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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. 

Queria, antes de tudo, cumprimentar a todos os 
que nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio 

Senado, especialmente os acrianos. Deixei ontem o 
Acre e cheguei hoje pela manhã, bem cedo, aqui em 
Brasília.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Os pareceres lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 659 
a 662, de 2013, da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, concluindo pela apresentação dos Projetos de 
Resolução nº 49 a 52, de 2013.

As proposições ficarão perante a Mesa durante 
cinco dias úteis a fim de receber emendas, nos termos 
do art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – A Presidência comunica o término do prazo 
estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução nº 1, de 
2002-CN, em 8 de julho do corrente, para edição do 
decreto legislativo regulando as relações jurídicas de-
correntes da Medida Provisória nº 591, de 2012, cujo 
prazo integral de vigência expirou em 9 de maio 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 (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido 
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Ple-
nário, do Projeto de Lei do Senado nº 102, de 2012, 
do Senador Ivo Cassol, que altera o Decreto-Lei nº 986 
de 21 de outubro de 1969, que institui normas básicas 
sobre alimentos, para permitir a reutilização de alimen-
tos preparados, para fins de doação.

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão competente, o Projeto de Lei do Senado nº 
102, de 2012, vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 281, DE 2013 

Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, que estabelece normas para as elei-
ções, para instituir prazo para o partido 
fornecer à Justiça Eleitoral ata de conven-
ção partidária. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º. O art. 11º da Lei nº 9.504, de 30 de se-

tembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguin-
te § 13º. 

“Art. 11.  .........................................................  
 .......................................................................  

§ 13. Em qualquer caso, a ata da convenção 
contendo necessariamente as decisões sobre 
candidaturas e coligações, se houver, deve 
ser entregue ao órgão competente da Justiça 
Eleitoral em até 24 horas após sua realização, 
sob pena de nulidade.” (NR) 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação 

A realidade de nossa vida política reiteradamente 
nos expõe a necessidade de que sejam promovidas 
alterações de vulto no funcionamento de nosso sistema 
eleitoral e partidário. Parece ser consenso a urgência 
de promover mudanças voltadas a assegurar maior 
regularidade e moralidade ao processo das eleições. 

A nossa vigente Lei Eleitoral determina que as 
inscrição dos candidatos se fará até cinco dias após o 
prazo das convenções, mas é omissa quanto ao pra-
zo que deve ser assinalados aos partidos para enviar 
à Justiça Eleitoral a ata da convenção partidária que 
definiu a política eleitoral, inclusive as candidaturas e 
as coligações. 

A lei deve propiciar às bases dos partidos políti-
cos, seus militantes e filiados, 

o exercício do direito de que a sua vontade ex-
pressa na convenção seja respeitada, com 

o máximo rigor, na ata que registra os seus re-
sultados. Nesse contexto, a realização da convenção 
e imediato seguimento da ata para a Justiça Eleitoral 
ajuda a aproximar o relato da verdade dos fatos e im-
pede eventuais manobras de cúpula em desfavor da 
vontade expressa da maioria. 

Ademais, deve um partido chegar à sua conven-
ção, momento em que as bases definem os rumos da 
formação política em dado processo eleitoral, com 
uma política eleitoral definida, e não conceder à sua 
Comissão Executiva ou ao seu Presidente os pode-
res amplos para fazer os negócios político-eleitorais 
de sua conveniência. 

É com esse espírito que solicitamos aos eminen-
tes colegas a atenção e o apoio imprescindíveis ao 
aperfeiçoamento e à aprovação deste projeto de lei. 

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997 

Texto compilado 
Mensagem de veto 

Estabelece normas para as eleições. 
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O Vice Presidente da República no exercício do 
cargo de Presidente da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei: Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à 
Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até as 
dezenove horas do dia 5 de julho do ano em que se 
realizarem as eleições. 

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com 
os seguintes documentos: I – cópia da ata a que se 
refere o art. 8º; II – autorização do candidato, por es-
crito; III – prova de filiação partidária; IV – declaração 
de bens, assinada pelo candidato; V – cópia do título 
eleitoral ou certidão, fornecida pelo cartório eleitoral, 
de que o candidato é eleitor na circunscrição ou re-
quereu sua inscrição ou transferência de domicílio no 
prazo previsto no art. 9º; 

VI – certidão de quitação eleitoral; VII – certidões 
criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da 
Justiça Eleitoral, Federal e Estadual; 

VIII – fotografia do candidato, nas dimensões es-
tabelecidas em instrução da Justiça 

Eleitoral, para efeito do disposto no § 1º do art. 
59. IX – propostas defendidas pelo candidato a Prefeito, 
a Governador de Estado e a Presidente da República. 
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

§ 2º A idade mínima constitucionalmente esta-
belecida como condição de elegibilidade é verificada 
tendo por referência a data da posse. 

§ 3º Caso entenda necessário, o Juiz abrirá prazo 
de setenta e duas horas para diligências. 

§ 4º Na hipótese de o partido ou coligação não 
requerer o registro de seus candidatos, estes poderão 
fazê-lo perante a Justiça Eleitoral nas quarenta e oito 
horas seguintes ao encerramento do prazo previsto no 
caput deste artigo. 

§ 4
o

 Na hipótese de o partido ou coligação não 
requerer o registro de seus candidatos, estes poderão 
fazê-lo perante a Justiça Eleitoral, observado o prazo 
máximo de quarenta e oito horas seguintes à publi-
cação da lista dos candidatos pela Justiça Eleitoral. 

(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009) 
§ 5º Até a data a que se refere este artigo, os 

Tribunais e Conselhos de Contas deverão tornar dis-
poníveis à Justiça Eleitoral relação dos que tiveram 
suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções 
públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por 
decisão irrecorrível do órgão competente, ressalvados 
os casos em que a questão estiver sendo submetida à 
apreciação do Poder Judiciário, ou que haja sentença 
judicial favorável ao interessado. 

§ 6
o

 A Justiça Eleitoral possibilitará aos interes-
sados acesso aos documentos apresentados para os 

fins do disposto no § 1
o

. (Incluído pela Lei nº 12.034, 
de 2009) 

§ 7
o

 A certidão de quitação eleitoral abrange-
rá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos 
políticos, o regular exercício do voto, o atendimento 
a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os 
trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas 
aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral 
e não remitidas, e a apresentação de contas de cam-
panha eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

§ 8
o

 Para fins de expedição da certidão de que 
trata o § 7

o

, considerar-se-ão quites aqueles que: (In-
cluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

I – condenados ao pagamento de multa, tenham, 
até a data da formalização do seu pedido de registro 
de candidatura, comprovado o pagamento ou o par-
celamento da dívida regularmente cumprido; (Incluído 
pela Lei nº 12.034, de 2009) 

II – pagarem a multa que lhes couber individu-
almente, excluindo-se qualquer modalidade de res-
ponsabilidade solidária, mesmo quando imposta con-
comitantemente com outros candidatos e em razão 
do mesmo fato. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

§ 9
o

 A Justiça Eleitoral enviará aos partidos polí-
ticos, na respectiva circunscrição, até o dia 5 de junho 
do ano da eleição, a relação de todos os devedores 
de multa eleitoral, a qual embasará a expedição das 
certidões de quitação eleitoral. (Incluído pela Lei nº 
12.034, de 2009) 

§ 10. As condições de elegibilidade e as causas 
de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da 
formalização do pedido de registro da candidatura, 
ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, super-
venientes ao registro que afastem a inelegibilidade. 

§ 11. A Justiça Eleitoral observará, no parcela-
mento a que se refere o § 8

o

 deste artigo, as regras de 
parcelamento previstas na legislação tributária federal. 
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

§ 12. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.034, de 
2009) 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em decisão terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 282, DE 2013

Inclui o art. 22-B na Lei nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, para tipificar o crime de 
“caixa dois” eleitoral.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 22-B:
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“Art. 22-B. Constitui crime, punível com reclu-
são de cinco a dez anos e multa, a captação, 
a utilização ou a movimentação de recursos 
para pagamento de gastos eleitorais, sem o 
devido trânsito de tais valores pela conta ban-
cária aberta especificamente para registrar o 
movimento da campanha eleitoral.” 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

O presente projeto de lei tem como objetivo ti-
pificar como crime o chamado “caixa dois” eleitoral.

O “caixa dois” eleitoral constitui a movimentação 
financeira de recursos, sem o registro formal, para o 
pagamento de gastos eleitorais, ou seja, a captação, 
a movimentação ou a utilização de dinheiro paralela-
mente à conta aberta pelo candidato para fazer frente 
às necessidades eleitorais e que, consequentemen-
te, não aparece, ao final, na prestação de contas da 
campanha. 

Registre-se que a Lei nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997, estabelece, no art. 22, caput, que “é obriga-
tório para o partido e para os candidatos abrir conta 
bancária específica para registrar todo o movimento 
financeiro da campanha”. Por sua vez, nos termos do 
§ 3º do referido dispositivo, o uso de recursos finan-
ceiros para pagamentos de gastos eleitorais que não 
provenham da conta específica implicará a desaprova-
ção da prestação de contas do partido ou candidato, 
sendo que, comprovado abuso de poder econômico, 
será cancelado o registro da candidatura ou cassado 
o diploma, se já houver sido outorgado.

Com a estipulação dessas sanções pela Lei nº 
9.504, de 1997, esperava-se uma maior lisura na arre-
cadação e gastos de recursos por parte dos candidatos 
e a inibição do “caixa dois” nas campanhas eleitorais. 
Entretanto, não é isso o que vem ocorrendo. Mesmo 
com a proliferação de ações na justiça eleitoral para o 
cancelamento do registro da candidatura ou a cassa-
ção de diplomas de candidatos acusados desse tipo 
de conduta, é frequentemente noticiado pela mídia a 
prática, tanto nas eleições gerais como nas municipais, 
da movimentação de recursos para pagamento de 
gastos eleitorais paralelamente à contabilidade oficial.

Diante desses fatos, visando a prevenir e repri-
mir a prática dessa conduta, pretende-se, por meio do 
presente projeto de lei, tipificar como crime a captação, 
a utilização ou a movimentação de recursos para pa-
gamento de gastos eleitorais, sem o devido trânsito de 
tais valores pela conta bancária aberta especificamente 
para registrar todo o movimento da campanha eleitoral. 

O “caixa dois” eleitoral viola a isonomia entre os 
candidatos concorrentes, afetando diretamente no pro-
cesso eleitoral e no resultado das eleições. 

Por todos esses motivos, apresentamos este 
projeto, esperando contar com o decisivo apoio dos 
nobres Pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões,  – Senador Jorge Viana.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece normas para as eleições.

....................................................................................
Art. 22-A. Candidatos e Comitês Financeiros estão 

obrigados à inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica – CNPJ. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 1o Após o recebimento do pedido de registro da 
candidatura, a Justiça Eleitoral deverá fornecer em até 
3 (três) dias úteis, o número de registro de CNPJ. (In-
cluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 2o Cumprido o disposto no § 1o deste artigo 
e no § 1o do art. 22, ficam os candidatos e comitês 
financeiros autorizados a promover a arrecadação 
de recursos financeiros e a realizar as despesas ne-
cessárias à campanha eleitoral. (Incluído pela Lei nº 
12.034, de 2009)
....................................................................................

