a contrata-
ção de médicos formados fora do Brasil – essa é uma 
medida emergencial – que resolveremos o problema. 
Não resolveremos. O que resolverá o problema defini-
tivamente são essas outras medidas também anuncia-
das hoje pela manhã pela Presidenta Dilma.

Repito aqui: com a criação desse serviço social, 
que é como conhecemos no Parlamento brasileiro, de 
médicos recém-formados, a partir de 2022, a cada ano 
serão 36 mil novos médicos atuando em emergências, 
urgências e na atenção básica à saúde.

É disso que o Brasil precisa. É disso que o povo 
brasileiro necessita. Então, considero essa medida da 
Presidenta Dilma extremamente acertada.

Em relação aos médicos, como será feito? Por 
etapas. Serão publicados editais, em primeiro lugar, 
para os Municípios se inscreverem; em segundo lu-
gar, chamando os profissionais formados no Brasil. E 
as vagas que não forem preenchidas por profissionais 
formados no Brasil, para essas, sim, será feito um novo 
edital a fim de que sejam preenchidas por estudantes 
que se formaram fora do País. Mas com critérios.

Obviamente, todos nós queremos que a popula-
ção seja bem atendida. Então, o primeiro dos critérios 
será que o curso de medicina, o diploma de medicina 
seja reconhecido no país de origem; depois, que eles 
tenham licença para trabalhar como médicos nos paí-
ses de origem, dessa forma poderão vir para cá. E aqui 
passarão por uma avaliação, sendo também acompa-
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nhados. E terão que ter um conhecimento mínimo da 
língua portuguesa.

Não tenho dúvida nenhuma de que esses crité-
rios permitirão que bons profissionais, como são os 
profissionais brasileiros, cheguem ao nosso País e 
ajudem a nossa gente.

O Senador Eduardo Braga acabou de falar des-
ta tribuna. Eu sou do Estado do Amazonas, Sr. Presi-
dente. No meu Estado, há Municípios que só contam 
com a presença de médicos estrangeiros. Os prefeitos 
pagam bons salários; o Governo do Estado paga bom 
salário; um médico, para atuar no interior do Amazo-
nas, pode receber mensalmente um salário que pode 
chegar até R$30 mil.

Mas há carência. E por quê? Porque a média 
de médicos no Brasil é de 1,8 médico somente. Isso 
no geral. E se levarmos em consideração que quase 
a metade desse número de profissionais não atua no 
sistema público de saúde, se levarmos em considera-
ção a concentração da presença desses profissionais 
nos grandes centros e nos centros mais desenvolvidos, 
isso faz com que haja uma desigualdade na assistên-
cia à saúde do povo brasileiro. Então, penso que essa 
medida é muito importante.

Muitos podem estar se perguntando por que a 
Presidente Dilma não aplica o Revalida. Não seria mais 
fácil para os estrangeiros? Eu quero primeiro responder 
o seguinte: no Brasil, pela legislação brasileira, pela 
LDB, toda universidade tem autonomia para aplicar 
planos de revalidação para qualquer curso de nível 
superior. Então, médicos, para terem seus diplomas 
revalidados no Brasil, não necessariamente precisam 
passar pelo Revalida. Qualquer universidade pública, 
de qualquer nível, tem a autonomia para definir regras 
de revalidação de diploma.

Mas então vamos perguntar: por que eles não 
revalidam o diploma ou por esse método ou pelo mé-
todo Revalida? Se revalidassem, não teria como ga-
rantir a presença desses profissionais nos locais onde 
há carência de médicos. Então, essa é a opção da 
Presidente Dilma. Porque qualquer profissional de 
medicina ou de qualquer outro curso que revalidar o 
diploma no Brasil terá liberdade para trabalhar onde 
queria. E o programa é claro; o programa tem como 
objetivo trazer profissionais formados fora do País para 
promoverem assistência onde não existam médicos 
formados no Brasil – brasileiros ou estrangeiros, mas 
formados no Brasil.

Então, eu aqui quero cumprimentar a Presidenta 
Dilma. Tenho certeza de que o debate será extrema-
mente tranquilo. Acho que a categoria dos médicos, as 
entidades, Conselho Federal de Medicina, conselhos 
regionais, Associação Médica Brasileira, Federação 

Nacional dos Médicos, enfim, todas as entidades re-
presentativas de médicos virão aqui, irão à Câmara 
para debater com os Parlamentares. E eu não tenho 
dúvida nenhuma de que, pela justeza da medida, nós 
contaremos com o apoio dessas entidades para que 
a proposta seja aprovada. Porque a preocupação da 
categoria qual é? Primeiro, garantir a qualidade, a boa 
qualidade desses profissionais que possivelmente vi-
rão de fora. E, segundo, que o mercado de trabalho 
do médico não seja colocado em risco.

Então, exatamente pela proposta, pela justeza 
da proposta anunciada pela Presidenta Dilma, que 
tramita numa medida provisória, é que eu considero 
que inclusive os médicos deverão apoiar. Porque eles 
sabem também o quão carente é a população brasileira, 
sobretudo aquela parcela que se encontra na periferia 
e no interior deste País, o quanto ela carece, o quanto 
ela necessita de assistência médica.

Muito obrigada, Senador Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Muito bem. Essa foi a Senadora Vanessa Grazziotin 
defendendo a posição da Presidenta Dilma em relação 
a termos mais médicos no Brasil.

Agora passamos a palavra ao Senador Ivo Cassol 
e, em seguida, ao Senador Flecha Ribeiro.

Senador, permita-me, porque me pediram que eu 
lesse quando houvesse três Senadores no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Esgotado o prazo sem apresentação de recurso, 
a Presidência determina o arquivamento, nos termos 
do art. 334 do Regimento Interno do Senado Federal, 
primeiro subsidiário do Regimento Comum, das se-
guintes matérias:

– Matérias orçamentárias:
– Veto Parcial nº 38, de 2009, aposto ao Pro-
jeto de Lei do Congresso Nacional nº 7, de 
2009 (LDO);
– Veto Parcial n° 39, de 2009, aposto ao Pro-
jeto de Lei do Congresso Nacional nº 13, de 
2009 (crédito especial);
– Veto Parcial nº 47, de 2009, aposto ao Pro-
jeto de Lei do Congresso Nacional nº 63, de 
2009 (alteração LDO);
– Veto Parcial nº 49, de 2009, aposto ao Pro-
jeto de Lei do Congresso nº 50, de 2009 (cré-
dito especial);
– Veto Parcial nº 68, de 2009, aposto ao Pro-
jeto de Lei do Congresso Nacional nº 90, de 
2009 (alteração LDO);
– Veto Parcial nº 26, de 2010, aposto ao Pro-
jeto de Lei do Congresso Nacional nº 4, de 
2010 (LDO);
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– Veto Parcial nº 42, de 2010, aposto ao Pro-
jeto de Lei do Congresso Nacional nº 86, de 
2010 (alteração da LDO);
– Veto Parcial n° 6, de 2011, aposto ao Pro-
jeto de Lei do Congresso Nacional n° 59, de 
2010 (LOA);
– Veto Parcial n° 20, de 2011, aposto ao Pro-
jeto de Lei do Congresso Nacional n° 2, de 
2011 (LDO);
– Veto Total n° 8, de 2012, aposto ao Projeto 
de Lei do Congresso Nacional n° 12, de 2011 
(crédito suplementar); e
– Veto Parcial n° 17, de 2006, ao Projeto de 
Lei de Conversão n° 18, de 2006, que dispõe 
sobre o salário mínimo para 2006 – superado 
pela nova política de salário mínimo; 
– Veto Parcial n° 20, de 2010, aposto ao Pro-
jeto de Lei da Câmara n° 46, de 2010, que trata 
da cláusula de vigência da lei.

Será feita a comunicação à Câmara dos Depu-
tados.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Com a palavra o nobre Senador Ivo Cassol.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obriga-
do, Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, é, ao mesmo 
tempo é uma alegria e uma satisfação cumprimentar 
os demais Senadores, cumprimentar e deixar o meu 
abraço aos nossos telespectadores que nos acompa-
nham tanto pela TV Senado quanto pela Rádio Senado 
nos quatro cantos deste grande Brasil.

É uma alegria e uma satisfação também deixar 
o meu abraço aos meus amigos e às amigas do meu 
querido Estado de Rondônia, que sempre têm recebido 
a gente de braços abertos nessas feiras agropecuárias 
que nós temos no nosso Estado de Rondônia

Neste final de semana, concluiu-se a Feira Agro-
pecuária de Vilhena, uma das melhores feiras da Re-
gião Norte do País, uma feira diferente, comandada 
pelo Presidente de Honra, Hilário Bodanese, e pela 
diretoria, pelo Presidente e por todos os diretores, Au-
gustinho Pastore, a quem quero deixar o meu abraço 
e agradecer por sempre estar nos recebendo de bra-
ços abertos.

Mas, ao mesmo tempo também, Sr. Presidente , 
nós temos a alegria e a felicidade de ter mais cidades 
com exposição agropecuária, a exemplo da cidade 
de Ji-Paraná, cuja feira começou no último sábado e 
se estende até o próximo domingo. Em nome do Lira, 
que é o Presidente, a toda a comissão organizadora 
eu quero deixar o meu abraço e agradecer a esses 
empreendedores que trabalham para fazer essa festa 
para a população, para a comunidade local, especial-

mente regional, para o Estado de Rondônia e também 
para o Brasil.

Nós, hoje, nesta segunda-feira, estamos receben-
do muitos prefeitos e vereadores aqui em Brasília, no 
meu gabinete. Há pouco, eu recebi, no meu gabinete, 
a maioria dos vereadores do Município lá da região, do 
Rio Mamoré, do Rio Guaporé, do Rio Madeira, que é 
do Município de Nova Mamoré, os vereadores e aque-
las lideranças que têm defendido a gente, junto com o 
Deputado Carlos Magno, onde ficou confirmado, mais 
uma vez, que direcionei emendas de minha autoria para 
adquirir uma patrola para arrumar as estradas vicinais 
para escoar a produção, pois, infelizmente, há muitas 
dificuldades nas suas estradas.

Além disso, estamos recebendo, em Brasília, 
hoje, vereadores e prefeitos não só de Rondônia, mas 
do Brasil inteiro.

Recebi, em meu gabinete, a Prefeita do Vale do 
Guaporé, a Lebrinha, como é conhecida a Gislaine, 
do meu Partido, uma guerreira, que pegou o Município 
destroçado, arrebentado e está recuperando a credibi-
lidade, para dar nova... E, ao mesmo tempo, estímulo 
à população do Vale do Guaporé.

Também recebi lá o Prefeito Enedino, de Colorado 
D’Oeste, cidade que sempre recebeu a gente de braços 
abertos, como São Francisco e outras cidades. Ele foi 
reeleito pelo Partido Progressista, juntamente com o 
Josemar, nosso Vice-Prefeito, e o Vereador que também 
fez parte e está junto com a gente nessa caminhada.

Mas não foi só isso. Também recebi em meu ga-
binete o Prefeito da cidade do Alto Alegre dos Pare-
cis, conhecido por todas as pessoas daquela região, 
no Estado de Rondônia, pelo trabalho que a gente 
tem feito junto, e, ao mesmo tempo, a reivindicação 
dos Prefeitos e de amigos que têm reclamado e têm 
falado constantemente da saúde precária que o povo 
brasileiro vive nos quatro cantos deste País.

Recebi uma mensagem do meu amigo, amigo há 
muito tempo, há mais de 30 anos, amigo e parceiro de 
todas as horas, o Luiz Tremonte. Na semana passada 
ele me ligou perguntando o que o Senador Ivo Cassol, 
o que o amigo Ivo Cassol poderia fazer para ajudar, 
para facilitar, uma vez que ele estava e está morando 
com sua família em São Paulo e que sua sogra tinha 
sofrido um derrame e estava hospitalizada. Mesmo 
tendo um plano de saúde, Senador Flexa Ribeiro, e 
tendo sido servidora pública, não havia sequer uma 
vaga no hospital de São Paulo para ela.