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações 
em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas 
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação 
dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 1º As doações e contribuições de que trata este 
artigo ficam limitadas:

I – no caso de pessoa física, a dez por cento dos 
rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição;

II – no caso em que o candidato utilize recursos 
próprios, ao valor máximo de gastos estabelecido pelo 
seu partido, na forma desta Lei.

§ 2o Toda doação a candidato específico ou a 
partido deverá ser feita mediante recibo, em formulá-
rio impresso ou em formulário eletrônico, no caso de 
doação via internet, em que constem os dados do mo-
delo constante do Anexo, dispensada a assinatura do 
doador. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados 
neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa 
no valor de cinco a dez vezes a quantia em excesso.

§ 4o As doações de recursos financeiros somente 
poderão ser efetuadas na conta mencionada no art. 
22 desta Lei por meio de: (Redação dada pela Lei nº 
11.300, de 2006)
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I – cheques cruzados e nominais ou transferência 
eletrônica de depósitos; (Incluído pela Lei nº 11.300, 
de 2006)

II – depósitos em espécie devidamente identifica-
dos até o limite fixado no inciso I do § 1o deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)

III – mecanismo disponível em sítio do candidato, 
partido ou coligação na internet, permitindo inclusive o 
uso de cartão de crédito, e que deverá atender aos se-
guintes requisitos: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

a) identificação do doador; (Incluído pela Lei nº 
12.034, de 2009)

b) emissão obrigatória de recibo eleitoral para 
cada doação realizada. (Incluído pela Lei nº 12.034, 
de 2009)

§ 5o Ficam vedadas quaisquer doações em di-
nheiro, bem como de troféus, prêmios, ajudas de qual-
quer espécie feitas por candidato, entre o registro e a 
eleição, a pessoas físicas ou jurídicas.(Incluído pela 
Lei nº 11.300, de 2006)

§ 6o Na hipótese de doações realizadas por meio 
da internet, as fraudes ou erros cometidos pelo doador 
sem conhecimento dos candidatos, partidos ou coli-
gações não ensejarão a responsabilidade destes nem 
a rejeição de suas contas eleitorais. (Incluído pela Lei 
nº 12.034, de 2009)

§ 7o O limite previsto no inciso I do § 1o não se 
aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à uti-
lização de bens móveis ou imóveis de propriedade do 
doador, desde que o valor da doação não ultrapasse 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Incluído pela Lei 
nº 12.034, de 2009)

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 283, DE 2013

Altera a Lei nº 6.538, de 22 de junho de 1978, 
para estabelecer critérios para a diferencia-
ção subjetiva nas tarifas, preços e prêmios 
“ad valorem” de cartas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 34 da Lei nº 6.538, de 22 de junho 

de 1978, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 34. É vedada a concessão de isenção ou 
redução subjetiva das tarifas, preços e prêmios 
“ad valorem”, ressalvados os seguintes casos:

I – calamidade pública;
II – acordos internacionais devidamente ra-
tificados;
III – carta entre pessoas físicas cujo remetente 
tenha idade igual ou superior a sessenta anos 

ou esteja inscrito em programa de transfe-
rência direta de renda de qualquer esfera de 
governo.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
sessenta dias da data de sua publicação.

Justificação

O Congresso Nacional deve estimular ao máximo 
a participação política do cidadão, inclusive no próprio 
processo legislativo, como é o caso do presente Projeto 
de Lei, que nos foi sugerido por um eleitor de Pouso 
Alegre, cidade do Sul de Minas Gerais, como incentivo 
a comunicação escrita entre os brasileiros, dificuldade 
imposta pela restrição à carta social destinada somente 
aos beneficiários do Bolsa Família.

Estudando o assunto, percebemos que, excluí-
dos os casos de calamidade pública ou os previstos 
em acordos internacionais devidamente ratificados, a 
Lei de Serviços Postais veda expressamente a dife-
renciação subjetiva de tarifas, preços e prêmios “ad 
valorem” na postagem de cartas e de outros objetos 
de correspondência.

A despeito dessa determinação legal, o Gover-
no Federal decidiu restringir, por meio da Portaria nº 
553, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério das 
Comunicações (MC), a utilização da Carta Social aos 
inscritos no Programa Bolsa Família.

Instituída originalmente pela Portaria nº 245, de 9 
de outubro de 1995, a Carta Social era toda carta reme-
tida por pessoa física com peso limitado a 10 gramas, 
atributos compatíveis com a Lei de Serviços Postais, 
pois estabelecem critérios objetivos, e não subjetivos, 
para diferenciar o valor a ser pago pelo serviço.

A alteração promovida pela Portaria nº 553, de 
2011, instituiu uma diferenciação que, em nosso en-
tendimento, é ilegal e inoportuna. Ilegal por encerrar 
critérios subjetivos de diferenciação do tomador do 
serviço, no caso, aqueles utilizados para legitimar a 
inscrição de determinado indivíduo no programa. Ino-
portuna porque gera mais um desincentivo à comuni-
cação por via postal.

Para evitar que esse debate seja travado no Poder 
Judiciário, e entendendo que a Carta Social deve ser 
preservada e estimulada, principalmente entre a po-
pulação idosa, independentemente do nível de renda, 
submetemos à apreciação do Senado Federal projeto 
que altera a Lei de Serviços Postais para definir cri-
térios legítimos de diferenciação subjetiva nas tarifas 
dessa forma de comunicação.

Propomos que a idade da pessoa – acima de 60 
anos – ou sua inscrição em programas de transferência 
de renda de qualquer esfera de governo sejam duas 
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condições suficientes para que o remetente de carta 
tenha direito de ser tarifado de forma diferenciada.

Sala das Sessões, – Senador Clésio Andrade.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.538, DE 22 DE JUNHO DE 1978

Dispõe sobre os Serviços Postais.

O Presidente da República. Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º – Esta Lei regula os direitos e obrigações 
concernentes ao serviço postal e ao serviço de tele-
grama em todo o território do País, incluídos as águas 
territoriais e o espaço aéreo, assim como nos lugares 
em que princípios e convenções internacionais lhes 
reconheçam extraterritorialidade.

Parágrafo único – O serviço postal e o serviço 
de telegrama internacionais são regidos também pe-
las convenções e acordos internacionais ratificados ou 
aprovados pelo Brasil.
....................................................................................

Art. 34º – É vedada a concessão de isenção ou 
redução subjetiva das tarifas, preços e prêmios “ad 
valorem”, ressalvados os casos de calamidade públi-
ca e os previstos nos atos internacionais devidamen-
te ratificados, na forma do disposto em regulamento .
....................................................................................

(Às Comissões de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa; de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática; e de 
Assuntos Econômicos, cabendo à última a 
decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 284, DE 2013 

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
– Estatuto da Criança e do Adolescente –, 
para ampliar o período máximo de interna-
ção para seis anos.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º Dê-se ao § 3º do art. 121 da Lei nº 8.069, 

de 13 de julho de 1990, a seguinte redação:

“Art. 121.  .......................................................
 .......................................................................
§ 3º Em nenhuma hipótese o período máximo 
de internação excederá a seis anos.
 ............................................................. ” (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O comportamento delinquente de crianças e ado-
lescentes tornou-se, em nossos dias, um dos grandes 
problemas da sociedade. Sejam induzidos por adultos, 
seja como resultado de deliberação própria, o fato é 
que menores de idade, cada vez mais, cometem atos 
tipificados como crimes graves, em especial o latrocínio 
e o homicídio. Faz-se necessária uma reação da Lei.

Como a Constituição Federal prevê, em seu art. 
228, que “são penalmente inimputáveis os menores 
de dezoito anos”, a solução não pode ser buscada 
na redução do limite de inimputabilidade sem implicar 
choque com a norma constitucional.

Entretanto, a legislação pertinente, a saber, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, pode oferecer uma 
abordagem eficaz, ainda que limitada, do problema. 
Isto porque, em boa medida, o próprio ECA tem sido 
empregado para estimular a crença na impunidade, ao 
não permitir a internação do menor infrator por período 
superior a três anos.

Sendo assim, decidimos abordar o problema sem 
alterações fundamentais no espírito da norma cons-
titucional e tampouco no do ECA, que nos parece o 
instrumento adequado para o trato geral da questão 
da infância e da adolescência entre nós. Porém, seus 
limites podem, e devem, ser sensíveis aos clamores 
da sociedade por segurança. 

Embora os adolescentes infratores sejam inimpu-
táveis perante a legislação específica, acreditamos que 
existe maior possibilidade de reabilitação se submetidos 
a um período superior ao que estabelece atualmente 
a Lei, ao tempo em que uma ação punitiva mais rigo-
rosa pode inibir a atuação criminosa desses menores. 

É nesse sentido que se deve compreender a al-
teração proposta, que permite que o adolescente seja 
internado por até seis anos, respeitadas as demais 
condições previstas na lei.

Por outro lado, ao mesmo tempo em que é neces-
sário garantir um sistema que assegure aos infratores 
a verdadeira justiça restaurativa, com oportunidades 
dignas de recuperação e ressocialização, também deve 
ser prioridade a adoção de políticas públicas que con-
templem efetivamente as crianças e os adolescentes, 
pois a educação, a saúde, o esporte e o lazer são, mais 
do que direitos constitucionais, elementos essenciais 
para evitar o ingresso no mundo do crime. 

Em razão da gravidade do tema e da expectativa 
que tem a sociedade por uma resposta eficaz, mas que, 
ao mesmo tempo, preserve o espírito da Carta Magna 
e do ECA, é que conclamamos os nobres colegas à 
aprovação do projeto.

Sala das Sessões, – Senador Ciro Nogueira.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências.

O Presidente da República: Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Título I 
Das Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral 
à criança e ao adolescente.
....................................................................................

Seção VII 
Da Internação

Art. 121. A internação constitui medida privativa 
da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, ex-
cepcionalidade e respeito à condição peculiar de pes-
soa em desenvolvimento.
....................................................................................

§ 3º Em nenhuma hipótese o período máximo de 
internação excederá a três anos.
....................................................................................

Art. 267. Revogam-se as Leis n.º 4.513, de 1964, 
e 6.697, de 10 de outubro de 1979 (Código de Meno-
res), e as demais disposições em contrário.

Brasília, 13 de julho de 1990; 169º da Indepen-
dência e 102º da República. – FERNANDO COLLOR 
– Bernardo Cabral – Carlos Chiarelli – Antônio Ma-
gri  – Margarida Procópio.

Este texto não substitui o publicado no DOU 16.7.1990 e retificado 
em 27.9.1990

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reuni-
dos em Assembléia Nacional Constituinte para insti-
tuir um Estado Democrático, destinado a assegurar 
o exercício dos direitos sociais e individuais, a liber-
dade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, 
a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconcei-
tos, fundada na harmonia social e comprometida, na 
ordem interna e internacional, com a solução pacífica 
das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de 
Deus, a seguinte Constituição da República Federa-
tiva do Brasil.

TÍTULO I 
Dos Princípios Fundamentais 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada 
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 
de Direito e tem como fundamentos:
....................................................................................

Art. 228. São penalmente inimputáveis os meno-
res de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação 
especial.
....................................................................................

Art. 250. Com o objetivo de assegurar recursos 
para o pagamento dos benefícios concedidos pelo 
regime geral de previdência social, em adição aos re-
cursos de sua arrecadação, a União poderá constituir 
fundo integrado por bens, direitos e ativos de qualquer 
natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza 
e administração desse fundo. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)

Brasília, 5 de outubro de 1988. – Ulysses Gui-
marães , Presidente – Mauro Benevides , 1.º Vice-
-Presidente – Jorge Arbage , 2.º Vice-Presidente 
– Marcelo Cordeiro , 1.º Secretário – Mário Maia , 
2.º Secretário – Arnaldo Faria de Sá , 3.º Secretário 
– Benedita da Silva. 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 5.10.1988

(Às Comissões de Direitos Humanos e Legisla-
ção Participativa; e de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, cabendo à última a decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência designa:

– como membro titular, o Senador Benedito 
de Lira, em substituição ao Senador Francis-
co Dornelles, para integrar a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provisó-
ria nº 619, de 2013, conforme o Ofício nº 218, 
de 2013, da Liderança do Bloco Parlamentar 
da Maioria no Senado Federal; e
– como membro titular, o Senador Ivo Cassol, 
em substituição ao Senador Francisco Dornel-
les, para integrar a Comissão Mista destinada 
a proferir parecer à Medida Provisória nº 620, 
de 2013, conforme o Ofício nº 219, de 2013, 
da Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria 
no Senado Federal.
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Os ofícios serão encaminhados às Comissões 
Mistas para serem juntados aos processados das 
matérias.

São os seguintes os Ofícios:

Of. GLPMDB nº 218/2013

Brasília, 8 de julho de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelên-

cia, comunico, nos termos regimentais, a indicação do 
Senador Benedito de Lira, como membro titular, em 
substituição ao Senador Francisco Dornelles, na Co-
missão Mista destinada a apreciar a MP nº 619/2013.

Na oportunidade, renovo votos de apreço e consi-
deração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB 
e do Bloco da Maioria.

Of. GLPMDB nº 219/2013

Brasília, 8 de julho de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelên-

cia, comunico, nos termos regimentais, a indicação do 
Senador Ivo Cassol, como membro titular, em subs-
tituição a indicação do Senador Francisco Dornelles, 
na mesma vaga destinada ao PP, na Comissão Mista 
destinada a apreciar a MP nº 620/2013.

Na oportunidade, renovo votos de apreço e consi-
deração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB 
e do Bloco da Maioria.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência designa, como membro suplente, 
o Deputado Colbert Martins, em substituição ao Depu-
tado Celso Maldaner, para integrar a Comissão Mista 
Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC, 
conforme o Ofício nº 634, de 2013, da Liderança do 
PMDB na Câmara dos Deputados.

O ofício será juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o ofício:

Of./GAB/I/nº 634

Brasília, 5 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Colbert Martins passa a integrar, na qualidade de Su-
plente, a Comissão Mista Permanente sobre Mudan-
ças Climáticas, em substituição ao Deputado Celso 
Maldaner.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Eduardo 
Cunha, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência designa o Senador Romero Jucá, 
para integrar, como titular, a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, nos termos do Ofício nº 217, de 
2013, da Liderança do Bloco da Maioria.

É o seguinte o Ofício:

Of. GLPMDB nº 217/2013

Brasília, 8 de julho de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelên-

cia, comunico, nos termos regimentais, a indicação 
do Senador Romero Jucá, como membro titular, em 
vaga existente, na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania – CCJ.

Na oportunidade, renovo votos de apreço e con-
sideração. – Senador Eunício Oliveira Líder do PMDB 
e do Bloco da Maioria. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– O Senado Federal recebeu da Senhora Presidente 
da República as seguintes Mensagens:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– As matérias vão à Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – Está pedindo pela ordem o Senador Jarbas 
Vasconcelos. 

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Para me 
inscrever, Sr. Presidente, em comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª, Senador Jarbas, está inscrito para uma 
comunicação inadiável.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Da mesma forma, Sr. Presidente, se eu não 
conseguir permutar o meu tempo.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – E eu me inscrevo também para uma comu-
nicação inadiável, já que estou no fim da fila para os 
oradores inscritos.

O primeiro orador que convido para fazer uso da 
palavra é o Senador Paulo Paim. V. Exª dispõe do tem-
po regimental de dez minutos, Senador Paulo Paim.

Dos presentes, o próximo é o Senador Suplicy, 
já que o segundo inscrito é o Senador Cristovam; em 
seguida, Lídice, Humberto Costa e Rodrigo Rollemberg.

Com a palavra, V. Exª, Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu queria, primeiro, agradecer a todas as 
pessoas que remeteram e-mail, que entraram no Face, 
que entraram no Twitter.

Ontem, quando eram quase nove horas da noite, 
eu fiz um discurso que digo em vida para Nelson Man-
dela. Então, relatei a vida de Mandela e disse que eu, 
naquele momento, fazia a homenagem a ele em vida 
como o maior líder vivo em matéria de direitos huma-
nos. Então, agradeço a todos aqueles que assistiram ao 
vídeo e que mandaram cumprimentos porque Nelson 
Mandela, de fato, é um ícone, um símbolo para todos 
nós. e sabemos que ele está numa situação muito, muito 
difícil no momento em que está completando 95 anos.

Sr. Presidente, hoje eu queria deixar aqui uma 
saudação muito carinhosa porque está se realizando, 
aqui em Brasília, a 16ª Marcha dos Prefeitos. Diversos 
estiveram comigo hoje, durante o dia, mas, enfim, faço 
o registro na seguinte linha: ontem, 8 de julho, teve 
início, aqui em Brasília, a 16ª Marcha em Defesa dos 
Municípios. Em junho, o presidente da Confederação 
Nacional dos Municípios – CNM – Paulo Ziulkoski, 
realizou um encontro que teve a participação de re-
presentantes de 20 Estados, com o objetivo de formar 
uma pauta única em nível nacional que atendesse às 
necessidades de todas as regiões do País. Para Pau-
lo, trata-se de um encontro do Conselho “construtivo”, 

e os assuntos teriam que interessar a todos. E aqui, 
Senador Jorge Viana, não é porque V. Exª está na 
tribuna, mas a frase é dele: do Rio Grande do Sul ao 
Acre, unindo, assim, todos os brasileiros.

Ainda segundo ele, a Marcha também é uma opor-
tunidade para prestar contas aos Municípios filiados à 
entidade. Durante os 15 anos em que foi promovida, a 
Marcha a Brasília somou conquistas em torno de R$218 
bilhões em termos quantitativos. A CNM pontuou que, 
antes da Marcha, não havia espaço para os Municí-
pios falarem diretamente, num único encontro, com o 
Presidente ou com a Presidenta – como é hoje a com-
panheira Dilma, permitam que eu fale assim. Era difícil 
falar não somente com o ex-Presidente Lula ou com a 
Presidenta, como também com dezenas de Ministros.

A Marcha dos Prefeitos é o maior encontro mu-
nicipalista da América Latina. A cada ano, um tema é 
destacado, e, para este ano, foi escolhido o tema “O 
desequilíbrio federativo e a crise nos Municípios”. A 
pauta do encontro, Sr. Presidente, junto ao Governo 
Federal, é a seguinte: um aumento de 2% no Fundo 
de Participação dos Municípios (FPM); o reajuste nos 
valores repassados para os programas federais; o 
encontro de contas entre prefeituras e a Previdência; 
e a reposição das perdas com a Contribuição para a 
Intervenção do Domínio Econômico (Cide) e com o 
Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI).

A pauta da Marcha também apresenta reivindi-
cações ao Congresso Nacional.

Durante a reunião do Conselho, ficou acertado 
que a pauta para o congresso vão na seguinte linha:

– mudanças do peso do Valor Adicionado Fiscal 
na Constituição;

– regulamentação de Serviços na lei complemen-
tar do Imposto Sobre Serviços (ISS) e a municipalização 
do Imposto Territorial Rural (ITR) – no caso anterior, 
ISS – sistema de controle e fiscalização.

Outra indicação para debate, feita pelo presidente 
Paulo Ziulkoski, foi a promoção de um fórum especial-
mente para discutir a questão da seca no Nordeste. 
Esse tema é importantíssimo e de interesse de mais 
de 1.400 Municípios, além de afetar milhões de bra-
sileiros e preocupar gestores. A seca, falta de água é 
uma questão de vida. A possibilidade de o fórum entrar 
na programação do evento é fundamental.

A CNM também pretende apresentar, durante a 
Marcha, os resultados do Projeto Experiências. Des-
de o ano passado, equipes da Confederação visitam 
algumas prefeituras que se colocaram à disposição 
para uma espécie de diagnóstico. Ao analisar contas, 
gastos, arrecadações e transferências, a CNM aponta, 
por exemplo, qual o valor total do custo de um progra-
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ma do governo federal para que, com o valor, possa 
haver a média da contrapartida municipal.

Sr. Presidente, um dos destaques desta edição da 
Marcha será a reabertura da Subcomissão de Assuntos 
Municipalistas, no âmbito da Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Senado. A Subcomissão existiu 
há alguns anos, mas foi desativada. Sua reinstalação 
faz parte da programação da 16ª Marcha a Brasília em 
Defesa dos Municípios.

Como nos encontros anteriores, Sr. Presidente, a 
16ª Marcha, além de ser um evento para reivindicações 
do movimento, é considerada, também, uma oportu-
nidade de trocar experiências e capacitação entre as 
administrações dos Municípios.

Hoje, o dia será reservado para credenciamento 
e divulgação da pauta da marcha. Amanhã, o Presi-
dente Paulo fará a abertura oficial do evento.

Quero deixar registrados desta tribuna meus votos 
de boas-vindas a todos os prefeitos do País. Ninguém 
pode negar a importância que esse movimento tem. 
Nossas portas devem estar sempre abertas para aco-
lher nossos Municípios e suas demandas.

Sr. Presidente, aproveito o meu tempo ainda para 
fazer mais dois registros. Está na pauta do Plenário 
da Câmara dos Deputados, Sr. Presidente, em regi-
me de urgência, o PL no 4.699, de 2012, de nossa 
autoria, que regulamenta a profissão de historiador. 
Esse projeto já foi aprovado por unanimidade aqui no 
Senado. Faço agora, respeitosamente, um apelo aos 
ilustres Deputados Federais para que votem o projeto, 
já que esse é um pleito dos historiadores, que, desde 
a década de 60, esperam por essa regulamentação.