Então, portanto, era um direito líquido e certo 
seu. Como servidora pública, por ter trabalhado num 
hospital na Grande São Paulo, e por ter plano de saú-
de, ela teria direito ao atendimento necessário na-
quele momento crucial. Mas, infelizmente, não havia, 
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naquele momento, naquelas horas e no dia seguinte, 
um médico especialista para fazer aquela cirurgia de 
que tanto, nos dois lados, ela necessitava para salvar 
sua vida. Mas, infelizmente, recebi uma mensagem do 
meu colega Luiz Tremonte dizendo que, infelizmente, 
sua sogra já tinha tido morte cerebral.

Ao mesmo tempo, com tristeza, ele dizia “agora 
eu sei o motivo por que a população brasileira foi às 
ruas”. Com certeza, Luiz Tremonte, amigo de muitos e 
muitos anos, falou a realidade e sentiu na pele o que 
nós brasileiros estamos sentindo: a falta da saúde, nos 
quatro cantos do Brasil, por este Brasil afora, com pro-
fissionais da área da saúde.

Muita gente tem ouvido discursos e mais discursos 
dizendo que a saúde está uma maravilha. Com certe-
za, de repente a saúde que está boa é a do Ministro; 
de repente, a saúde que está boa é a do Deputado 
ou dos Senadores, mas a saúde da maioria do nosso 
povo brasileiro, infelizmente, está na UTI, por falta de 
equipamentos, por falta de estrutura hospitalar, por 
falta de profissionais.

Além disso, se, num grande centro como São 
Paulo, para se fazer uma cirurgia, para ter um atendi-
mento, sequer o plano de saúde atende, vocês imagi-
nem quem está morando no Pará, quem está morando 
distante e não tem, muitas vezes, um plano de saúde!

Eu vejo isso com tristeza. Nós, esta Casa, temos 
a obrigação e o dever de continuar cobrando para que 
se invista mais dinheiro.

Por falar em investir mais dinheiro na saúde, no 
passado, há pouco tempo, havia a CPMF, que era para 
ser utilizada para se fazer uma saúde decente, para se 
fazer uma saúde séria. Infelizmente, esse dinheiro, que 
era para ser investido na saúde do povo brasileiro, foi 
colocado em outros locais, especialmente em outras 
áreas, a exemplo de programas sociais. Eu não sou 
contra programas sociais; eu sou a favor de programas 
sociais, mas com uma condição: não podemos colocar 
fazer esses programas sociais com dinheiro como o da 
CPMF, deixando de cuidar da área da saúde.

Por causa da saúde, hoje, nos quatro cantos do 
Brasil, o povo está gritando. O povo foi às ruas recla-
mar da saúde, foi reclamar da corrupção que existe 
nos quatro cantos, dessas obras superfaturadas, de 
casos como o da Petrobras, que comprou, no Texas, 
uma empresa falida que custava US$ 42 milhões, uma 
refinaria obsoleta, por US$1,180 bilhão, R$2,5 bilhões! 
Ao mesmo tempo, nós estamos pagando um juro alto, 
um custo caro, que acaba saindo da pele, acaba sain-
do do couro de todo o povo brasileiro. 

É por essa razão que, mais uma vez, ocupo a 
tribuna desta Casa para dizer que é fundamental, que 
é importante que o Ministério da Saúde, por intermé-

dio da posição que a nossa Presidente da República 
tomou esta semana, libere milhões ou bilhões para 
investimento na saúde.

Mas não basta construir um novo hospital. Você 
tem um custo de manutenção, você precisa de profis-
sionais. Nós precisamos de profissionais nos quatro 
cantos deste País, mas, para isto, precisamos não ape-
nas de novos cursos de Medicina, mas também que os 
nossos médicos que se formam hoje façam residência 
nos hospitais públicos e particulares. Por incrível que 
pareça, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Sena-
dor Paim, nós temos quantas mil pessoas se formando 
por ano? Nem 10% dessas pessoas, Senador Flexa 
Ribeiro, têm acesso a fazer uma residência; 90% só 
têm vontade, têm garra, têm determinação, mas não 
têm espaço. O que está faltando neste País é mais 
oportunidade. 

Vou dar um exemplo para vocês. Como Gover-
nador do Estado de Rondônia, recebi, à época, dire-
tores do MEC no meu Estado que não queriam, não 
aceitavam que duas faculdades particulares, a São 
Lucas e a Fimca, no meu Estado, fizessem a resi-
dência, fizessem o trabalho do dia a dia dentro dos 
hospitais, porque queriam que só a Unir fizesse isso. 
Se nós temos faculdades particulares pelo Brasil afo-
ra que até hoje não construíram hospital público para 
poder atender nessa área do seu curso de Medicina, 
imaginem nós da Amazônia que temos dificuldade! Eu 
disse naquele momento: “A regra aqui, no meu Estado, 
é para todos, para o curso de medicina da Unir, para 
o curso da Fimca, para o curso da São Lucas, para o 
curso da Facimed de Cacoal, porque o que queremos 
é mais profissionais para atender na área da saúde”.

Além disso, nós também precisamos da compre-
ensão dos nossos médicos. Nós temos os médicos... 
Eu tenho vários e vários amigos médicos, a exemplo 
do Dr. Amado, na pessoa de quem quero mandar um 
abraço a todos os profissionais da saúde do meu Estado 
de Rondônia e do Brasil, pelo trabalho extraordinário 
que fez como diretor do hospital e faz como médico 
no meu Estado de Rondônia, como o Dr. Milton, que 
foi meu Secretário de Saúde em Rondônia, que foi, ao 
mesmo tempo, o baluarte quando conseguimos fazer 
uma saúde que tinha superlotação, mas não faltava 
medicamento, não faltava material penso, não faltava 
profissional, porque trabalhávamos diuturnamente para 
atender à demanda reprimida que havia.

Ao mesmo tempo, nós precisamos, urgentemen-
te, antes de importar 10 mil médicos, 20 mil médicos 
de outros países, vamos, primeiro, legalizar os médi-
cos irmãos nossos, brasileiros, que saíram do nosso 
Estado, que saíram do nosso País e foram para Cuba 
para poder estudar e fazer Medicina, que foram para 
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a Bolívia, que foram para a Argentina, que foram fa-
zer seu curso.

Aí alguns profissionais dizem o seguinte: “Mas, 
Senador Ivo Cassol, esses médicos não estão prepa-
rados. Eles não estão aptos porque tem que fazer a 
prova, tem que fazer isso.” Nós concordamos com vocês 
que tem que fazer a prova, mas, muitas vezes, a prova 
já foi feita para a maioria não passar, propositadamen-
te. Então, na área da saúde, nós não podemos admitir 
isso. Na área da saúde, nós temos que ter profissional 
sobrando. Da mesma maneira que nós temos aqui, no 
Brasil, médicos formados nas nossas universidades e 
que não fizeram residência, não têm especialização, 
não é diferente com o médico que vem de fora. 

Eu conheço várias e várias pessoas que foram 
estudar na Bolívia. Quer um exemplo? Um amigo meu, 
de Porto Velho, o Dr. Délio, não pode atuar. Ele é um 
excelente médico, mas não pode trabalhar porque não 
é permitido. Mas ele pode fazer esses testes, pode fa-
zer tudo isso que está à disposição. Mas, infelizmen-
te, sabe-se da dificuldade que existe para que essas 
pessoas passem nesses testes. 

Onde nós poderíamos botar esses médicos hoje, 
Senador Paim e Senador Flexa Ribeiro, meus caros 
amigos dos quatro cantos do Estado de Rondônia e 
do Brasil? Vamos colocar esses médicos nas faixas de 
fronteira, naquelas cidades a que os bacaninhas que 
acabam de se formar não querem ir. A maioria não 
vai para essas cidades de fronteira, a maioria não vai 
para essas cidades mais distantes, a maioria desses 
recém-formados não vai para esses locais quando 
está começando, a exemplo do Amazonas, do Acre, 
do Amapá, de Rondônia, de Mato Grosso, de Mato 
Grosso do Sul e de tantos outros Estados da Federa-
ção brasileira. É lá que nós temos que colocar esses 
médicos para atenderem a essa demanda reprimida. 

Nós temos o Município de Costa Marques, Sena-
dor Paim, nosso Presidente, que até há poucos dias 
não tinha um médico para atender a 10 mil pessoas 
lá. Não tinha ninguém. O pessoal saía, atravessava 
o rio e ia do outro lado para ser atendido na Bolívia. 
Inaceitável! Nós temos Guayara-Mirim, que é do lado 
boliviano. Guajará-Mirim de um lado e Guayara-Mirim 
do outro. Os médicos de Guayara-Mirim, da Bolívia, 
fazem cirurgia de cataratas de graça para o povo do 
Brasil. O povo brasileiro vai para o outro lado para ser 
operado e do lado de cá eles não podem ser atendidos 
porque dizem que eles não têm profissionais para isso.

É isso que eu não admito! É com isso que eu não 
concordo! É isso que me revolta! Não estou aqui me-
nosprezando ninguém. Eu defendo e estou aplaudindo 
os nossos médicos brasileiros. Mas nós não podemos 
admitir que fechem cartel de um lado ou fechem cartel 

do outro, especialmente com a vida humana. Profis-
sionais de altura, nós precisamos. Se nós temos, em 
Rondônia, médicos que estão do outro lado, só um 
rio nos divide... É só um rio que nos divide, gente. É o 
Rio Mamoré, é o Rio Guaporé, a divisa lá de Rondô-
nia com a Bolívia. De um lado, fazem cirurgias, fazem 
tratamento, os médicos podem atender; mas o médico 
não pode passar para o outro lado, porque, se passar 
para o lado de cá, ele nem médico é. Mas nós vamos 
para o outro lado. O povo de Rondônia vai para o ou-
tro lado, está sendo operado do outro lado, porque, 
no lado de cá, o Governo brasileiro não oferece isso. 

Então estou aqui junto, convalidando a ideia, a 
iniciativa da Presidente Dilma. Estamos convalidando, 
Sr. Presidente. Estamos convalidando, porque nós es-
tamos precisando de mais médicos, não só de mais 
hospitais. Nós precisamos, acima de tudo, que os mé-
dicos possam fazer residência e especialidade. Caso 
contrário, daqui a pouco nós vamos ter que importar 
80% dos profissionais para cuidar da saúde do povo 
brasileiro. Por mais que tenha médico hoje formado, o 
número por habitante é muito pouco ainda, comparado 
a muitos países de primeiro mundo.

Portanto, está de parabéns a Presidente Dilma 
nessa reivindicação. A saúde tem que ser melhorada. 
O povo foi às ruas conclamando por saúde, segurança 
pública. O povo não foi às ruas pedir plebiscito para 
reforma política. O que precisa é a reforma dos polí-
ticos, a exemplo da nossa Casa. É inaceitável que, 
para assistir a um jogo, tenha que pegar um jatinho 
da Embraer, pegar um jatinho não sei de quem. Não 
podemos aceitar isso. Nós temos que dar exemplo 
nisso tudo. Tudo bem, parabéns para o meu colega, 
parabéns para os colegas que foram lá e devolveram 
o dinheiro. Pelo menos fizeram justiça, estão fazendo 
a coisa certa. É isso que precisa fazer. Mas, ao mesmo 
tempo, queremos lembrar que, pouco tempo atrás, a 
coisa era diferente, e quem pagava a conta era o povo. 
E vai continuar pagando. 

O que a população quer, Sr. Presidente, não é, 
na verdade, uma reforma política, porque os caciques 
são os mesmos, os mandachuvas vão continuar iguais. 
O que nós precisamos é de uma transformação, uma 
mudança de conduta dos políticos em prol da popula-
ção do nosso País e dos nossos Estados. 

Mas, além disso tudo, eu quero aqui aproveitar, 
além de colocar essa opinião, especialmente na área 
da saúde, para colocar uma preocupação que me ele-
va. Eu quero mandar um abraço para os taxistas dos 
quatro cantos do Estado de Rondônia. 