Sr. Presidente, lembro ainda, para que não fi-
que nenhuma dúvida, que jornalistas, cientistas so-
ciais, diplomatas, juristas, economistas, enfim, todos 
aqueles que escrevem poderão continuar a produzir 
conhecimento no campo histórico. O projeto não veda 
a ninguém o direito de escrever sobre História, nem 
pretende impor, de uma hora para outra, a especiali-
zação de todos. Apenas quer assegurar a presença de 
historiadores profissionais em espaços dedicados ao 
ensino e à pesquisa científica em História, para que 
estes possam, em colaboração com outros estudiosos, 
contribuir para o avanço na área.

Agradeço ao número de estudantes da área da 
História que remetem correspondência para o meu 
gabinete. Remetam correspondência também para os 
Deputados – porque aqui nós já aprovamos –, para 
que os Deputados votem lá a matéria.

Por fim, Sr. Presidente, registro ainda, nesses 
três minutos, que recebemos convite para participar 
da festa oficial da abertura de dois eventos. Um deles 
foi enviado pela Francal Feiras e pela Abicalçados, e 

diz respeito à edição comemorativa dos 45 anos da 
Francal (Feira Internacional da Moda em Calçados e 
Acessórios).

Eu recebi o convite dos produtores gaúchos. Essa 
feira é uma das maiores e mais tradicionais do mun-
do no setor. Ela gera negócios significativos e vitais 
para a saúde financeira de fornecedores, fabricantes, 
varejistas, trabalhadores na área do comércio e de 
toda a cadeia coureiro-calçadista. O evento acontece 
no Auditório Elis Regina do Pavilhão de Exposições 
Anhembi, em São Paulo.

Registro também outro convite, que, no fundo, vai 
na mesma linha, Sr. Presidente, que recebi da Asso-
ciação Brasileira das Empresas de Componentes para 
Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal). 

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Trata-se 

da realização do 8º Salão de Design e Inovação de 
Componentes (Inspiramais), que acontecerá nos dias 
10 e 11 de julho, também em São Paulo, no centro de 
Convenções do Shopping Frei Caneca. Esse evento 
é realizado com apoio do Sebrae, da Apex-Brasil e 
da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. 
A Inspiramais tem como finalidade apresentar novos 
materiais à indústria da moda, agregados de atributos 
competitivos como o design, a tecnologia e a susten-
tabilidade. 

Agradeço aos convites. Lamento não poder es-
tar presente, mas, com certeza, estou torcendo para 
o sucesso dos dois eventos, que, além de garantir o 
desenvolvimento social e econômico da nossa gente, 
tanto dos empreendedores, como do lado social, geram 
empregos e produtos que estarão ao alcance da nossa 
gente – espero eu, claro –, sempre pensando no mer-
cado interno e, naturalmente, no mercado exportador. 

Desejo o maior sucesso a todos! Sabem os se-
nhores que eu sou um defensor do setor coureiro-cal-
çadista, não só do meu Estado, o Rio Grande, mas de 
todo o Brasil. Sei da concorrência desleal que acontece 
nos países que aqui acabam entrando e vendendo, às 
vezes cometendo até dumping, um produto num preço 
em que fica difícil a nossa concorrência.

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sei o que 

esse setor representa para a nossa economia.
Agradeço muito os convites, e podem contar co-

migo. Eu disse que não iria aos eventos, mas que co-
mentaria sua importância aqui da tribuna do Senado. 
Assim o fiz e, no meu último minuto, contarei com o 
brilho do aparte do Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
nador Paulo Paim, primeiro, meus cumprimentos pela 
homenagem que presta ao Presidente Nelson Man-
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dela, um dos maiores líderes dos séculos XX e XXI, 
um libertador que liderou seu país para acabar com 
o apartheid. Tornou-se o primeiro presidente eleito, 
democraticamente, na África do Sul e vem contribuin-
do extraordinariamente, em diversos momentos, para 
que se realize a paz com base na realização da jus-
tiça em todo o mundo, sobretudo em seu continente. 
Cumprimento também V. Exª pelas boas-vindas que 
transmite a todos os prefeitos que hoje aqui estão e 
que participarão, amanhã, de um encontro especial 
com a Presidenta Dilma Rousseff, que poderá, então, 
ouvi-los, mais uma vez, e transmitir as medidas que 
serão benéficas para programas de todos os Municí-
pios e de todos os tamanhos. Parabenizo-o também 
pelo cumprimento à Francal e solidarizo-me com V. 
Exª, uma vez que a Feira de Calçados Internacional 
se realiza em São Paulo. Meus parabéns!

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu que 
lhe agradeço, Senador Suplicy.

Senadora Vanessa, deixe-me dirigir a V. Exª, que 
presidia ontem o encerramento da sessão. Eu recebi 
uma série de elogios – elogios, não; cumprimentos 
pelo pronunciamento –, e falavam muito de seu aparte. 
Seu aparte, de improviso, foi brilhante e, por isso, eu a 
cumprimento. Faço questão de, quando eu promover 
uma separata desse pronunciamento, registrar que V. 
Exª, com certeza, enriqueceu aquela tarde noite de 
ontem quando nós homenageamos Mandela.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Se V. Exª me permite, com a bondade de nosso Pre-
sidente, Senador Paim, quero dizer, mais uma vez, que 
foi V. Exª quem emocionou todos nós que estávamos 
no plenário ontem. Creio que o pronunciamento de V. 
Exª e algumas palavras simbólicas que proferiu emo-
cionaram o Brasil. Não é à toa...

(Interrupção do som.)
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 

– ... que recebeu inúmeras manifestações por inter-
médio da Internet e de e-mails. E, mais uma vez, eu o 
cumprimento pela justeza da homenagem e pela forma 
simples, sincera e, o que é mais importante, emocio-
nada como se manifestou no plenário ontem. Tenho 
certeza de que cada brasileira e cada brasileiro que 
o ouvia fazia das palavras de V. Exª as suas próprias 
palavras. Parabéns, Senador, mais uma vez!

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E das suas 
palavras também. V. Exª foi brilhante no improviso que 
fez, homenageando o grande Mandela.

Era isso, Sr. Presidente.
Eu agradeço a V. Exª pelo tempo, inclusive, de 

14 minutos, sendo que eu só tinha 10.
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu cumprimento o Senador Paulo Paim.

Pena que eu perdi o discurso de V. Exª em ho-
menagem ao grande Mandela, mas também, daqui a 
pouco, vou fazer um registro sobre a Marcha dos Pre-
feitos, como ex-prefeito.

Eu queria, então, chamar para fazer uso da pala-
vra, para usar a tribuna para uma comunicação inadi-
ável, o Senador Jarbas Vasconcelos. Em seguida, em 
permuta com o Senador Cristovam, o Senador Edu-
ardo Suplicy.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE. Para uma comunicação inadiável. Com revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. 
Senadores, às vezes, fico a indagar, nobre Senador 
Jorge Viana, que hora preside essa sessão, sobre 
essa suposta agenda positiva, sugerida pelo Presi-
dente da Casa. Primeiro, falou-se até em suspensão 
de recesso; depois, o presidente convocou sessão 
deliberativa às segundas e às sextas-feiras. Não hou-
ve votação nominal nem na sexta-feira passada, nem 
ontem, segunda-feira. 

A indagação que faço é: a agenda é verdadeira? 
Foi elaborada para valer ou é apenas um jogo de cena 
para se votar as coisas de afogadilho e se imaginar que 
se está atendendo à rua e atendendo à opinião pública?

Senador Jorge Viana, gostaria de saber por que 
não se agiliza a tramitação da PEC 18, de 2013, que 
altera o art. 55 da Constituição Federal, para tornar 
automática a perda do mandato do Parlamentar nas 
hipóteses de condenação por crime contra a adminis-
tração pública ou por improbidade adminstrativa. 

Criou-se uma celeuma – V. Exª sabe disso e todos 
que estão aqui também têm conhecimento – entre o 
Presidente da Câmara o deputado Henrique Alves, e 
o Supremo Tribunal Federal, a mais alta Corte, sobre 
de quem é a competência para decidir sobre a perda 
de mandato parlamentar, nessas hipóteses.

Eu apresentei a PEC 18, em abril deste ano, com 
o objetivo de acabar com essa polêmica, essa excres-
cência de o Parlamentar ser condenado pelo Supremo 
Tribunal Federal e ter o seu mandado decidido pelo 
Poder Legislativo.

A PEC foi encaminhada no primeiro semestre, 
deste ano, ao nobre Presidente da Comissão de Consti-
tuição e Justiça, o Senador Vital do Rêgo. Eu cheguei a 
procurá-lo e a sugerir o nome do nobre Senador Aloysio 
Nunes para relatar a matéria, pela sua característica 
de excelente Parlamentar, porém foi designado relator 
o nobre Líder do Governo, senador Eduardo Braga. 

Eu não consigo entender, Sr. Presidente, por que 
o Presidente da Comissão de Justiça não dá anda-
mento à PEC ou designa um relator substituto, para 
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apresentar parecer a essa importante PEC, a fim de 
que ela venha a integrar a agenda positiva do Sena-
do, tão entusiasticamente defendida pelo Presidente 
Renan Calheiros.

Eu pedi apoio à proposta a nobres Senadores 
como o Senador Pedro Taques, o Senador Pedro Si-
mon, o Senador José Agripino, Cristovam Buarque, 
Randolfe Rodrigues, Aloysio Nunes, na Comissão de 
Constituição e Justiça e aqui no plenário, no sentido 
da PEC, de minha autoria, passar a ser da maioria 
esmagadora dos Senadores.

Eu já falei sobre esse assunto várias vezes. Na 
semana passada mesmo, ocupei a tribuna da Casa, por 
duas vezes e volto hoje, nesta terça-feira, 9 de julho, 
para pedir ao presidente Renan Calheiros, ao Presi-
dente da Comissão de Constituição e Justiça, Vital do 
Rêgo, que cobre o relatório do senador Eduardo Braga 
ou designe um novo relator, a fim de que possamos 
ter condições de votar essa matéria dentro do esfor-
ço concentrado que está fazendo o Senado Federal.

Eu queria apenas, mais uma vez, dizer à Casa 
e à opinião pública que essa Proposta de Emenda à 
Constituição nº 18, de 2013, acrescenta os §§3º-A e 
3º-B ao art. 55 da Constituição Federal, que prevê que 
a perda do mandato seja automática nas seguintes 
hipóteses; quando o Parlamentar perder os direitos 
políticos...

(Soa a campainha.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 

– PE) – ... por ato de improbidade administrativa; e 
quando sofrer condenação criminal, com sentença 
transitada em julgado, pela prática de crime contra a 
Administração Pública.

Nessas duas hipóteses, a Mesa da respectiva 
Casa Legislativa limitar-se-á a declarar a perda do 
mandato.

Encerram-se, portanto, com essa proposta, as 
controvérsias e as ações corporativas que se queiram 
tomar a respeito da perda de mandato de Parlamen-
tares condenados por crimes contra a Administração 
Pública e por ato de improbidade administrativa.

Sr. Presidente, meu caro Senador Jorge Viana, 
deixo aqui, mais uma vez, o apelo ao Presidente da 
Casa, senador Renan Calheiros, ao Presidente da 
Comissão de Constituição e Justiça, senador Vital 
do Rêgo e ao Senador Líder do Governo, Eduardo 
Braga, pois tenho os dois Senadores, Vital do Rêgo 
e Eduardo Braga, como pessoas sinceras e espero 
que pelo menos possam explicar por que, até agora, 
não foi apresentado, discutido e votado o relatório da 
PEC nº 18/2013.

Muito obrigado.

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

Como bem frisou, a PEC de autoria de V. Exª 
(PEC nº 18, de 2013) está na CCJ, tendo como Rela-
tor o Senador Eduardo Braga, desde o dia 13.05.2013.

Essa é uma informação da Mesa, que V. Exª, in-
clusive, já havia obtido.

Convido, para fazer uso da palavra, como ora-
dor inscrito, em permuta com o Senador Cristovam, 
o Senador Eduardo Suplicy; em seguida, o Líder Al-
fredo Nascimento e, caso ele não esteja, a Senadora 
Vanessa Grazziotin.

Com a palavra V. Exª, Senador Eduardo Suplicy, 
meu querido e bom amigo e colega de Bancada.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Prezado Senador Jorge Viana, que preside esta Casa 
neste momento, quero, em primeiro lugar, expressar o 
meu apoio à Presidenta Dilma Rousseff com respeito 
ao programa Mais Médicos para o Brasil.

Com o diagnóstico feito, sobretudo pelo Ministro 
da Saúde, Alexandre Padilha, ela resolveu anunciar, 
no dia de ontem, conforme havia solicitado ao Ministro, 
uma série de medidas.

Em qualquer região do nosso País, em especial 
naquelas mais longínquas, seja nos maiores centros 
urbanos, seja no meio rural; seja em cidades médias, 
seja em cidades pequenas, e também na maior cida-
de brasileira, São Paulo, por vezes notamos a falta de 
médicos. Por isso, obviamente se faz necessária a me-
lhoria da qualidade de toda a infraestrutura de que ne-
cessitam os médicos para bem realizar o seu trabalho.

Tenho confiança nas medidas anunciadas pela 
Presidenta Dilma, respeitando obviamente as palavras 
dos representantes das associações médicas que estão 
também colocando suas opiniões, por vezes críticas, 
sobre as diversas medidas. Mas o importante é o ob-
jetivo de se procurar assegurar que, em cada ponto de 
nosso País, haverá um número de médicos necessário, 
inclusive com a colaboração de médicos que poderão 
vir de outros países – isso ainda será mais bem defini-
do proximamente –, garantindo-se que esses médicos 
que, porventura, venham do exterior para completar as 
necessidades que se fazem urgentes no Brasil tenham 
concluído o curso de Medicina de boa qualidade nos 
países de onde vierem.

Acho que vamos obter, por meio do diálogo com 
os representantes de toda a classe médica, com o 
Governo e com o Congresso Nacional, uma melhoria 
das medidas apresentadas pela Presidenta Dilma e 
pelo Ministro Alexandre Padilha.

Reitero também o meu apoio à proposta da Pre-
sidenta Dilma Rousseff
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de realização de um plebiscito sobre a reforma 
política, para que venhamos, o mais rapidamente pos-
sível, a responder os anseios do povo brasileiro. 

Gostaria aqui de ressaltar que me impressionou 
a revelação feita pelos responsáveis pela Transparên-
cia Internacional, segundo a qual 81% dos brasileiros 
tacham partidos como corruptos ou muito corruptos.

Na entrevista dada hoje ao jornal O Estado de 
São Paulo, segundo a pesquisa Ibope divulgada on-
tem pela Transparência Internacional, isso quer dizer 
que quatro de cada cinco pessoas põem em xeque a 
base de representação política no Brasil, e, se com-
parados à percepção de moradores de outras áreas 
do globo, fica claro que os brasileiros estão mesmo 
descontentes. Na média dos 107 países que partici-
param da pesquisa organizada pela organização não 
governamental, algo em torno de 65% dizem que os 
partidos são corruptos ou muito corruptos. A mesma 
pesquisa diz que a situação se agravou no Brasil, pois, 
três anos atrás, o índice de descontentamento sobre 
o tema era de 74%.

Ora, os dados nacionais de percepção de cor-
rupção obtidos após entrevistas com duas mil pessoas 
mostram também que, depois dos partidos, o Congres-
so é a segunda instituição mais desacreditada. Cerca 
de 72% o classificam como corrupto ou muito corrup-
to. Na média mundial, foram 114 mil entrevistas, e o 
índice é de 57%. 

A pesquisa ainda perguntou se os entrevistados 
consideravam eficientes as medidas dos governos 
contra a corrupção; 56% dos brasileiros disseram que 
não; 54% da média mundial, também. Portanto, o des-
prestígio dos partidos e dos políticos é muito grande, 
segundo Alejandro Salas, um dos autores do informe 
da Transparência Internacional. 

“O resultado é triste. Os partidos políticos são 
pilares da democracia”, segundo Salas. Na avaliação 
dele, o que tem sido positivo no Brasil é que as pes-
soas que saíram às ruas para se manifestar fizeram 
uma ligação direta da corrupção na classe política ao 
fato de não haver serviços públicos adequados. As 
pessoas fizeram a relação direta entre a corrupção e 
a qualidade de vida que têm. 

Para muitos, o mais dramático é que o Brasil cres-
ceu nos últimos anos, mas as pessoas perceberam que 
os benefícios não foram compartilhados e que parte 
disso ocorreu por conta da corrupção. 

Assim, os indicadores mostram que os brasilei-
ros estão cansados de não saberem como o poder 
é administrado, quem paga por ele, quem recebe e 
quem se beneficia. 

Os partidos são como caixas-pretas e, para mu-
dar essa percepção, uma reforma importante será dar 

maior transparência ao financiamento dos partidos, e 
esse é um dos pontos principais da reforma política e 
dos pontos propostos pela Presidenta Dilma. 

Que possa o povo tomar a decisão junto conosco. 
O que acha do financiamento público de campanha, 
o que acha do financiamento público combinado com 
o financiamento de pessoas físicas apenas e não das 
pessoas jurídicas, tal como propõe o movimento contra 
a corrupção e por eleições limpas, com o qual eu estou 
de acordo. Que nós tenhamos a contribuição apenas de 
pessoas físicas, limitada a uma quantia que possamos 
considerar de bom senso, equivalente, por exemplo, 
ao valor do salário mínimo, em torno de R$700,00. 

Então, é muito importante que avancemos nos 
temas da reforma política. E, dentre esses temas, está, 
também proposto pela Presidenta Dilma na sua men-
sagem ao Congresso Nacional, que consideremos a 
eleição direta para suplentes de Senador, pois eu apre-
sentei a Proposta de Emenda à Constituição nº 55, de 
2007, segundo a qual, para cada Senador titular, have-
rá, por parte da coligação ou do partido que o indique 
como candidato, até dois ou três nomes para que os 
eleitores venham a escolher qual, dentre esses dois 
ou três nomes, deverá ser eleito suplente de Senador. 

Avalio que é perfeitamente possível compatibilizar 
essa proposta com aquela que hoje à tarde será exami-
nada pelo Plenário e à qual pedi que fosse apensada a 
minha, ou seja, a do Senador José Sarney, PEC nº 37...

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

de 2011, pela qual se reduz o número de suplente de 
dois para um e não se permite que parente, cônjuge, 
parente até segundo grau, consanguíneo, possa ser 
suplente. Mas acredito que, além dessa limitação, há 
que se prover a oportunidade à população de esco-
lha de melhor suplente, dando-se legitimidade, de tal 
maneira que todo e qualquer Senador aqui seja eleito 
diretamente pelo povo.

Outra proposição muito importante para se dar 
mais confiança à população naqueles que a represen-
tam é a proposta do Senador Paulo Paim, segundo a 
qual...

(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

... toda votação aqui deve ser aberta, para qualquer 
assunto, mesmo para votar autoridades, para derru-
bada ou não de vetos, para confirmar ou não os vetos 
da Presidenta Dilma, que, por exemplo, estamos para 
votar ainda esta semana. 

Eu acho que será muito melhor se nós pudermos, 
perante a população, mostrar qual é a nossa decisão, 
a de cada um dos Srs. Senadores.
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Por isso, cumprimento o Senador Paulo Paim 
por essa proposta, que tem todo o meu apoio, do voto 
aberto.

Com muita honra, concedo aparte ao Senador 
Paulo Paim.

(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

Eduardo Suplicy, primeiramente os meus cumprimentos 
a V. Exª em relação ao suplente. Eu entendo também 
que suplente tem que ser eleito. O seu critério é um. 
Eu até fui um pouco mais arrojado, quando me per-
guntaram, há uma semana, como eu via esse quadro. 
Eu coloquei três questões: financiamento público de 
campanha, mas misto, assegurando que... 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Misto?

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Misto.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 

– Misto só para pessoa privada e não para pessoa 
jurídica.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Isso. E um 
limite máximo de R$1 mil.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Para pessoa privada, muito bem. Estou de acordo.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Segundo, 
sou favorável ao voto proporcional também misto, ao 
voto distrital misto.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Também estou de acordo.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – E sou fa-
vorável a que o suplente tenha que ser eleito, sim. Ou 
é da sua forma ou de outra. Por exemplo, na última 
eleição no Rio Grande do Sul, tive em torno de quatro 
milhões de votos de seis milhões, mas o que não se 
elegeu conseguiu três milhões.

(Interrupção do som.)
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Tem que 

ser no voto mesmo. A forma que V. Exª aponta é um 
caminho que resolve, em que o suplente acaba tendo 
que ter votos. Então, meus cumprimentos pela sua ini-
ciativa, e agradeço muito também e vou informar agora 
que há um site que está fazendo uma pesquisa. Cada 
um entra lá a favor ou contra o voto secreto. Já está 
em 300 mil pessoas, 300 mil pessoas se cadastraram 
só para dizer que querem o fim do voto secreto em 
todas as circunstâncias no Congresso Nacional. Eles 
vão atingir nesse site mais de um milhão de assinatu-
ras. E aproveito, por fim, para cumprimentar aqui na 
tribuna o prefeito de Tio Hugo, meu amigo lá que está 
aí com a sua equipe. Sejam bem-vindos. Eu sei que 
lá em Tio Hugo eles estão assistindo agora, e vocês 
estão assistindo agora a um grande Senador da Re-
pública, que é o Senador Eduardo Suplicy.

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

Meus cumprimentos também ao Prefeito. 
Muito obrigado por toda a força para que vote-

mos o voto aberto, de maneira definitiva e para tudo, 
Senador Paulo Paim, para todas as nossas decisões 
aqui tomadas.

E, com relação à forma de eleição direta do su-
plente de Senador, eu respeito muito a proposta também 
do Senador Walter Pinheiro, de que seja o Deputado 
Federal mais votado o primeiro suplente. Mas eu ava-
lio que será melhor a eleição direta daquela pessoa, 
dentre duas ou três alternativas designadas para su-
plente, porque o Deputado Federal é eleito com outra 
característica, é uma eleição proporcional e, às vezes, 
o Senador eleito nem sempre é do mesmo partido que 
o Deputado Federal mais votado.