Meus amigos taxistas, com quem tenho falado 
diuturnamente, têm me procurado. Está programada 
para os próximos dias uma operação no meu Estado 
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de Rondônia. Eu fiquei oito anos como Governador do 
Estado de Rondônia, e nunca admiti fazer uma opera-
ção contra o táxi lotação. O táxi lotação está no meu 
Estado para diminuir a passagem dos ônibus, porque 
há um cartel fechado no meu Estado.

Uma passagem de ônibus de Colorado para Vilhe-
na é mais de R$150,00; uma passagem de Comodoro, 
que é mais longe, para Porto Velho é R$90,00. No meu 
Estado de Rondônia até hoje ainda não foi licitado o 
transporte coletivo intermunicipal. A passagem de Ro-
lim de Moura, que era R$75,00, hoje é R$104,00, um 
ou dois anos depois. O que é que segura a passagem 
dos ônibus ainda baixo? Os taxistas que fazem a lota-
ção, que transportam o passageiro pelo mesmo custo 
que o ônibus está levando.

Se um táxi pode levar quatro passageiros pelo 
mesmo custo, por que os taxistas, os ônibus e vice-
-versa?

Então, no meu ponto de vista, precisamos ter 
concorrência com o transporte coletivo intermunici-
pal, como tem interestadual, porque no meu Estado 
o interestadual é barato, o intermunicipal é caro e os 
taxistas é que fazem o táxi lotação.

Tem uma operação, tem uma programação, a par-
tir da segunda-feira da semana que vem, para coibir, 
como aconteceu no passado quando o PMDB mandou 
no meu Estado – e o PMDB vai estar de volta. Mas, 
ao mesmo tempo, vão prejudicar a população como 
um todo. A população do meu Estado é que vai pagar 
a conta mais cara ao adquirir a passagem. Ao mes-
mo tempo, os taxistas estão segurando o preço para 
baixo, para ser mais competitivo e ajudar todo mundo.

Com isso tudo, Sr. Presidente, quem acaba sem-
pre pagando a conta... É igual à manifestação que teve 
nos quatro cantos do País. O que era a manifestação 
dos quatro cantos do País? Começou por causa de 
R$0,20. Não começou por causa de R$2,00. Foram a 
gota d’água os R$0,20! É isso que está acontecendo 
em outros lugares.

Quando fui Governador do Estado de Rondônia, 
juntamente com o João Kaula, nós fizemos um projeto 
de lei autorizando o taxista a trabalhar, o direito de ir e 
vir, levando os seus passageiros. Até agora o Gover-
nador do Estado de Rondônia e o Vice-Governador do 
Estado de Rondônia não tiveram coragem de colocar 
em prática e isso me estranha muito. O Ministério Pú-
blico, que tinha que defender o povo... Eu tenho cópia 
do Ministério Público, que vai fazer uma grande ope-
ração a partir da segunda-feira da semana que vem.

E quero chamar a atenção do Procurador do Mi-
nistério Público do meu Estado e dos demais promo-
tores, porque estão cometendo uma injustiça. Se os 
taxistas do meu Estado estão ilegais, eu quero fazer 

uma pergunta para o Ministério Público: como é que 
está a legalidade do transporte coletivo intermunicipal? 
Também está ilegal. Não foi feita a licitação. Não foi feita 
a concorrência pública. Então, se os taxistas não estão 
corretos, as empresas de ônibus também não estão 
corretas. Portanto, eles não têm, e não teriam, de ma-
neira nenhuma, uma concessão garantida individual. 

O que nós precisamos, sim, é dar oportunida-
de para disputa e concorrência. Vou dar um exemplo 
para vocês. Já imaginou se a dona de casa, a senhora 
que está me assistindo, tivesse na sua cidade só um 
mercado para fazer compra? Com certeza, iria pagar 
mais caro. Então, tem que haver mais mercados. O pro-
dutor rural, que vai à casa veterinária, que vai à casa 
de material de construção, quem vai construir e fazer 
compras, imagine se houvesse uma casa só de mate-
rial de construção. Com certeza, iria pagar mais caro. 
A pessoa ia encontrar mais facilidade de ganhar mais 
dinheiro. Mas, quando há concorrência, existe, acima 
de tudo, respeito pelo cidadão brasileiro. E a concor-
rência é o meio e o caminho mais curto para facilitar e, 
ao mesmo tempo, aprimorar a vida de todo o mundo.

Portanto, quero dizer, mais uma vez, aos taxistas 
do meu Estado de Rondônia: “Eu sou solidário a vo-
cês”. A associação dos taxistas pode entrar na justiça. 
Existe uma lei estadual que nós fizemos. Infelizmente, 
estão governando o Estado de Rondônia para causa 
própria, estão governando para si próprios. Com isso 
não podemos concordar. Vamos buscar nossos direitos! 
Vocês têm como buscar seus direitos. Nós precisamos 
garantir o direito de ir e vir em todas as categorias, em 
todas as áreas. 

Hoje, quantas companhias aéreas nós vemos 
trabalhando nos quatro cantos do País! Pelo menos, 
há concorrência. Hoje, a passagem está um assalto! 
Hoje está cara. Para ir ao Rio Grande do Sul, Paim, não 
sei quanto está, mas, para ir a Rondônia, eu vou lhe 
falar: a passagem, que custava R$400,00, hoje custa 
R$1,5 mil! Não sei se é por causa da época de férias. 
Não sei se a população agora está viajando muito. Mas 
alguma coisa de errado tem.

(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – No Rio Grande do Sul não é diferente. 
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Também 

não é diferente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Disparou o preço.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Disparou 

de tudo quanto é lado.
Dizem que dava prejuízo. Prejuízo é aumentar a 

passagem de R$400,00, R$500,00 de Brasília a Porto 
Velho para R$700,00, R$800,00. Não! Hoje a passa-
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gem é R$1,5 mil, R$2 mil. Isso é um absurdo! Então, 
esses exageros... No mínimo as companhias combi-
naram. No mínimo, as companhias fizeram um acordo 
irregular, imoral, prejudicando a população. Ah! Mas 
estávamos no prejuízo. O prejuízo que as companhias 
têm, que nós temos acompanhado, é pequeno. Não 
é aumentando a passagem em 400%, 500% que vai 
cobrir o prejuízo. Aí vai ser o contrário, aí vai assaltar a 
população brasileira. Nós ainda, Senador, temos nes-
ta Casa o subsídio que cobre a nossa despesa de ir 
e vir, mas e o povo, que bota a mão no bolso e paga? 
As nossas passagens são cobertas pelos recursos 
da União, pelo imposto que a população paga, mas a 
maioria da população voa e paga, como eu também, 
quando viajo com a minha família, pago, mas não au-
mentava da maneira que tem aumentado. Então, o que 
está acontecendo hoje, no Brasil, e aí a Presidente 
Dilma, mais uma vez, tem que bater firme...

Presidente Dilma, não alise, não dê moleza, por-
que lavar cabeça de burro é perder água e sabão. Pode 
botar no toco esses que abusam em todas as áreas, 
desde o transporte coletivo urbano, interestadual, ao 
transporte aéreo e qualquer produto que tem por aí. A 
senhora tem a caneta na mão, tem a prerrogativa, tem 
tudo. Temos que coibir esses que, de uma maneira ou 
de outra, querem prejudicar a estabilidade econômica, 
querem desestabilizar a tranquilidade que a população 
tem nos quatro cantos deste País.

Portanto, Presidente Dilma, a senhora está cor-
reta quando vem em público e assume. De um lado, 
pode até ser desgaste, mas, de outro lado, são vidas 
humanas. Nós temos que ter respeito pela população, 
nós temos que ter respeito pelo nosso semelhante. 
Não podemos admitir, de maneira nenhuma, como vejo 
nos jornais: só podemos concordar que médicos que 
não se formaram aqui, no Brasil, ou que não fizeram o 
teste, não sei como é o nome que dão aqui no Brasil...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Revalida.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Como 
é que é?

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

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – ...revalida, 
para revalidar. Não querem revalidar coisa nenhuma, 
a verdade é essa. De cada mil pessoas é uma que 
passa, duas que passam, no máximo três pessoas. 
Mas a qualidade é baixa. Então, quero fazer aqui um 
desafio. Eu quero fazer um desafio, Sr. Presidente! Eu 
quero que façam um teste para todos os médicos que 
se formaram nas faculdades do nosso Brasil. Façam 
esse mesmo teste para todo mundo que passou para 
as faculdades de medicina do nosso Brasil. Eu quero 

saber quantos vão passar. Eu quero saber quantos 
vão revalidar aquilo que aprenderam na sala de aula, 
porque a maioria – todo mundo sabe – não tem inte-
resse que haja mais concorrente e concorrência para 
prejudicar em alguma área. Mas eu quero dizer para 
vocês, meus amigos médicos: há espaço para todos! 
Vocês já se profissionalizaram, estão capacitados, 
mas há cidade neste Brasil em que ninguém quer ir 
trabalhar. Há cidade neste Brasil a que ninguém quer 
ir. Igual a Pimenteiras, igual a Cabixi, igual a Costa 
Marques, igual a São Francisco, igual a Alta Floresta, 
igual a Alto Alegre, igual a Parecis. Ninguém quer ir!

(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – E está 

longe da faixa de fronteira, Sr. Presidente, 50, 60km. 
E outra é a barranca do rio.

São nesses lugares que nós temos que autorizar 
sim, nesta Casa – com 150km de distância nas mar-
gens da divisa –, que se coloquem esses profissionais, 
para eles irem trabalhar lá, se capacitar lá, se profis-
sionalizar lá, e fazer outros cursos, fazer fora, porque 
há muitos cursos por aí, para depois, futuramente, aí 
sim, poder mudar de cidade, poder ocupar outro es-
paço, porque daí pode até atrapalhar essas outras 
pessoas que façam.

Portanto, eu quero aqui, mais uma vez, agrade-
cer esse espaço, essa atenção e dizer, Sr. Presidente, 
que eu vejo com tristeza a maneira com que a gente 
tem assistido, infelizmente, à saúde nos quatro cantos 
do Brasil. E muito entristece a gente quando pessoas 
ocupam unidade pública...

(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – ... mesmo 

tendo plano de saúde, igual à mãe, ao mesmo tem-
po, da Cleide, que é amiga nossa de muitos anos, do 
amigo Luiz Tremonte e sua sogra, mesmo com plano 
de saúde, não foram atendidos; foram atendidos de-
pois de três dias. Até o Senador Suplicy intermediou 
no dia, para que pudesse ser atendida lá em São 
Paulo. Depois não foi preciso, mas o plano de saúde 
só foi atender sabe quando? Depois que teve morte 
cerebral! Tem plano de saúde neste País que só quer 
ganhar dinheiro, só quer faturar. E aqui nós temos que 
exigir isso, regulamentar e colocar penalidade pesada 
em cima dessas pessoas, porque nós não podemos 
brincar com vidas humanas.

Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu 
agradeço de coração, mais uma vez, esta oportunidade 
e dizer que me coloco à disposição da população do 
nosso País, para que nós, políticos, possamos mudar...

(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – ... e 

melhorar nossa conduta, a maneira de fazer política, 
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para atender a aclamação da população, e não, sim-
plesmente, fazer plebiscito, pensando que mudar o 
sistema político é a solução de tudo.

Portanto, eu agradeço a Deus por tudo, peço e 
continuo pedindo especialmente às senhoras que me 
assistem, aos senhores que me assistem, às lideran-
ças religiosas que sempre, nas suas orações, estão 
orando pelas autoridades.

Obrigado de coração.
Que Deus abençoe todo mundo, e o restante, 

pode ter certeza – que é o que a população mais sem-
pre busca –, é saúde e paz, o resto nos corremos atrás.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem! Esse foi o Senador Ivo Cassol, que 
falou sobre a questão dos taxistas, sobre a questão 
da saúde, sobre a questão dos planos de saúde, so-
bre a questão dos médicos, para que haja médicos 
em todo o País.

Passo a palavra, neste momento, ao nobre Se-
nador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Paulo Paim, que preside a sessão do Sena-
do; Srªs Senadoras; Srs. Senadores; amigos do Pará 
que nos veem pela TV Senado e que nos ouvem pela 
Rádio Senado, cumprimento, em especial, os queridos 
amigos e amigas de Bragança.

Senador Paulo Paim, neste dia, assumo a tribuna 
do Senado Federal para festejar o dia de hoje, 8 de ju-
lho de 2013, em que o Município de Bragança, situado 
no nordeste do Estado do Pará, completa 400 anos. 
Era para eu estar lá, junto com o Governador Simão 
Jatene, que, neste momento, deve estar nos festejos 
de comemoração do 4º Centenário de Bragança, mas 
a obrigação de estar no Senado Federal para repre-
sentar o Estado do Pará não me permitiu acompanhar 
o Governador Simão Jatene e o seu secretariado, que, 
tenho certeza absoluta – e vou citar aqui mais na fren-
te –, levam para Bragança várias obras importantes 
para o crescimento e o desenvolvimento econômico 
e social daquele querido Município.

A origem do Município remonta, segundo estudos 
históricos, aos colonizadores franceses, que teriam 
sido os primeiros europeus a aportarem na região do 
Rio Caeté, numa exploração comandada por Daniel De 
La Touche. A expedição marítima de reconhecimento 
e conquista das terras da América, onde investigaram 
o litoral paraense, encontrou as terras já habitadas 
pelos índios Tupinambás. O evento ocorreu, portanto, 
três anos antes da fundação pelos portugueses de 
Santa Maria de Belém do Grão Pará, hoje a capital 
Belém, que foi estratégica para a reconquista de toda 

a região pelos portugueses, numa série de ocorrên-
cias que mostra o secular interesse estrangeiro pela 
Região Amazônica.

Então, Belém, a capital do meu querido Estado do 
Pará, completa 400 anos daqui a três anos, e Bragança 
completa 400 anos no dia de hoje, 8 de julho de 2013.

Já em 1640, consta o registro histórico de uma 
Vila de Caeté, no documento português “Descrição 
de Todo o Marítimo da Terra de Santa Cruz”, de João 
Teixeira, confirmando não só a existência do povoado, 
mas sua importante condição para a efetiva coloniza-
ção das terras do litoral norte do Brasil, com o núcleo 
populacional chamado de Vila de Souza do Caeté. Por 
problema de comunicação com Belém, o povoado foi 
transferido para a margem esquerda do rio, onde está 
situada a cidade de Bragança. O antigo povoado, a Vila 
de Souza do Caeté, ficou conhecido como Vila Cuera 
ou Vila Que-Era.

O desenvolvimento de Bragança é ininterrupto ao 
longo da história e atinge o seu período áureo quando 
ocorre a instalação da Estrada de Ferro Bragança-Be-
lém, em 1908, que dinamizou a economia de toda a 
região nordeste do Pará e consolidou Bragança como 
polo de desenvolvimento nas mais diversas expressões, 
especialmente nas artes, na rica arquitetura e no bom 
nível educacional.

Entre as várias expressões da cultura bragantina, 
talvez a maior delas, está a celebração da Festivida-
de do Glorioso São Benedito, com a Marujada, que 
ocorre todos os anos no mês de dezembro, desde o 
final do século XVIII, e que é, sem dúvida, uma das 
maiores expressões da cultura popular brasileira. No 
último ano, a Marujada reuniu cerca de 150 mil pes-
soas no Município, fortalecendo a tradição e a cultura 
e promovendo o turismo da região.

A atividade turística é uma das principais fontes 
de renda do Município, que alia perfeitamente a riqueza 
cultural com as riquezas naturais. Os pontos turísticos 
evidenciam essa característica. Por exemplo, entre os 
cartões-postais, Bragança exibe a bela Orla do Caeté; 
o Centro Histórico e o Largo de São Benedito, formado 
pela Igreja de São Benedito, reconstruída por volta de 
1753 pelos jesuítas; a Praça Fernando Guilhon; a Igre-
ja Matriz Nossa Senhora do Rosário e diversos outros 
prédios históricos.

Além – é lógico, eu não podia deixar de citar – 
do passeio pela história e pela arquitetura, Bragança 
abriga também uma das mais belas praias do litoral 
brasileiro, a praia de Ajuruteua. Também se destaca 
a Ilha de Canelas, um verdadeiro santuário ecológico 
com uma das maiores áreas de manguezal do mundo.

Por isso, meus caros amigos e minhas caras 
amigas de Bragança, é que festejo da tribuna do 
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Senado Federal o quarto centenário desse querido 
Município.

O Governador Simão Jatene, que se deslocou 
até pela tarde de hoje e início de noite – por isso, acho 
que ele se encontra ainda em Bragança –, leva nessa 
sua visita ao Município serviços e obras para atender 
à demanda, à necessidade de todos os bragantinos.

Ali há uma escola secular. Era sonho de todos 
os bragantinos ver essa escola restaurada, a Escola 
Monsenhor Mâncio Ribeiro. Ela está totalmente aban-
donada, e, hoje, o Governador Simão Jatene deter-
mina o edital para a sua restauração. E mais: será a 
Escola Monsenhor Mâncio Ribeiro transformada num 
liceu de artes. E, aos fundos da escola, será construí-
do um teatro, para atender à cultura de toda a cidade 
de Bragança.

Além da restauração da Escola Monsenhor Mân-
cio Ribeiro, uma nova escola de ensino médio também 
será construída em Bragança.

São cinco pontes, Senador Paulo Paim, que li-
gam Bragança até a praia de Ajuruteua, uma das mais 
belas praias, tenho certeza absoluta, do Pará e – por 
que não dizer? – do nosso País. Elas eram de madeira. 
Uma delas foi feita pelo Governador Almir Gabriel no 
seu governo passado e é de concreto. E, no lugar das 
quatro pontes de madeira, que hoje persistem, será 
autorizado pelo Governador Simão Jatene que sejam 
feitas pontes de concreto, facilitando o acesso à praia 
de Ajuruteua, facilitando o desenvolvimento do turismo 
e da economia do Município de Bragança.

Há um sistema de água, para atender à cidade 
de Bragança.

Há a construção de uma UIPP – Unidade Inte-
grada Pró Paz, para a segurança de Bragança, para 
atender à necessidade de dar apoio à juventude no 
esporte e na qualificação.

Estes também são serviços que serão levados à 
Bragança: dois cais de arrimo, 2,5km de asfalto até o 
mirante. São obras, entre tantas outras, que hoje estão 
sendo feitas e estão sendo levadas pelo Governador 
Simão Jatene e seu secretariado.

Temos aqui de defender, e não poderíamos dei-
xar de fazê-lo, a instalação futura da Universidade Fe-
deral do Nordeste do Pará. Já conseguimos a criação 
da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e 
da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 
(UNIFESSPA). Agora, é preciso que todos, que toda a 
Bancada que representa o Estado do Pará, unida, no 
Congresso Nacional, lute pela criação da Universidade 
Federal do Nordeste do Pará, com sede em Bragan-
ça, pelo desmembramento do campus da Universida-

de Federal do Pará (UFPA). Esse será, sem sombra 
de dúvida, um grande apoio para o desenvolvimento 
científico e profissional de toda a juventude não só de 
Bragança, mas de todos os Municípios que têm, como 
Bragança, um polo regional.

Quero, ao finalizar, Senador Paulo Paim, requerer, 
nos termos do art. 222 do Regimento, ouvido o Plená-
rio, que seja consignado nos Anais do Senado o voto 
de aplauso ao Município de Bragança, no Estado do 
Pará, pelo transcurso, no dia de hoje, 8 de julho, de 
seus 400 anos de existência.

Requeiro, ademais, que esse voto seja encami-
nhado às seguintes autoridades: ao Prefeito de Bra-
gança, Sr. João Nelson Pereira Magalhães; ao Vice-
-Prefeito, Sr. Nadson Francisco Guimarães Monteiro; ao 
Presidente da Câmara Municipal de Bragança, Vereador 
Lenilson Azevedo Almeida, e aos demais Vereadores; 
e à Srª Ciane Barros, Presidente da Associação Co-
mercial e Industrial de Bragança.

Eram essas, Sr. Presidente, Paulo Paim, as pala-
vras que eu queria proferir no dia de hoje, festejando 
os 400 anos de criação do Município tão querido de 
Bragança, no Estado do Pará.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Esse foi o Senador Flexa Ribeiro, que, na sua fala, 
toca em diversos assuntos e faz uma homenagem à 
cidade de Bragança, no seu querido Estado do Pará.

Com a fala do Senador Flexa Ribeiro, nós encer-
ramos os nossos trabalhos no dia de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 781, DE 2013

Requeiro nos termos do Art. 256, inciso I, do 
RISF, a retirada do Projeto de Lei do Senado nº 251 
de 2013 (Incentiva a aquaponia, pelo uso integrado 
e sustentável dos recursos hídricos na aqüicultura e 
agricultura), projeto este de minha autoria.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Sala das Sessões, – Senador Benedito de Lira 

(PP-AL).
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – A Presidência defere o requerimento que aca-
ba de ser lido.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
será lido.

É lido o seguinte:
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 280, DE 2013

Dispõe sobre a destinação para as áreas de 
educação e saúde da totalidade dos recur-
sos oriundos do pagamento referente aos 
bônus de assinatura dos contratos de par-
tilha de produção de blocos exploratórios 
de petróleo e gás natural na área do pré-sal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 

2010, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 47.  .........................................................
I – da educação básica (NR);

 .......................................................................
IV – da saúde pública infantil (NR);
Art. 49. Constituem recursos do FS:
I – a integralidade do valor dos bônus de assi-
natura definidos nos contratos de partilha de 
produção (NR);
Art. 51.  ..........................................................
Parágrafo único. Constituído o FS e garantida a 
sua sustentabilidade econômica e financeira, o 
Poder Executivo, na forma da lei, poderá propor 
o uso de percentual de recursos do principal 
para a aplicação nas finalidades previstas no 
art. 47, na etapa inicial de formação de pou-
pança do fundo, sendo que a saúde infantil e 
a educação básica venham a receber, no mí-
nimo, proporção equivalente à participação 
relativa dos bônus de assinatura nos aportes 
totais ao Fundo (NR).

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O uso das rendas governamentais decorrentes 
da exploração de recursos não renováveis – tal como 
o petróleo – representa para uma sociedade o desafio 
de se alcançar, por meio desses recursos, um maior 
estágio de desenvolvimento. Algo desafiador se ob-
servarmos que a evidência empírica aponta para um 
conjunto de países onde a abundância de recursos 
naturais levou à desindustrialização, desincentivo à 
educação e à inovação, perda de coesão social, e en-
fraquecimento das instituições democráticas.

Os casos de sucesso, por sua vez, estão rela-
cionados a uma ampla transparência no uso desses 
recursos e na aplicação em fontes que assegurem 
tanto a mitigação dos seus efeitos macroeconômicos, 
quanto construção de um passaporte para o futuro, ou 
da solidariedade inter-geracional.

Assim, aplicar rendas governamentais de re-
cursos finitos deve observar ações que assegurem a 
construção do futuro do País, de uma forma autônoma 
e independente da existência futura desses mesmos 
recursos que, afinal, são finitos.

O capital humano é um dos fatores que expli-
cam o desenvolvimento das nações. E, ainda, nações 
com elevado capital humano são mais suscetíveis à 
construção de instituições democráticas e inclusivas, 
favorecendo a distribuição de renda e a redução das 
desigualdades. Fatores que, se somados, irão asse-
gurar maior coesão social, estabilidade política, e am-
biente de negócios favoráveis ao empreendedorismo, 
à inovação e à atração de investimentos produtivos. 

Em suma, assegurar a qualidade do capital hu-
mano, por meio da saúde e da educação é uma for-
ma de se construir instituições inclusivas para o País 
e, ao mesmo tempo, de assegurar condições para o 
crescimento econômico sustentado.