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

– Então, o mais adequado, na minha avaliação, é a 
eleição direta dos suplentes de Senador, dentre dois 
ou três nomes que o próprio partido daquele Senador 
titular ou a coligação que o apresenta para o eleitorado 
apresente. Então, caberá ao povo escolher qual, den-
tre dois ou três nomes, deva ser o Senador que virá 
aqui falar ao povo sobre o que é melhor para o Brasil, 
inclusive para baixar essa percepção que o povo hoje 
tem, infelizmente, de que os partidos e políticos estão 
sendo considerados corruptos por essa pesquisa da 
Transparência Internacional e do Ibope.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu cumprimento V. Exª.
V. Exª tem a palavra, Senador Alfredo Nascimen-

to, pela Liderança do PR. Aliás, V. Exª é Presidente e 
Líder nesta Casa.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, o Brasil vive hoje um dilema de 
grande importância e seu manejo nos dará um sinal 
claro da efetividade dos esforços do Governo para re-
colocar o nosso País no caminho do desenvolvimen-
to econômico. No momento em que o setor produtivo 
nacional e os investidores estrangeiros se perguntam 
se o Governo brasileiro produzirá as mudanças neces-
sárias e resgatará sua credibilidade, abrindo espaço 
para a retomada dos investimentos, um desafio já an-
tigo exige não apenas sensibilidade, mas ousadia da 
administração federal: a reorganização da máquina 
pública federal é inadiável, urgente, um fator que não 
pode ser ignorado na busca de novos investimentos 
nem excluído de qualquer discussão séria e respon-
sável em torno de uma resposta às cobranças que a 
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sociedade brasileira tem colocado para nós, homens 
públicos.

Tive a oportunidade de participar de uma reunião 
com os servidores do DNIT do meu Estado do Amazo-
nas no último final de semana. Ciente dos problemas, 
não posso me omitir diante de um drama mais que 
conhecido e que assola o Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes desde a sua criação: a 
imposição de responsabilidades enormes sem a me-
nor condição estrutural de atendê-las com eficiência 
e qualidade.

Principal indutor da ampliação e modernização de 
nossa infraestrutura logística, o DNIT tem uma missão 
estratégica de grande importância para o presente e 
para o futuro do Brasil, mas não passa de um gigante 
esvaziado, impotente e prejudicado pela falta de visão 
do Governo. Seus servidores decretaram uma nova 
greve geral e nacional para conscientizar e pressionar 
a administração, na esperança de reverter suas maze-
las e criar as condições para responder aos desafios e 
cobranças que marcam sua trajetória. Os servidores do 
DNIT cruzaram os braços no dia 25, Sr. Presidente. E, 
conhecedor de sua realidade, sinto-me na obrigação 
de emprestar-lhes meu apoio e solidariedade.

Fui Ministro dos Transportes por um longo perío-
do e conheço em profundidade os problemas do DNIT 
e as reivindicações, legítimas, que seus servidores 
têm apresentado. Os avanços, poucos, têm-se dado 
a conta-gotas, no limite da capacidade de resistência 
e da responsabilidade a que esses trabalhadores ja-
mais fugiram.

No momento em que os setores organizados 
questionam e a mídia critica os resultados do País na 
logística, é preciso trazer à luz um dos entraves mais 
importantes a ser superado: o sucateamento do Dnit 
e a necessidade urgente do seu fortalecimento. Sem 
isso, o Brasil patinará ainda mais nesse setor, abrindo 
mão da oportunidade histórica de recuperar o desen-
volvimento que conheceu no período passado.

Há mais de cinco anos, Srªs e Srs. Senadores, os 
servidores do Dnit, que é uma das maiores autarquias 
da Administração Federal, aguardam do Governo Fe-
deral a aprovação do projeto que institui um plano de 
carreira e a necessária reestruturação salarial. Essa 
é uma demanda antiga, que pude apoiar no passado 
recente, mas que depende de vontade política e do 
reconhecimento da importância do Dnit para o de-
senvolvimento da infraestrutura do Brasil. Essa é uma 
demanda cuja implantação também reverterá as ma-
zelas que colocam esse órgão entre aqueles que hoje 
desfrutam da mais negativa imagem da Administração 
Federal. Há que se fazer justiça.

Criado em meados de 2001, o Dnit assumiu as 
responsabilidades do extinto DNER e viu ampliada a 
sua área de atuação sem, no entanto, receber a con-
trapartida em estrutura e ferramenta de trabalho. En-
tre as muitas mazelas que herdou, a mais importante, 
sem dúvida, é a falta de estrutura: presente em todos 
os Estados brasileiros, o Dnit sofre com o reduzido 
número de servidores, com a falta de ferramentas e 
insumos para o trabalho e com as dificuldades para a 
qualificação e reciclagem de seus quadros. Os avan-
ços que produzimos no governo do Presidente Lula 
não foram suficientes para atender às expectativas dos 
servidores, nem para dar ao Dnit o perfil e a robustez 
que suas responsabilidades exigem. Fizemos muito, 
mas pouco diante dos desafios que se colocam dia-
riamente para o órgão e seus servidores.

Sr. Presidente, faço um alerta: a reestruturação do 
Dnit não pode mais esperar e seu adiamento aprofun-
dará as dificuldades que o País enfrenta para romper 
o ciclo vicioso que se instalou na execução de investi-
mentos absolutamente essenciais para contribuir com 
o crescimento de nossa economia. É chegada a hora 
de criar e equiparar as carreiras, no mínimo, alinhá-lo a 
seus congéneres, a Aência Nacional de Transportes e 
a Antaq, Agência Nacional de Trasnportes Aquaviários.

Para que se tenha clareza da gravidade do pro-
blema, do quadro de pouco mais de 2.500 funcionários 
efetivos, aproximadamente 1.000 estão prontos para 
se aposentar. O afastamento de tais servidores signi-
ficará o desmonte do órgão. Além disso, parece-me 
incompreensível que um servidor do Dnit, de quem 
se cobra que aprove projetos, acompanhe, fiscalize e 
ateste a execução de obras, tenha um salário médio 
equivalente à metade do salário de um auditor de ór-
gãos de controle externo como a Controladoria-Geral 
da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU).

Quando comparamos com seus congéneres – a 
Antaq e a ANTT –, essa distorção torna-se ainda mais 
eloquente: os servidores das agências reguladoras 
recebem, em média, o dobro do salário de um funcio-
nário do Dnit. Essas disparidades, aliadas ao peso da 
responsabilidade que recai sobre o órgão, justifica o 
clima de revolta e a insatisfação que levam os servi-
dores do Dnit a mais uma greve.

Estamos falando de um órgão estratégico para o 
País. O pleito de seus servidores é de amplo conhe-
cimento do Ministério do Planejamento e das demais 
estruturas da União. A Confederação dos Trabalhado-
res no Serviço Público Federal, inclusive, reconhece 
a greve do Dnit como resultado direto da negligência 
do Governo Federal, que sequer analisou a proposta 
de reestruturação da carreira apresentada em janeiro 
deste ano.
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O governo precisa – e aqui faço um apelo à Pre-
sidena Dilma – abrir o diálogo com o órgão, respeitar 
seu papel na engrenagem federal mobilizada para 
construir desenvolvimento, e apreciar, discutir e nego-
ciar a pauta de reivindicações dos servidores do Dnit. 
O governo tem, agora, Sr. Presidente, a oportunidade 
de dar o passo adiante a que tem se recusado desde 
2008, quando deixou de honrar os compromissos que 
assumiu com os servidores.

No momento em que a sociedade brasileira clama 
por mudanças e que o País enfrenta uma severa infle-
xão na economia, não se pode abrir mão de enfrentar 
desafios e resolver os problemas. A paralisação do Dnit 
pode agravar ainda mais os problemas da infraestru-
tura brasileira, emperrando projetos que já enfrentam 
dificuldades diversas para sair do papel.

Mais que diálogo, o momento exige sensibilidade, 
humildade e vontade política para dar resposta a um 
problema estrutural de grande envergadura. É preciso 
um olhar mais atento ao que o Dnit representa para o 
País e mais respeito à contribuição que dele se espera.

Em apoio aos servidores do Dnit encaminharei 
ofício a Ministra do Planejamento, Mirian Belchior, e a 
Ministra Chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, pedin-
do providências o mais breve possível. Do contrário, o 
Brasil, em vez de continuar no rumo do crescimento, 
vai pagar uma conta muito alta com o retrocesso do 
setor de infraestrutura de transportes.

Para finalizar, Sr. Presidente, dada a grande ca-
pacidade de diálogo que tem a Presidenta Dilma e o 
interesse que tem no desenvolvimento e crescimento 
do País, apelo a Sua Excelência que determine aos 
órgãos de governo que tratem desse assunto com o 
carinho que os servidores do Dnit e do Ministério dos 
Transportes precisam ter.

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

– Eu cumprimento V. Exa, Ministro Alfredo Nascimento, 
nosso colega aqui no Senado, pelo pronunciamento.

Convido para fazer uso da palavra a Senadora 
Lídice da Mata, como oradora inscrita.

Informo, ainda, que o próximo orador inscrito é 
o Senador Humberto Costa. Entre eles, certamente 
teremos, para uma comunicação inadiável ou pela Li-
derança do PDT, o Senador Acir Gurgacz.

Com a palavra V. Exa, Senadora Lídice da Mata.
A SRa LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, também quero 
aqui registrar a 16a Marcha dos Prefeitos para a nos-
sa Capital no dia de hoje, e faço isso lendo para os 
senhores a pauta que a União dos Prefeitos da Bahia 
(UPB) nos entregou no dia de hoje.

Registro com alegria a presença de três prefeitos 
do meu Estado: Prefeito Raimundo, da querida cida-
de de Itaparica; Prefeito Dirceu, de Mirangaba; e uma 
mulher, a Prefeita Mirian, de Umburanas. Os dois pri-
meiros têm também a sorte e a alegria de terem como 
vices companheiros do PSB: Emilio e Nino. Mas, ao 
saudá-los, saúdo, desta tribuna, todos os prefeitos da 
Bahia que se mobilizaram para estar aqui hoje pre-
sentes a essa marcha que deixará sua participação 
também aqui, no Congresso Nacional, hoje, às 16h. E 
quero agradecer à nossa querida Prefeita de Cardeal 
da Silva, Maria Quitéria Mendes, a primeira mulher a 
administrar e a coordenar a luta dos prefeitos da Bahia, 
presidindo a UPB.