Por outro lado, precisamos ter o cuidado de cons-
truir a pirâmide começando pela sua base. Numa so-
ciedade com recursos escassos, priorizar a infância e 
a adolescência é edificar o futuro. Especialmente no 
caso da educação, a educação técnica e superior tem 
retornos privados imediatos, fazendo com que seu fi-
nanciamento seja algo mais acessível. O mesmo não 
acontece para quem precisa esperar uma década ou 
mais pelo mesmo retorno. Assim, há uma boa justifi-
cativa para que o setor público priorize a educação 
básica e a saúde infantil.

Por isso, o presente Projeto de Lei propõe modifi-
car a Lei 12.351 de 2010 que, entre outros dispositivos, 
cria o Fundo Social e disciplina a aplicação dos seus 
recursos, para estabelecer clara prioridade em relação 
à educação básica e à saúde infantil e, desse modo, 
assegurar fontes de financiamento para a melhoria 
do capital humano e das gerações futuras no Brasil.

O Projeto que ora propomos, modifica o art. 47 
da Lei 12.351, de 2010, para colocar foco na Educação 
básica e na Saúde infantil, entre o elenco de possibi-
lidades de aplicação. Para aumentar as fontes poten-
ciais de recursos, estabelece a destinação integral, ao 
invés de parcial, dos recursos provenientes de Bônus 
de Assinatura dos contratos de exploração do pré-sal 
no regime de Partilha, para o citado Fundo Social.

E, por fim, cria um mecanismo para assegurar 
que pelo menos a mesma proporção dos aportes pro-
venientes desses bônus de assinatura possa valer para 
a aplicação das remunerações no Fundo em saúde 
infantil e educação básica.

Convictos de que tais sugestões contribuirão 
para uma aplicação mais adequada das rendas go-
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vernamentais do Petróleo, pedimos aos nossos pares 
o apoio para aprovação desse Projeto de Lei.

Sala das Sessões, – Senador Ricardo Ferraço 
– Senador Cristovam Buarque.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 12.351, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010

Dispõe sobre a exploração e a produção de 
petróleo, de gás natural e de outros hidrocar-
bonetos fluidos, sob o regime de partilha de 
produção, em áreas do pré-sal e em áreas 
estratégicas; cria o Fundo Social – FS e dis-
põe sobre sua estrutura e fontes de recursos; 
altera dispositivos da Lei no 9.478, de 6 de 
agosto de 1997; e dá outras providências.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO VII 
Do Fundo Social – FS

Seção I 
Da Definição e Objetivos do Fundo Social – FS

Art. 47. É criado o Fundo Social – FS, de natu-
reza contábil e financeira, vinculado à Presidência da 
República, com a finalidade de constituir fonte de re-
cursos para o desenvolvimento social e regional, na 
forma de programas e projetos nas áreas de combate 
à pobreza e de desenvolvimento:

I – da educação;
II – da cultura;
III – do esporte;
IV – da saúde pública;
V – da ciência e tecnologia;
VI – do meio ambiente; e 
VII – de mitigação e adaptação às mudanças 

climáticas.
§ 1o Os programas e projetos de que trata o caput 

observarão o plano plurianual – PPA, a lei de diretrizes 
orçamentárias – LDO e as respectivas dotações con-
signadas na lei orçamentária anual – LOA.

§ 2o (VETADO)
§ 3o Do total do resultado a que se refere o ca-

put do art. 51 auferido pelo FS, cinquenta por cento 
deve ser aplicado obrigatoriamente em programas e 
projetos direcionados ao desenvolvimento da educa-
ção, na forma do regulamento. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 592, de 2012)

Art. 48. O FS tem por objetivos:
I – constituir poupança pública de longo prazo 

com base nas receitas auferidas pela União;

II – oferecer fonte de recursos para o desenvolvi-
mento social e regional, na forma prevista no art. 47; e

III – mitigar as flutuações de renda e de preços 
na economia nacional, decorrentes das variações na 
renda gerada pelas atividades de produção e explora-
ção de petróleo e de outros recursos não renováveis.

Parágrafo único. É vedado ao FS, direta ou indi-
retamente, conceder garantias.

Seção II 
Dos Recursos do Fundo Social – FS

Art. 49. Constituem recursos do FS:
I – parcela do valor do bônus de assinatura des-

tinada ao FS pelos contratos de partilha de produção;
II – parcela dos royalties que cabe à União, de-

duzidas aquelas destinadas aos seus órgãos especí-
ficos, conforme estabelecido nos contratos de partilha 
de produção, na forma do regulamento;

III – receita advinda da comercialização de petró-
leo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos 
da União, conforme definido em lei;

IV – os royalties e a participação especial das 
áreas localizadas no pré-sal contratadas sob o regime 
de concessão destinados à administração direta da 
União, observado o disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo;

V – os resultados de aplicações financeiras sobre 
suas disponibilidades; e

VI – outros recursos destinados ao FS por lei.
§ 1o A Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, pas-

sa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 49.  .........................................................
 .......................................................................
§ 3o Nas áreas localizadas no pré-sal contra-
tadas sob o regime de concessão, a parcela 
dos royalties que cabe à administração dire-
ta da União será destinada integralmente ao 
fundo de natureza contábil e financeira, criado 
por lei específica, com a finalidade de consti-
tuir fonte de recursos para o desenvolvimen-
to social e regional, na forma de programas e 
projetos nas áreas de combate à pobreza e 
de desenvolvimento da educação, da cultura, 
do esporte, da saúde pública, da ciência e 
tecnologia, do meio ambiente e de mitigação 
e adaptação às mudanças climáticas, vedada 
sua destinação aos órgãos específicos de que 
trata este artigo.” (NR)

“Art. 50.  .........................................................
 .......................................................................
§ 4o Nas áreas localizadas no pré-sal contrata-
das sob o regime de concessão, a parcela da 
participação especial que cabe à administração 
direta da União será destinada integralmente 
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ao fundo de natureza contábil e financeira, 
criado por lei específica, com a finalidade de 
constituir fonte de recursos para o desenvolvi-
mento social e regional, na forma de programas 
e projetos nas áreas de combate à pobreza 
e de desenvolvimento da educação, da cultu-
ra, do esporte, da saúde pública, da ciência e 
tecnologia, do meio ambiente e de mitigação 
e adaptação às mudanças climáticas, vedada 
sua destinação aos órgãos específicos de que 
trata este artigo.” (NR)

Seção III 
Da Política de Investimentos do Fundo Social

Art. 50. A política de investimentos do FS tem 
por objetivo buscar a rentabilidade, a segurança e a 
liquidez de suas aplicações e assegurar sua susten-
tabilidade econômica e financeira para o cumprimento 
das finalidades definidas nos arts. 47 e 48.

Parágrafo único. Os investimentos e aplicações 
do FS serão destinados preferencialmente a ativos no 
exterior, com a finalidade de mitigar a volatilidade de 
renda e de preços na economia nacional.

Art. 51. Os recursos do FS para aplicação nos 
programas e projetos a que se refere o art. 47 deverão 
ser os resultantes do retorno sobre o capital.

Parágrafo único. Constituído o FS e garantida a 
sua sustentabilidade econômica e financeira, o Poder 
Executivo, na forma da lei, poderá propor o uso de 
percentual de recursos do principal para a aplicação 
nas finalidades previstas no art. 47, na etapa inicial de 
formação de poupança do fundo.

(Às Comissões de Serviços de Infraestrutura; 
de Educação, Cultura e Esporte; de Assuntos 

Sociais; e de Assuntos Econômicos, cabendo 
à última a decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu, do 
Presidente do Tribunal de Contas da União, o Aviso nº 
819-Seses-TCU-Plenário, de 2013, na origem, encami-
nhando cópia do Acórdão nº 1713/2013-TCU-Plenário, 
proferido nos autos do processo nº TC 010.934/2013-
8, acompanhado do Relatório e do Voto que o funda-
mentam. 

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 9 de julho do corrente.

O Expediente será encaminhado à Câmara dos 
Deputados.

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 819-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 3 de julho de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-
mento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta 
Corte nos autos do processo nº TC 010.934/2013-8, 
na Sessão Ordinária de 3-7-2013, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam.

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

Respeitosamente, – João Augusto Nardes Pre-
sidente.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O Senado Federal recebeu o Ofício nº 362, de 3 de 
julho de 2013, do Ministro de Estado da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, em resposta ao Requeri-
mento nº 310, de 2013, de informações, de iniciativa 
da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
à Comissão requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – A Presidência comunica que o Senador Fran-
cisco Dornelles deixa de integrar a Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO, 
conforme os Ofícios nº 210 de 2013, da Liderança 
Bloco Parlamentar da Maioria, e nº 157 de 2013, do 
Líder do PP, no Senado Federal.

Os ofícios serão encaminhados à Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO.

São os seguintes os ofícios:

OF. GLPMDB Nº 210/2013

Brasília, 3 de julho de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos re-

gimentais, comunico a Vossa Excelência que o Sena-
dor Francisco Dornelles – PP/RJ, do Bloco da Maio-
ria, declinou da sua indicação, como TITULAR, na 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização-CMO.

Na oportunidade, renovo votos de apreço e con-
sideração. – Senador Eunício Oliveira Líder do PMDB 
e do Bloco da Maioria

Of. nº 157/2013-GSFD

Brasília, 8 de julho de 2013

Senhor Líder,
Reiterando a Vossa Excelência e ao Presidente 

Senador Lobão Filho meu maior respeito e admiração, 
comunico a Vossa Excelência que declino da minha 
participação na Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização – CMO, inclusive renunciando 
ao cargo de 2º Vice-Presidente.

Cordialmente, – Senador Francisco Dornelles 
Líder do PP.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Srª Senadora Angela Portela enviou discurso 
à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no 
art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendida.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, depois da aprovação do 

substitutivo do senador Eduardo Braga (PMDB), ao 
Projeto de Lei da Câmara (PLC) 41/2013, destinando 
75% para a Educação e 25% para a Saúde dos royalties 
provenientes da exploração de petróleo em contratos 
celebrados a partir de 03 de dezembro de 2012, quero 
tratar de um assunto na área de educação de gran-
de importância. Refiro-me ao Programa Universidade 
Para Todos (ProUni) que selecionou mais de 436 mil 
candidatos para receber este benefício no segundo 
semestre deste ano.

Os selecionados terão até o próximo dia 8, para 
comprovar as informações que prestaram às institui-
ções de ensino onde se inscreveram e providenciar 
suas matrículas. O total de selecionados na primeira 
chamada do programa é muito animador. Mas o re-
sultado da segunda chamada, que está previsto para 
ser divulgado no dia 16 do corrente, pode revelar uma 
adesão muito maior a este programa.

Criado pela Lei n° 11.096, de 2005, no governo do 
ex-presidente Lula, este programa concede a estudan-
tes brasileiros que não têm diploma de nível superior, 
bolsas de estudo integrais e parciais em instituições 
privadas de ensino superior em cursos de graduação 
e seqüenciais de formação específica.

Para se inscrever neste programa é preciso que 
o interessado tenha participado do Exame Nacional de 
Ensino Médio (Enem) e obtido no mínimo 450 pontos 
na média das notas do Exame. Para a bolsa integral, 
o candidato precisa comprovar renda bruta familiar, 
por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Para a bolsa 
parcial, a renda a ser comprovada é de até três salá-
rios mínimos.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), 
se considerado o fato de que cada estudante pôde fa-
zer até duas opções de curso, o número de inscrições 
na primeira chamada, para 2013 chegou a 844.864 
pessoas. De acordo com o MEC, serão 90.010 bolsas 
no segundo semestre de 2013, entre bolsas parciais 
e integrais, em instituições particulares de educação 
superior.

Nesta primeira edição de 2013, os estados com 
o maior número de candidatos foram São Paulo, com 
187.489 inscritos; Minas Gerais, com 141.839, e Rio 
de Janeiro, com 75.935. Do meu Estado de Roraima, 
1.828 se inscreveram para a segunda edição de 2013 
do ProUni. São medidas de incentivo ao estudo supe-
rior que estão fazendo a diferença na vida de muita 
gente. Poderão os senhores considerarem uma em-
polgação desmedida de minha parte. Pode ser. E se 
assim o for, tem sentido. O ProUni já beneficiou mais 
de um milhão de estudantes universitários no País, a 
maioria com bolsa integral, conforme o Ministério da 
Educação (MEC).
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E quando falo de diferença, estou a ressaltar, não 
apenas o acesso a uma bolsa de estudos, mas, princi-
palmente, as mudanças que este acesso está fazendo 
na vida de jovens estudantes que antes não tinham 
perspectivas de estudo, nem tampouco de formação 
profissional. Trata-se de um fenômeno social revela-
do por meio de uma pesquisa acadêmica, divulgada 
pela Agência Brasil. Fruto de uma tese de doutorado, 
a pesquisa mostrou que, além de promover melhoria 
no salário das pessoas beneficiadas, o programa ele-
vou em até 70% a autoestima das pessoas.

Esta pesquisa revela que o ProUni abriu novos 
horizontes profissionais para os estudantes brasilei-
ros, na medida em que os prepara para os desafios 
do mercado de trabalho. A pesquisa foi realizada com 
150 estudantes, moradores de São Paulo e também 
de todos os estados nordestinos, região onde o pro-
grama mais liberou bolsas de estudo, tanto integrais 
quanto parciais. A maioria absoluta dos entrevistados 
afirmou que o ProUni foi decisivo para a articulação 
profissional em suas vidas.

Considero importante ressaltar que o ProUni de-
senvolve outras ações de incentivo à permanência dos 
universitários nas instituições de ensino. Uma delas é a 
Bolsa-Permanência; benefício destinado exclusivamen-
te a custear despesas educacionais de beneficiário de 
bolsa integral do ProUni. A outra é o acesso ao Fundo 
de Financiamento Estudantil (Fies) para estudantes 
que tenham acesso a bolsas parciais.

Enfim, Srs. Senadores, vale, portanto, reafirmar 
que os efeitos do ProUni nos animam a continuar na 
luta pela melhoria na educação e pela aprovação de 
10% do Produto Interno Bruto (PIB) para a educação 
brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs Senadoras 
e aos Srs. Senadores que constará da próxima ses-
são deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 
horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 57, DE 2010 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 428/2013)

Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010 (nº 
252/2007, na Casa de origem, do Deputado Gil-
mar Machado), que altera a Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para disciplinar 
o rateio entre empregados da cobrança adicio-

nal sobre as despesas em bares, restaurantes, 
hotéis, motéis e estabelecimentos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR 
e CAS.

2 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 248, DE 2013 
(Em regime de urgência, 

nos termos do Requerimento nº 724, de 2013)

Projeto de Lei do Senado nº 248, de 2013, do 
Senador Renan Calheiros e outros Senhores 
Senadores, que institui o Programa “Passe 
Livre Estudantil”, de âmbito nacional.
Pendente de pareceres da CE e CAE.

3 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 764, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia,  

nos termos do Recurso nº 1, de 2013) 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 356, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado nº 764, de 2011, da Senadora Lídice da 
Mata, que altera a Lei nº 11.508, de 20 de julho 
de 2007, que dispõe sobre o regime tributário, 
cambial e administrativo das Zonas de Processa-
mento de Exportação, e dá outras providências.
Pareceres sob nºs:
– 1.670, de 2012, da Comissão de Desenvol-
vimento Regional e Turismo, Relator: Senador 
Wellington Dias (1º pronunciamento: sobre o 
Projeto), favorável;
– 1.671, de 2012, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, Relator: Senador Jorge Viana 
(1º pronunciamento: sobre o Projeto, em tur-
no único), favorável, nos termos de Emenda 
(Substitutivo), que oferece;
– 1.672, de 2012, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, Relator: Senador Jorge Viana 
(2º pronunciamento: sobre o Substitutivo e as 
emendas, em turno suplementar), pela rejeição 
das Emendas nºs 1, 2, 4 a 6, 10, 11, 13 e 14; e 
pela aprovação parcial das Emendas nºs 3, 7 e 
9, na forma de subemendas, consolidadas no 
texto final da Emenda nº 1-CAE (Substitutivo); e
– 655, de 2013, de Plenário, conjunto (sobre 
as Emendas nºs 2 e 3-Plen), Relator: Senador 
Jorge Viana, em substituição às Comissões 
de Desenvolvimento Regional e Turismo; e de 
Assuntos Econômicos, contrário à Emenda nº 
2 e favorável à Emenda nº 3.
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4 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 410, DE 2012-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 767, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 410, de 2012-Complementar, 
do Senador Rodrigo Rollemberg, que altera 
a Lei Complementar nº 94, de 19 de feverei-
ro de 1998, que autoriza o Poder Executivo a 
criar a Região Integrada de Desenvolvimento 
do Distrito Federal e Entorno – RIDE e instituir 
o Programa Especial de Desenvolvimento do 
Entorno do Distrito Federal, e dá outras pro-
vidências, para incluir os municípios de Alto 
Paraíso de Goiás e São João d’Aliança, am-
bos situados no Estado de Goiás, na RIDE.
Parecer nº 656, de 2013, da Comissão de 
Desenvolvimento Regional e Turismo, Rela-
tora: Senadora Lúcia Vânia, favorável, com a 
Emenda nº 1-CDR, que apresenta.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 37, DE 2011

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 37, de 2011, ten-
do como primeiro signatário o Senador José 
Sarney, que altera os arts. 46 e 56 da Consti-
tuição Federal, para reduzir de dois para um 
o número de suplentes de Senador; vedar a 
eleição de suplente que seja cônjuge, parente 
consanguíneo ou afim, até o segundo grau ou 
por adoção do titular e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 382, de 2011; e 101, de 
2012, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, Relator: Senador Luiz Henrique, 1º 
pronunciamento (sobre a Proposta): favorável, 
com as Emendas 1 a 2-CCJ, que apresenta; 
2º pronunciamento (sobre as Emendas nºs 3 
e 4, de Plenário): pela rejeição.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2011

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Walter 
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da 
Constituição Federal, para estabelecer que os 
ocupantes de cargo público que tiverem sua 
escolha aprovada previamente pelo Senado 
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem 
comparecer a essa Casa, anualmente, para 

prestar contas de suas atividades nos respec-
tivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2012

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio Sou-
za, que cria Tribunal Regional Federal. (Paraná)
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 86, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia,  

nos termos do Requerimento nº 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Quarta sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
86, de 2011, tendo como primeira signatária 
a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria os 
Tribunais Regionais Federais da 6ª Região, 
com sede em Manaus e jurisdição no Esta-
do do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 46, DE 2012 
(Incluído em Ordem do Dia,  

nos termos do Requerimento nº 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Quarta sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
46, de 2012, tendo como primeiro signatário o 
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Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias para criar o Tribunal Regional Federal da 6º 
Região, com sede em Belém e jurisdição nos 
Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins. 
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 61, DE 2012 
(Incluído em Ordem do Dia,  

nos termos do Requerimento nº 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 
2012, tendo como primeiro signatário o Senador 
Eunício Oliveira, que cria Tribunal Regional Federal 
com jurisdição nos Estados do Ceará, Piauí e Rio 
Grande do Norte e sede na cidade de Fortaleza. 
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 7, DE 2013

Quarta sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
7, de 2013, tendo como primeiro signatário o 
Senador José Sarney, que acrescenta artigo 
ao Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para vincular a duração dos benefícios 
fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio 
(ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vi-
gência da Zona Franca de Manaus. 
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto 
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.

12 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 32, DE 2010

Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 32, de 2010, tendo como primeiro signatário 
o Senador Valter Pereira, que altera os arts. 
92 e 111-A da Constituição Federal, para ex-
plicitar o Tribunal Superior do Trabalho como 
órgão do Poder Judiciário, alterar os requisitos 
para o provimento dos cargos de Ministros da-
quele 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.

13 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 123, DE 2011

Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos 
Deputados, tendo como primeiro signatário o 
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alí-
nea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição 
Federal, instituindo imunidade tributária sobre 
os fonogramas e videofonogramas musicais 
produzidos no Brasil contendo obras musicais 
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou 
obras em geral interpretadas por artistas bra-
sileiros bem como os suportes materiais ou 
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta, 
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.

14 
REQUERIMENTO  
Nº 705, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
705, de 2013, do Senador Randolfe Rodrigues, 
solicitando o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 62, de 2012 – 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, 229, 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).
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Que Deus abençoe todos! E que Deus ilumine 

os caminhos do nosso querido Nelson Mandela!

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 42 minutos.)
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	P105: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     105
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P106: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 106    
	LNormal: 


	P107: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     107
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P108: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 108    
	LNormal: 


	P109: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     109
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P110: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 110    
	LNormal: 


	P111: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     111
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P112: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 112    
	LNormal: 


	P113: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     113
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P114: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 114    
	LNormal: 


	P115: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     115
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P116: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 116    
	LNormal: 


	P117: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     117
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P118: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 118    
	LNormal: 


	P119: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     119
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P120: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 120    
	LNormal: 


	P121: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     121
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P122: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 122    
	LNormal: 


	P123: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     123
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P124: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 124    
	LNormal: 


	P125: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     125
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P126: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 126    
	LNormal: 


	P127: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     127
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P128: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 128    
	LNormal: 


	P129: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     129
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P130: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 130    
	LNormal: 


	P131: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     131
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P132: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 132    
	LNormal: 


	P133: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     133
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P134: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 134    
	LNormal: 


	P135: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     135
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 136    
	LNormal: 


	P137: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     137
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 138    
	LNormal: 


	P139: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     139
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 140    
	LNormal: 


	P141: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     141
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 142    
	LNormal: 


	P143: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     143
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 144    
	LNormal: 


	P145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     145
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 146    
	LNormal: 


	P147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     147
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 148    
	LNormal: 


	P149: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     149
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 150    
	LNormal: 


	P151: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     151
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 152    
	LNormal: 


	P153: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     153
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 154    
	LNormal: 


	P155: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     155
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 156    
	LNormal: 


	P157: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     157
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 158    
	LNormal: 


	P159: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     159
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 160    
	LNormal: 


	P161: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     161
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 162    
	LNormal: 


	P163: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     163
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 164    
	LNormal: 


	P165: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     165
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 166    
	LNormal: 


	P167: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     167
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 168    
	LNormal: 


	P169: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     169
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 170    
	LNormal: 


	P171: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     171
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 172    
	LNormal: 


	P173: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     173
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 174    
	LNormal: 


	P175: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     175
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 176    
	LNormal: 


	P177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     177
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 178    
	LNormal: 


	P179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     179
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 180    
	LNormal: 


	P181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     181
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 182    
	LNormal: 


	P183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     183
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 184    
	LNormal: 


	P185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     185
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 186    
	LNormal: 


	P187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     187
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 188    
	LNormal: 


	P189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     189
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 190    
	LNormal: 


	P191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     191
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 192    
	LNormal: 


	P193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     193
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 194    
	LNormal: 


	P195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     195
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 196    
	LNormal: 


	P197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     197
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 198    
	LNormal: 


	P199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     199
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 200    
	LNormal: 


	P201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     201
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 202    
	LNormal: 


	P203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     203
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 204    
	LNormal: 


	P205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     205
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 206    
	LNormal: 


	P207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     207
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 208    
	LNormal: 


	P209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     209
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 210    
	LNormal: 


	P211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     211
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 212    
	LNormal: 


	P213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     213
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 214    
	LNormal: 


	P215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     215
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 216    
	LNormal: 


	P217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     217
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 218    
	LNormal: 


	P219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     219
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 220    
	LNormal: 


	P221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     221
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 222    
	LNormal: 


	P223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     223
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 224    
	LNormal: 


	P225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     225
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 226    
	LNormal: 


	P227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     227
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 228    
	LNormal: 


	P229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     229
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 230    
	LNormal: 


	P231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     231
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 232    
	LNormal: 


	P233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     233
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 234    
	LNormal: 


	P235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     235
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 236    
	LNormal: 


	P237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     237
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 238    
	LNormal: 


	P239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     239
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 240    
	LNormal: 