A União dos Municípios da Bahia, associação 
de defesa e representação dos Municípios 
baianos, diante dos desafios enfrentados pelas 
administrações municipais, devido ao desequi-
líbrio entre as transferências de competências 
e recursos, queda de arrecadação do FPM e 
a pior seca dos últimos 50 anos apresenta os 
temas prioritários de interesse dos municípios.
Somos Municipalistas. O município é o espaço 
concreto no território em que as coisas acon-
tecem. É nele que se sentem os impactos da 
administração pública, tanto dos problemas 
quanto das soluções para a melhoria da qua-
lidade de vida da população.
A Bahia quer, os municípios precisam. É nessa 
perspectiva que, perante o Congresso Nacional 
e o Governo Federal, nós, prefeitos e prefeitas 
do Estado da Bahia, reivindicamos:
Fundo de Participação dos Municípios – FFM
• Reposição das perdas do FPM, ocasionadas 
pelas isenções do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI) para a indústria automobi-
lística e benefícios fiscais para os produtos da 
linha branca, concedidas pelo Governo Federal;
• Revisão dos critérios de distribuição da arre-
cadação de tributos e inclusão dos impostos 
criados após o FPM na sua base de cálculo;
• Aprovação da PEC 212/2012, redistribuição 
de receita entre a União, Estados e Municípios, 
através da repartição da Contribuição Social 
para o Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS) e Contribuição Social sobre o Lucro 
de Pessoa Jurídica.
Royalties
• Celeridade no julgamento do Supremo Tri-
bunal Federal, quanto à ADIN que trata sobre 
a redistribuição dos royalties do petróleo nas 
camadas pós e pré-sal, para que sejam man-
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tidos os critérios de redistribuição definidos na 
Lei 12.734/2012.
Lei de Responsabilidade Fiscal
• [Modificações na] Lei de Responsabilidade 
Fiscal, com o objetivo de compatibilizar as 
exigências impostas à Administração Pública 
municipal, as demais responsabilidades pre-
vistas em outros textos legais.
Reforma Tributária
• Reforma tributária que atenda às necessida-
des dos municípios e garanta a sua autonomia 
financeira, conforme previsto na Constituição 
Federal.
Programas do Governo Federal
• Reajuste nos valores dos programas de Go-
verno Federal de forma a garantir seu custeio.
Recursos Emergenciais para Enfrentamento 
da Seca
• Aprovação de cota emergencial do FPM, 
através da edição de Medida Provisória, para 
os municípios atingidos pela seca.
Garantia e agilidade no repasse fundo a fun-
do de recursos para os municípios atingidos 
pela seca.
Ferrovia Oeste Leste
• Agilidade e cumprimento de prazos para a 
construção da Ferrovia de Integração Oeste 
Leste (FIOL), fundamental para o desenvolvi-
mento e sustentabilidade econômica do inte-
rior da Bahia.
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
• Desoneração da folha de pagamento dos Mu-
nicípios, alterando o cálculo do INSS para 1% 
da receita corrente líquida municipal, atualmen-
te, aplicada em setores da iniciativa privada.
A �VI Marcha a Brasília em Defesa do Muni-�VI Marcha a Brasília em Defesa do Muni-Marcha a Brasília em Defesa do Muni-
cipalismo é a oportunidade para agregarmos 
forças na luta pelo atendimento das principais 
demandas dos Municípios brasileiros, e espe-
cialmente dos baianos.
Precisamos de solução eficaz do Governo 
Federal, de um Pacto Federativo mais justo, 
compatível com as obrigações de cada Ente 
federado, que possibilite a capacidade de au-
toadministração para resolver os problemas 
que afligem a gestão pública municipal e assim 
concretizar os anseios da população.
Salvador (BA), 08 de julho de 2013.
Maria Quitéria Mendes
Presidenta da União dos Municípios da Bahia, 
Prefeita de Cardeal da Silva (BA).

Quero, portanto, saudar, como disse antes, to-
dos os prefeitos baianos que vieram à Marcha, con-

firmar a presença de nossa bancada de Senadores. 
Hoje haverá reunião da Bancada Federal com esses 
chefes municipais, para que possamos discutir que 
medidas os Deputados e Senadores baianos podem 
tomar para contribuir também na aprovação e na con-
cretização desta e de outras pautas de interesse dos 
Prefeitos baianos.

Recebi também, Sr. Presidente, Carta Aberta da 
Associação dos Municípios do Vale do Jequiriçá (Mer-
covale), assinada pelo Prefeito de Laje, pelo Prefeito 
de Ubaíra, pelo Prefeito de Cravolândia, de Itiruçu, de 
Mutuípe – este, o grande companheiro Carlinhos, que 
esteve presente ontem aqui na sessão de homenagem 
a Carlos Marighella, honrando-nos com sua partici-
pação –, o Prefeito de Jaguaquara, de Santa Inês, de 
Maracás, de Lajedinho e de Brejões. A todos eu agra-
deço o encaminhamento dessa carta, e manifesto o 
compromisso de que a analisaremos.

Ela trata, principalmente, da denúncia da situação 
dos prefeitos frente às exigências da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, notadamente aqueles que perderam 
ou perdem receitas e não têm como modificar seus 
índices. Dos 417 prefeitos da Bahia, no ano passado, 
278 tiveram suas contas rejeitadas, o que demonstra 
tratar-se de uma situação que precisa de uma análise, 
de uma reflexão do Congresso Nacional.

Por último, Sr. Presidente, quero registrar, rapi-
damente, minha alegria ao saber que, no dia 05 de 
julho, o brasileiro Alexandre Sousa Silva, de 47 anos, 
experimentou seu primeiro dia de liberdade após três 
anos preso na Inglaterra. Natural de Porto Seguro, 
vive há mais de 20 anos naquele país, onde trabalhou, 
em Londres, como faxineiro, garçom, vendedor, com 
credencial para atendimento à Princesa Diana e sua 
família, chegando a ser comissário de empresa aérea 
importante naquele país.

Com cidadania inglesa, no entanto, em 2009, en-
volvido num episódio ao dividir um apartamento com um 
rapaz que foi preso por porte de drogas, ele foi preso 
e acusado de um tipo de crime que se chama “cons-
piração contra o país”. Apesar do enorme esforço em 
sua defesa e de o seu companheiro de apartamento 
ter assumido toda a sua responsabilidade, Alexandre 
ficou preso, não tendo como fazer a sua defesa. 

Tive a oportunidade de receber sua família, sua 
mãe, Dona Ivone Sousa, e sua irmã, a Profª Sonali Sou-
sa, aqui em Brasília e em Salvador também, juntamente 
com outros Parlamentares, como o Senador Eduardo 
Suplicy, a quem quero agradecer pelo empenho, em 
nome da família, que me enviou um agradecimento.

Nós requeremos ao Itamaraty prioridade na de-
fesa dos interesses desse cidadão brasileiro,...

(Soa a campainha.)
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A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – ... 
o que, efetivamente, se deu. 

Hoje, ele conquistou uma posição de regime se-
miaberto, e não pôde conseguir isso antes, Sr. Presi-
dente, por pedido do próprio presídio, onde ele exercia 
uma posição na administração do presídio após a pri-
são, demonstrando o seu caráter, o seu compromisso 
e a sua honestidade.

Eu reitero, aqui, o nosso pedido ao Itamaraty, 
para que dê continuidade na sua contribuição, no seu 
acompanhamento, para que nós possamos, logo mais, 
ter esse brasileiro livre de qualquer tipo de acusação 
e livre, também, do regime semiaberto, para continuar 
a sua vida normal.

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

AC) – Convido, agora, para fazer uso da palavra para 
uma comunicação inadiável, a Senadora Vanessa 
Grazziotin, ao mesmo tempo em que cumprimento a 
Senadora Lídice da Mata pelo pronunciamento.

Com a palavra V. Exª, Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente.

Srs. Senadores e Srªs Senadoras, companheiros 
e companheiros, Sr. Presidente, num breve parêntese, 
quero apenas comunicar a este Plenário que, neste 
momento, reúne-se a Comissão de Relações Exterio-
res e que acabamos de aprovar nove requerimentos, 
convidando Ministros e autoridades para virem ainda 
nesta semana, possivelmente na próxima quinta-feira, 
à Comissão de Relações Exteriores, para debater a 
questão da espionagem promovida pelo governo ame-
ricano contra vários países do mundo, em especial o 
Brasil, fato extremamente grave. Aprovamos requeri-
mentos do Senador Aloysio Nunes Ferreira, outro de 
minha autoria, do Senador Inácio, da Senadora Ana 
Amélia, do Senador Ferraço, do Senador Randolfe e 
de tantos outros. 

Sr. Presidente, neste momento, eu venho a esta 
tribuna para falar a respeito de uma pesquisa que foi 
divulgada hoje, pela manhã, na Secretaria de Política 
para as Mulheres, com a Ministra Eleonora Menicucci e 
representante do Instituto Patrícia Galvão, uma pesqui-
sa muito importante, realizada pelo Ibope Inteligência, 
em parceria com o Instituto Patrícia Galvão e com o 
apoio da ONU Mulheres, ou seja, das Nações Unidas, 
o órgão que trata de questões específicas às mulheres. 

O objetivo da pesquisa, Sr. Presidente, foi levantar 
a opinião de brasileiros e brasileiras sobre a presença 
das mulheres na política do País. A pesquisa foi feita 
em todo o País, em grandes, médios e pequenos Mu-
nicípios, num universo de homens e mulheres acima 

de 16 anos de idade. Foram 2.002 entrevistas reali-
zadas no período de 11 a 15 de abril deste ano. De 
acordo com os pesquisadores, com o Instituto Ibope, 
o intervalo de confiança é de 95%, sendo a margem 
de erro de 2 para mais ou 2 para menos. E, como eu 
disse, o objetivo da pesquisa era exatamente analisar, 
ver a opinião do povo brasileiro acerca da presença 
das mulheres na política em nosso País. 

Sr. Presidente, as pessoas eram questionadas 
se concordavam ou não ou apenas em parte com a 
frase: “Só há democracia de verdade com a presen-
ça de mais mulheres ocupando os cargos de poder e 
de tomada de decisão do País.” Setenta e quatro por 
cento dos entrevistados e das entrevistadas disseram 
que concordam totalmente ou em parte com esta frase: 
só há democracia com a presença de mais mulheres 
ocupando mais cargos de poder e de tomada de de-
cisão no País.

Sr. Presidente, hoje, a Lei Eleitoral já determina 
que os partidos destinem pelo menos 30% das can-
didaturas a cada um dos sexos. Um dos projetos dis-
cutidos na reforma eleitoral propõe que cada partido 
apresente uma lista de candidatos composta metade 
por homens e metade por mulheres. E a pergunta: “Em 
sua opinião, a aprovação desse projeto de lei que ga-
rante 50% de mulheres e 50% de homens na lista de 
candidatos do partido é...”

(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM) – Resultado: 71%, Sr. Presidente, dizem que é 
“muito importante” ou que é “importante”. Ou seja, a 
grande maioria.

Mais uma frase: “As leis brasileiras deveriam 
mudar para garantir que haja o mesmo número de 
mulheres e homens em todos os cargos políticos, tais 
como deputado, vereador, senador”. Resultado: 80% 
das brasileiras e dos brasileiros entrevistados concor-
dam com essa opinião.