	P241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     241
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 242    
	LNormal: 


	P243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     243
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 244    
	LNormal: 


	P245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     245
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 246    
	LNormal: 


	P247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     247
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 248    
	LNormal: 


	P249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     249
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 250    
	LNormal: 


	P251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     251
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 252    
	LNormal: 


	P253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     253
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 254    
	LNormal: 


	P255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     255
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 256    
	LNormal: 


	P257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     257
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 258    
	LNormal: 


	P259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     259
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 260    
	LNormal: 


	P261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     261
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 262    
	LNormal: 


	P263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     263
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 264    
	LNormal: 


	P265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     265
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 266    
	LNormal: 


	P267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     267
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 268    
	LNormal: 


	P269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     269
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 270    
	LNormal: 


	P271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     271
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 272    
	LNormal: 


	P273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     273
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 274    
	LNormal: 


	P275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     275
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 276    
	LNormal: 


	P277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     277
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 278    
	LNormal: 


	P279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     279
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 280    
	LNormal: 


	P281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     281
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 282    
	LNormal: 


	P283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     283
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 284    
	LNormal: 


	P285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     285
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 286    
	LNormal: 


	P287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     287
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 288    
	LNormal: 


	P289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     289
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 290    
	LNormal: 


	P291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     291
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 292    
	LNormal: 


	P293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     293
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 294    
	LNormal: 


	P295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     295
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 296    
	LNormal: 


	P297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     297
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 298    
	LNormal: 


	P299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     299
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 300    
	LNormal: 


	P301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     301
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 302    
	LNormal: 


	P303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     303
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 304    
	LNormal: 


	P305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     305
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 306    
	LNormal: 


	P307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     307
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 308    
	LNormal: 


	P309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     309
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 310    
	LNormal: 


	P311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     311
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 312    
	LNormal: 


	P313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     313
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 314    
	LNormal: 


	P315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     315
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 316    
	LNormal: 


	P317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     317
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 318    
	LNormal: 


	P319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     319
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 320    
	LNormal: 


	P321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     321
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 322    
	LNormal: 


	P323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     323
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 324    
	LNormal: 


	P325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     325
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 326    
	LNormal: 


	P327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     327
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 328    
	LNormal: 


	P329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     329
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 330    
	LNormal: 


	P331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     331
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 332    
	LNormal: 


	P333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     333
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 334    
	LNormal: 


	P335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     335
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 336    
	LNormal: 


	P337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     337
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 338    
	LNormal: 


	P339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     339
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 340    
	LNormal: 


	P341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     341
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 342    
	LNormal: 


	P343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     343
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 344    
	LNormal: 


	P345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     345
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 346    
	LNormal: 


	P347: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     347
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 348    
	LNormal: 


	P349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     349
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 350    
	LNormal: 


	P351: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     351
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 352    
	LNormal: 


	P353: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     353
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 354    
	LNormal: 


	P355: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     355
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 356    
	LNormal: 


	P357: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     357
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 358    
	LNormal: 


	P359: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     359
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 360    
	LNormal: 


	P361: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     361
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 362    
	LNormal: 


	P363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     363
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 364    
	LNormal: 


	P365: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     365
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 366    
	LNormal: 


	P367: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     367
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 368    
	LNormal: 


	P369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     369
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 370    
	LNormal: 


	P371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     371
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 372    
	LNormal: 


	P373: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     373
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 374    
	LNormal: 


	P375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     375
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 376    
	LNormal: 


	P377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     377
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 378    
	LNormal: 


	P379: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     379
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 380    
	LNormal: 


	P381: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     381
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 382    
	LNormal: 


	P383: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     383
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 384    
	LNormal: 


	P385: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     385
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 386    
	LNormal: 


	P387: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     387
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 388    
	LNormal: 


	P389: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     389
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 390    
	LNormal: 


	P391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     391
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 392    
	LNormal: 


	P393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     393
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 394    
	LNormal: 


	P395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     395
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 396    
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 398    
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 400    
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     401
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 402    
	LNormal: 


	P403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     403
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 404    
	LNormal: 


	P405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     405
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 406    
	LNormal: 


	P407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     407
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 408    
	LNormal: 


	P409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 410    
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 412    
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 414    
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 416    
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 418    
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 420    
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 422    
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 424    
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 426    
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 428    
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 430    
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 432    
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 434    
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 436    
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     437
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 438    
	LNormal: 


	P439: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     439
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 440    
	LNormal: 


	P441: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     441
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 442    
	LNormal: 


	P443: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     443
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 444    
	LNormal: 


	P445: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     445
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 446    
	LNormal: 


	P447: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     447
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 448    
	LNormal: 


	P449: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     449
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 450    
	LNormal: 


	P451: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     451
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 452    
	LNormal: 


	P453: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     453
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 454    
	LNormal: 


	P455: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     455
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 456    
	LNormal: 


	P457: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     457
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 458    
	LNormal: 


	P459: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     459
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 460    
	LNormal: 


	P461: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     461
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 462    
	LNormal: 


	P463: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     463
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 464    
	LNormal: 


	P465: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     465
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 466    
	LNormal: 


	P467: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     467
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 468    
	LNormal: 


	P469: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     469
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 470    
	LNormal: 


	P471: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     471
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P472: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 472    
	LNormal: 


	P473: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     473
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P474: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 474    
	LNormal: 


	P475: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     475
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P476: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 476    
	LNormal: 


	P477: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     477
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P478: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 478    
	LNormal: 


	P479: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     479
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P480: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 480    
	LNormal: 


	P481: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     481
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P482: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 482    
	LNormal: 


	P483: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     483
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P484: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 484    
	LNormal: 


	P485: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     485
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 486    
	LNormal: 


	P487: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     487
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 488    
	LNormal: 


	P489: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     489
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P490: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 490    
	LNormal: 


	P491: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     491
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 492    
	LNormal: 


	P493: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     493
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P494: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 494    
	LNormal: 


	P495: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     495
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P496: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 496    
	LNormal: 


	P497: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     497
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P498: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 498    
	LNormal: 


	P499: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     499
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P500: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 500    
	LNormal: 


	P501: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     501
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P502: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 502    
	LNormal: 


	P503: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     503
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P504: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 504    
	LNormal: 


	P505: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     505
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P506: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 506    
	LNormal: 


	P507: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     507
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P508: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 508    
	LNormal: 


	P509: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     509
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P510: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 510    
	LNormal: 


	P511: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     511
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P512: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 512    
	LNormal: 


	P513: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     513
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P514: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 514    
	LNormal: 


	P515: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     515
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P516: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 516    
	LNormal: 


	P517: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     517
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P518: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 518    
	LNormal: 


	P519: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     519
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P520: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 520    
	LNormal: 


	P521: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     521
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P522: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 522    
	LNormal: 


	P523: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     523
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P524: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 524    
	LNormal: 


	P525: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     525
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P526: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 526    
	LNormal: 


	P527: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     527
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P528: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 528    
	LNormal: 


	P529: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     529
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P530: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 530    
	LNormal: 


	P531: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     531
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P532: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 532    
	LNormal: 


	P533: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     533
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P534: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 534    
	LNormal: 


	P535: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     535
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P536: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 536    
	LNormal: 


	P537: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     537
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P538: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 538    
	LNormal: 


	P539: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     539
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P540: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 540    
	LNormal: 


	P541: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     541
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P542: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 542    
	LNormal: 


	P543: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     543
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P544: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 544    
	LNormal: 


	P545: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     545
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P546: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 546    
	LNormal: 


	P547: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     547
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P548: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 548    
	LNormal: 


	P549: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     549
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P550: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 550    
	LNormal: 


	P551: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     551
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P552: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 552    
	LNormal: 


	P553: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     553
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P554: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 554    
	LNormal: 


	P555: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     555
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P556: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 556    
	LNormal: 


	P557: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     557
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P558: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 558    
	LNormal: 


	P559: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     559
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P560: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 560    
	LNormal: 


	P561: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     561
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P562: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 562    
	LNormal: 


	P563: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     563
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P564: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 564    
	LNormal: 


	P565: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     565
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P566: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 566    
	LNormal: 


	P567: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     567
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P568: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 568    
	LNormal: 


	P569: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     569
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P570: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 570    
	LNormal: 


	P571: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     571
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P572: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 572    
	LNormal: 


	P573: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     573
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P574: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 574    
	LNormal: 


	P575: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     575
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P576: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 576    
	LNormal: 


	P577: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     577
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P578: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 578    
	LNormal: 


	P579: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     579
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P580: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 580    
	LNormal: 


	P581: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     581
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P582: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 582    
	LNormal: 


	P583: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     583
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P584: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 584    
	LNormal: 


	P585: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     585
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P586: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 586    
	LNormal: 


	P587: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     587
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P588: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 588    
	LNormal: 


	P589: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     589
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P590: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 590    
	LNormal: 


	P591: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     591
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P592: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 592    
	LNormal: 


	P593: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     593
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P594: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 594    
	LNormal: 


	P595: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     595
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P596: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 596    
	LNormal: 


	P597: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     597
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P598: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 598    
	LNormal: 


	P599: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     599
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P600: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 600    
	LNormal: 


	P601: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     601
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P602: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 602    
	LNormal: 


	P603: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     603
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P604: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 604    
	LNormal: 


	P605: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     605
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P606: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 606    
	LNormal: 


	P607: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     607
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P608: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 608    
	LNormal: 


	P609: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     609
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P610: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 610    
	LNormal: 


	P611: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     611
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P612: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 612    
	LNormal: 


	P613: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     613
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P614: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 614    
	LNormal: 


	P615: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     615
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P616: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 616    
	LNormal: 


	P617: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     617
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P618: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 618    
	LNormal: 


	P619: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     619
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P620: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 620    
	LNormal: 


	P621: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     621
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P622: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 622    
	LNormal: 


	P623: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     623
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P624: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 624    
	LNormal: 


	P625: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     625
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P626: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 626    
	LNormal: 


	P627: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     627
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P628: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 628    
	LNormal: 


	P629: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     629
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P630: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 630    
	LNormal: 


	P631: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     631
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P632: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 632    
	LNormal: 


	P633: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     633
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P634: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 634    
	LNormal: 


	P635: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     635
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P636: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 636    
	LNormal: 


	P637: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     637
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P638: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 638    
	LNormal: 


	P639: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     639
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P640: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 640    
	LNormal: 


	P641: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     641
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P642: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 642    
	LNormal: 


	P643: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     643
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P644: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 644    
	LNormal: 


	P645: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     645
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P646: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 646    
	LNormal: 


	P647: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     647
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P648: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 648    
	LNormal: 


	P649: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     649
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P650: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 650    
	LNormal: 


	P651: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     651
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P652: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 652    
	LNormal: 


	P653: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     653
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P654: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 654    
	LNormal: 


	P655: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     655
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P656: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 656    
	LNormal: 


	P657: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     657
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P658: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 658    
	LNormal: 


	P659: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     659
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P660: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 660    
	LNormal: 


	P661: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     661
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P662: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 662    
	LNormal: 


	P663: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     663
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P664: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 664    
	LNormal: 


	P665: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     665
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P666: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 666    
	LNormal: 


	P667: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     667
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P668: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 668    
	LNormal: 


	P669: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     669
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P670: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 670    
	LNormal: 


	P671: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     671
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P672: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 672    
	LNormal: 


	P673: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     673
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P674: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 674    
	LNormal: 


	P675: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     675
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P676: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 676    
	LNormal: 


	P677: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     677
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P678: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 678    
	LNormal: 


	P679: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     679
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P680: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 680    
	LNormal: 


	P681: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     681
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P682: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 682    
	LNormal: 


	P683: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     683
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P684: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 684    
	LNormal: 


	P685: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     685
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P686: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 686    
	LNormal: 


	P687: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     687
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P688: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 688    
	LNormal: 


	P689: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     689
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P690: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 690    
	LNormal: 


	P691: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     691
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P692: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 692    
	LNormal: 


	P693: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     693
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P694: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 694    
	LNormal: 


	P695: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     695
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P696: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 696    
	LNormal: 


	P697: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     697
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P698: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 698    
	LNormal: 


	P699: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     699
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P700: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 700    
	LNormal: 


	P701: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     701
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P702: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 702    
	LNormal: 


	P703: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     703
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P704: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 704    
	LNormal: 


	P705: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     705
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P706: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 706    
	LNormal: 


	P707: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     707
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P708: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 708    
	LNormal: 


	P709: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     709
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P710: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 710    
	LNormal: 


	P711: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     711
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P712: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 712    
	LNormal: 


	P713: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     713
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P714: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 714    
	LNormal: 


	P715: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     715
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P716: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 716    
	LNormal: 


	P717: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     717
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P718: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 718    
	LNormal: 


	P719: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     719
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P720: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 720    
	LNormal: 


	P721: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     721
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P722: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 722    
	LNormal: 


	P723: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     723
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P724: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 724    
	LNormal: 


	P725: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     725
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P726: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 726    
	LNormal: 


	P727: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     727
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P728: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 728    
	LNormal: 


	P729: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     729
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P730: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 730    
	LNormal: 


	P731: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     731
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P732: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 732    
	LNormal: 


	P733: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     733
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P734: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 734    
	LNormal: 


	P735: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     735
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P736: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 736    
	LNormal: 


	P737: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     737
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P738: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 738    
	LNormal: 


	P739: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     739
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P740: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 740    
	LNormal: 


	P741: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     741
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P742: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 742    
	LNormal: 


	P743: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     743
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P744: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 744    
	LNormal: 


	P745: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     745
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P746: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 746    
	LNormal: 


	P747: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     747
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P748: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 748    
	LNormal: 


	P749: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     749
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P750: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 750    
	LNormal: 


	P751: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     751
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P752: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 752    
	LNormal: 


	P753: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     753
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P754: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 754    
	LNormal: 


	P755: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     755
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P756: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 756    
	LNormal: 


	P757: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     757
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P758: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 758    
	LNormal: 


	P759: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     759
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P760: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 760    
	LNormal: 


	P761: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     761
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P762: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 762    
	LNormal: 


	P763: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     763
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P764: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 764    
	LNormal: 


	P765: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     765
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P766: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 766    
	LNormal: 


	P767: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     767
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P768: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 768    
	LNormal: 


	P769: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     769
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P770: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 770    
	LNormal: 


	P771: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     771
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P772: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 772    
	LNormal: 


	P773: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     773
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P774: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 774    
	LNormal: 


	P775: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     775
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P776: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 776    
	LNormal: 


	P777: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     777
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P778: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 778    
	LNormal: 


	P779: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     779
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P780: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 780    
	LNormal: 


	P781: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     781
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P782: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 782    
	LNormal: 


	P783: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     783
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P784: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 784    
	LNormal: 


	P785: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     785
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P786: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 786    
	LNormal: 


	P787: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     787
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P788: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 788    
	LNormal: 


	P789: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     789
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P790: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 790    
	LNormal: 


	P791: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     791
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P792: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 792    
	LNormal: 


	P793: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     793
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P794: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 794    
	LNormal: 


	P795: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     795
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P796: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 796    
	LNormal: 


	P797: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     797
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P798: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 798    
	LNormal: 


	P799: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     799
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P800: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 800    
	LNormal: 


	P801: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     801
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P802: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 802    
	LNormal: 


	P803: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     803
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P804: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 804    
	LNormal: 


	P805: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     805
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P806: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 806    
	LNormal: 


	P807: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     807
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P808: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 808    
	LNormal: 


	P809: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     809
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P810: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 810    
	LNormal: 


	P811: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     811
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P812: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 812    
	LNormal: 


	P813: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     813
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P814: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 814    
	LNormal: 


	P815: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     815
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P816: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 816    
	LNormal: 


	P817: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     817
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P818: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 818    
	LNormal: 


	P819: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     819
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P820: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 820    
	LNormal: 


	P821: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     821
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P822: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 822    
	LNormal: 


	P823: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     823
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P824: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 824    
	LNormal: 


	P825: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     825
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P826: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 826    
	LNormal: 


	P827: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     827
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P828: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 828    
	LNormal: 


	P829: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     829
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P830: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 830    
	LNormal: 


	P831: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     831
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P832: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 832    
	LNormal: 


	P833: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     833
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P834: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 834    
	LNormal: 


	P835: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     835
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P836: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 836    
	LNormal: 


	P837: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     837
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P838: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 838    
	LNormal: 


	P839: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     839
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P840: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 840    
	LNormal: 


	P841: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     841
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P842: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 842    
	LNormal: 


	P843: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     843
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P844: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 844    
	LNormal: 


	P845: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     845
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P846: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 846    
	LNormal: 


	P847: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     847
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P848: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 848    
	LNormal: 


	P849: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     849
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P850: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 850    
	LNormal: 


	P851: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     851
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P852: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 852    
	LNormal: 


	P853: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     853
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P854: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 854    
	LNormal: 


	P855: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     855
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P856: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 856    
	LNormal: 


	P857: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     857
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P858: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 858    
	LNormal: 


	P859: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     859
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P860: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 860    
	LNormal: 


	P861: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     861
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P862: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 862    
	LNormal: 


	P863: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     863
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P864: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 864    
	LNormal: 


	P865: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     865
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P866: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 866    
	LNormal: 


	P867: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     867
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P868: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 868    
	LNormal: 


	P869: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     869
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P870: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 870    
	LNormal: 


	P871: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     871
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P872: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 872    
	LNormal: 


	P873: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     873
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P874: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 874    
	LNormal: 


	P875: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     875
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P876: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 876    
	LNormal: 


	P877: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     877
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P878: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 878    
	LNormal: 


	P879: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     879
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P880: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 880    
	LNormal: 


	P881: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     881
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P882: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 882    
	LNormal: 


	P883: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     883
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P884: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 884    
	LNormal: 


	P885: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     885
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P886: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 886    
	LNormal: 


	P887: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     887
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P888: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 888    
	LNormal: 


	P889: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     889
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P890: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 890    
	LNormal: 


	P891: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     891
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P892: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 892    
	LNormal: 


	P893: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     893
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P894: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 894    
	LNormal: 


	P895: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     895
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P896: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 896    
	LNormal: 


	P897: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     897
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P898: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 898    
	LNormal: 


	P899: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     899
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P900: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 900    
	LNormal: 


	P901: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     901
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P902: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 902    
	LNormal: 


	P903: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     903
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P904: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 904    
	LNormal: 


	P905: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     905
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P906: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 906    
	LNormal: 


	P907: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     907
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P908: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 908    
	LNormal: 


	P909: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     909
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P910: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 910    
	LNormal: 


	P911: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     911
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P912: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 912    
	LNormal: 


	P913: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     913
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P914: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 914    
	LNormal: 


	P915: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     915
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P916: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 916    
	LNormal: 


	P917: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     917
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P918: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 918    
	LNormal: 


	P919: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     919
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P920: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 920    
	LNormal: 


	P921: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     921
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P922: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 922    
	LNormal: 


	P923: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     923
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P924: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 924    
	LNormal: 


	P925: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     925
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P926: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 926    
	LNormal: 


	P927: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     927
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P928: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 928    
	LNormal: 


	P929: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     929
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P930: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 930    
	LNormal: 


	P931: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     931
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P932: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 932    
	LNormal: 


	P933: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     933
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P934: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 934    
	LNormal: 


	P935: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     935
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P936: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 936    
	LNormal: 


	P937: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     937
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P938: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 938    
	LNormal: 


	P939: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     939
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P940: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 940    
	LNormal: 


	P941: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     941
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P942: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 942    
	LNormal: 


	P943: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     943
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P944: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 944    
	LNormal: 


	P945: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     945
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P946: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 946    
	LNormal: 


	P947: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     947
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P948: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 948    
	LNormal: 


	P949: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     949
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P950: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 950    
	LNormal: 


	P951: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     951
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P952: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 952    
	LNormal: 


	P953: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     953
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P954: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 954    
	LNormal: 


	P955: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     955
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P956: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 956    
	LNormal: 


	P957: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     957
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P958: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 958    
	LNormal: 


	P959: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     959
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P960: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 960    
	LNormal: 


	P961: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     961
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P962: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 962    
	LNormal: 


	P963: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     963
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P964: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 964    
	LNormal: 


	P965: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     965
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P966: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 966    
	LNormal: 


	P967: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     967
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P968: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 968    
	LNormal: 


	P969: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     969
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P970: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 970    
	LNormal: 


	P971: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     971
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P972: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 972    
	LNormal: 


	P973: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     973
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P974: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 974    
	LNormal: 


	P975: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     975
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P976: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 976    
	LNormal: 


	P977: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     977
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P978: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 978    
	LNormal: 


	P979: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     979
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P980: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 980    
	LNormal: 


	P981: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     981
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P982: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 982    
	LNormal: 


	P983: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     983
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P984: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 984    
	LNormal: 


	P985: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     985
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P986: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 986    
	LNormal: 


	P987: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     987
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P988: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 988    
	LNormal: 


	P989: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     989
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P990: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 990    
	LNormal: 


	P991: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     991
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P992: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 992    
	LNormal: 


	P993: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     993
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P994: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 994    
	LNormal: 


	P995: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     995
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P996: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 996    
	LNormal: 


	P997: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     997
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P998: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 998    
	LNormal: 


	P999: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     999
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1000: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1000    
	LNormal: 


	P1001: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1002: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1002    
	LNormal: 


	P1003: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1003
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1004: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1004    
	LNormal: 


	P1005: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1005
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1006: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1006    
	LNormal: 


	P1007: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1007
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1008: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1008    
	LNormal: 


	P1009: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1009
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1010: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1010    
	LNormal: 


	P1011: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1011
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1012: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1012    
	LNormal: 


	P1013: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1014: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1014    
	LNormal: 


	P1015: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1015
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1016: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1016    
	LNormal: 


	P1017: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1017
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1018: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1018    
	LNormal: 


	P1019: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1019
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1020: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1020    
	LNormal: 


	P1021: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1021
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1022: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1022    
	LNormal: 


	P1023: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1023
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1024: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1024    
	LNormal: 


	P1025: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1025
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1026: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1026    
	LNormal: 


	P1027: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1027
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1028: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1028    
	LNormal: 


	P1029: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1029
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1030: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1030    
	LNormal: 


	P1031: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1031
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1032: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1032    
	LNormal: 


	P1033: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1033
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1034: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1034    
	LNormal: 


	P1035: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1035
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1036: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1036    
	LNormal: 


	P1037: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1037
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1038: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1038    
	LNormal: 


	P1039: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1039
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1040: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1040    
	LNormal: 


	P1041: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1041
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1042: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1042    
	LNormal: 


	P1043: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1043
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1044: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1044    
	LNormal: 


	P1045: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1045
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1046: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1046    
	LNormal: 


	P1047: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1047
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1048: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1048    
	LNormal: 


	P1049: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1049
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1050: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1050    
	LNormal: 


	P1051: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1051
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1052: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1052    
	LNormal: 


	P1053: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1053
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1054: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1054    
	LNormal: 


	P1055: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1055
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1056: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1056    
	LNormal: 


	P1057: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1057
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1058: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1058    
	LNormal: 


	P1059: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1059
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1060: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1060    
	LNormal: 


	P1061: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1061
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1062: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1062    
	LNormal: 


	P1063: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1063
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1064: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1064    
	LNormal: 


	P1065: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1065
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1066: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1066    
	LNormal: 


	P1067: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1067
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1068: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1068    
	LNormal: 


	P1069: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1069
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1070: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1070    
	LNormal: 


	P1071: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1071
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1072: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1072    
	LNormal: 


	P1073: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1073
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1074: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1074    
	LNormal: 


	P1075: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1075
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1076: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1076    
	LNormal: 


	P1077: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1077
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1078: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1078    
	LNormal: 


	P1079: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1079
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1080: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1080    
	LNormal: 


	P1081: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1081
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1082: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1082    
	LNormal: 


	P1083: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1083
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1084: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1084    
	LNormal: 


	P1085: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1085
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 