Então, Sr. Presidente, quero, em relatando essa 
pesquisa, primeiro, repetir o que tenho dito desta tri-
buna: nós precisamos, efetivamente, oxigenar a repre-
sentação do povo brasileiro. Não tenho dúvida alguma. 
Muita gente diz: o povo não quer reforma política, o 
povo quer uma melhor representação. Para garantir-
mos uma melhor representação, Sr. Presidente, sem 
dúvida alguma, temos de fazer a reforma política. E 
temos o entendimento primeiro...

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

AM) – Muito obrigada.
Temos o (Fora do microfone.) entendimento de 

que, no debate da reforma política, se faz imprescin-
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dível o debate da própria representação da sociedade 
brasileira.

E não adianta alguns analistas de plantão dizerem 
o seguinte: os partidos estão abertos às mulheres; as 
mulheres é que não se interessam pela política. Não é 
verdade. Essa afirmação não é verdade. Se, hoje, dos 
81 Senadores, são apenas 8 Senadoras em exercício 
do mandato, e se são apenas 46 Deputadas Federais 
em um universo de 503, não é porque as mulheres 
não se interessam; é porque as mulheres têm muitas 
dificuldades de participar da vida política do País, por 
várias razões. Uma é que não conseguem adentrar e 
obter espaço dentro dos partidos políticos; outra, por-
que o financiamento de campanha não chega às mu-
lheres candidatas, financiamento esse que é privado. 
Empresas concedem financiamento para candidatos, 
e, geralmente, esse financiamento vai para os homens, 
não vai para as mulheres. Além disso, há o problema 
da discriminação e, principalmente, a sobrecarga que 
ocorre com as mulheres em relação ao mercado de 
trabalho e ao cuidado com a casa, Sr. Presidente.

Acho que essa pesquisa, feita no mês de abril, 
antes das manifestações populares, já mostra que é 
preciso, é necessário promovermos uma reforma po-
lítica neste País.

E repito: a reforma política tem que apontar para 
a democracia, para a igualdade de condições nos pro-
cessos eleitorais brasileiros, para que, de fato, possa-
mos dizer que temos eleições livres e não eleições 
marcadas pelo sistema econômico e pela exclusão 
de mais de metade da população, que são as mulhe-
res brasileiras. 

Então, cumprimento a Secretaria de Políticas 
para as Mulheres pelo lançamento dessa pesquisa.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Cumprimento a Senadora Vanessa pelo pro-
nunciamento.

Convido, para fazer o uso da palavra, meu Líder 
Humberto Costa, que é Líder e síndico do prédio em 
que moramos – cuida de tudo lá, tudo é uma beleza.

Senador Humberto, se eu não estiver errado, V. 
Exª vai falar desse programa do Governo.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Com toda certeza.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) –Vou aproveitar, pegar uma aula do ex-Ministro da 
Saúde. Depois, o Acir vai falar, e depois eu, que sou 
um aluno, estou querendo ser um aluno aplicado, vou 
falar também sobre o programa. Mas vou ficar bem 
atento, até anotei na minha fala: toda eleição, há anos, 
no Brasil, e toda pesquisa, há muito tempo, em quase 
todos os Municípios e Estados do Brasil, indicam que o 
maior problema para o cidadão é a questão da saúde, 

a maior preocupação das famílias é com o problema 
da saúde. Mas, agora, há um programa que pode, de 
alguma maneira, pelo menos cumprir uma parte im-
portante que é ter médico Brasil afora.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Com certeza, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs Senadores, Srs. Senadores, 
venho à tribuna hoje, na condição de médico, de ex-
-Ministro da Saúde, de um Parlamentar comprometido 
visceralmente com a causa da saúde, mas também na 
condição de alguém que procura estudar os assuntos 
relativos à saúde pública no nosso País. E venho aqui, 
com o maior entusiasmo, para fazer um elogio veemente 
ao Governo Federal, à Presidenta Dilma, ao Ministro 
Alexandre Padilha, ao Secretário de Gestão de Pes-
soas, o Sr. Mozart Sales, pela apresentação, no dia de 
ontem, do Pacto Nacional pela Saúde – Mais Hospitais 
e Unidades de Saúde, Mais Médicos e Mais Formação.

O Brasil já vinha reclamando, de muito, uma 
proposta que pudesse atacar um dos pontos cruciais 
das dificuldades do Sistema Único, que é exatamente 
a carência de profissionais, especificamente de médi-
cos, em especial nas periferias das grandes cidades, 
nas cidades do interior, e hoje até mesmo nos servi-
ços privados.

Ontem, tivemos a oportunidade de ver a pro-
posta de formar mais médicos, mas não somente de 
formar mais médicos, mas de formar melhores médi-
cos. O que foi apresentado ao Brasil é uma verdadeira 
revolução no ensino médico do nosso País. Ao lado 
disso, essa proposta também incluiu a aceleração de 
importantes investimentos que já foram contratados 
na rede pública do Brasil. Só em 2013, R$7,4 bilhões 
para construção, reforma e compra de equipamentos 
para unidades básicas de saúde, Unidades de Pron-
to Atendimento, as UPAs, e os hospitais, inclusive a 
construção de 818 hospitais, 601 Unidades de Pron-
to Atendimento e 15.997 unidades básicas de saúde. 
Para o ano que vem, já há uma previsão de um gasto 
de R$5,5 bilhões em novas unidades.

O Governo encaminha o Pacto Nacional pela 
Saúde por intermédio de uma medida provisória, que 
deve ter sido publicada no dia de hoje, e que traz, como 
uma das grandes novidades, a criação de um segundo 
ciclo, com a duração de dois anos, para a atuação na 
atenção básica e nos serviços de urgência e emer-
gência para os médicos que forem formados a partir 
de 2021, ou seja, aqueles que ingressarem nas facul-
dades de Medicina a partir de 2015 terão o curso de 
seis anos e mais dois anos, com o registro provisório, 
trabalhando nas áreas de atenção básicas do SUS e 



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44801 

nas urgências e emergências. Isso é muito importante 
porque vai permitir, primeiro, que os médicos brasileiros 
tenham uma melhor visão sobre uma medicina geral, 
uma medicina comunitária, uma medicina que trate os 
principais problemas da população.

São dados estatísticos que mostram que uma 
equipe de saúde da família pode resolver 80% dos 
problemas de uma comunidade. Ao mesmo tempo, isso 
é uma experiência altamente enriquecedora para uma 
profissão que deve ter como valor básico o humanismo, 
o respeito às pessoas, à dignidade dessas pessoas. 
Nós teremos uma definição do Conselho Nacional de 
Educação para as diretrizes desse novo período. 

É importante dizer que, nesse período adicional, 
nesse segundo ciclo, esses médicos terão uma bolsa 
justa, paga com recursos do Governo Federal. Aqueles 
que forem alunos das escolas privadas estarão dis-
pensados de pagar essas mensalidades e terão uma 
autorização provisória para o exercício da Medicina. 

Portanto, é também, nesse aspecto, extremamen-
te importante porque há uma contrapartida àquele tra-
balho que vai ser executado por esses novos médicos. 

Com essas medidas, espera-se a entrada de 18 
mil médicos na atenção básica em 2021 e de 36 mil 
médicos por ano a partir de 2022, dos quais a metade 
já estará nos prontos-socorros brasileiros. 

O programa ainda terá a criação de 11.447 novas 
vagas de graduação em Medicina até 2017, distribu-
ídas em 117 Municípios. E o que é mais importante: 
os novos cursos de Medicina, como disse o Ministro 
Aloizio Mercadante ontem, não serão criados a partir, 
simplesmente, da oferta dos empresários ou, simples-
mente, a partir de uma negociação no Ministério da 
Educação. Ao contrário, o Ministério vai indicar onde é 
preciso haver faculdades de Medicina, e aqueles que 
estejam interessados vão participar de uma seleção 
para definir aquela proposta que tenha mais capaci-
dade de formar um bom profissional. 

Essa introdução do segundo ciclo vai representar 
um aprimoramento da formação médica no Brasil, as-
segurando ao estudante de Medicina uma experiência 
profissional mais próxima dos pacientes. 

Foi inspirado esse programa em países como a 
Inglaterra e a Suécia, onde os alunos precisam passar 
por um treinamento em serviço, com registro provisó-
rio, para depois exercerem a profissão com o registro 
definitivo.

Os Ministérios da Saúde e da Educação anun-
ciaram também a criação de 12 mil novas vagas de 
residência médica, com 4 mil novos postos já dispo-
níveis em 2014.

A residência médica é exatamente aquele trei-
namento em serviço que permite a especialização do 

profissional. Com a criação dessas vagas, cada médico 
brasileiro terá o direito de fazer a sua residência mé-
dica. E o Governo vai oferecer vagas de acordo com 
as necessidades do País. Hoje, nós precisamos de 
pediatras, de ginecologistas-obstetras, precisamos de 
psiquiatras, de neurologistas, de anestesistas. Portan-
to, a residência médica vai se dirigir exatamente para 
essas necessidades do SUS e da população brasileira.

Mas, mais ainda, já que essas medidas são medi-
das de médio e longo prazo, que claramente respondem 
às críticas que estão sendo feitas ao Governo neste 
momento, pela implementação desse programa, nós 
não estamos apresentando somente uma solução para 
o agora, mas principalmente para o médio e longo prazo.

É óbvio que temos de ter uma solução para o 
agora. Hoje, no Brasil, são 700 Municípios que não 
têm um médico residindo naquela localidade. Isso é 
um absurdo! Isso significa a desassistência.

Por isso o Governo lançou uma medida também 
de curto prazo. Será lançado um edital com o chama-
mento aos médicos brasileiros para que possam as-
sumir postos nos Municípios que serão selecionados. 
E o Governo Federal, o Ministério da Saúde pagará o 
correspondente a R$10 mil, com garantias previden-
ciárias. As prefeituras garantirão habitação e alimen-
tação para esses profissionais. Portanto, teremos a 
oportunidade de levar os médicos para onde eles hoje 
são necessários.

A nossa expectativa é de que os médicos brasi-
leiros adiram em massa a essa proposta, a essa pro-
grama. Porém, se essa adesão não acontecer, o Brasil 
também não vai ficar olhando a sua população per-
manecer desassistida. E aí será lançado um segundo 
edital, permitindo que médicos brasileiros formados no 
exterior e médicos formados no exterior que tenham 
licença para exercer a sua profissão naquele país e 
que na sua formação a grade curricular seja idêntica 
a do Brasil para que possam trabalhar no nosso País. 
Portanto, o Governo está fazendo algo de forma ab-
solutamente responsável.

Esses profissionais terão um período de aclima-
tação de três semanas, serão acompanhados definiti-
vamente por tutorias das universidades vinculadas (...)

(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 

(...) àquela região, e nós vamos sem dúvida garantir 
à população brasileira um atendimento realizado por 
médicos com uma formação de qualidade.

Portanto, nós demos ontem um passo muito im-
portante. Nós inclusive tomamos uma decisão impor-
tantíssima. É que esses profissionais que vêm de fora 
não terão um registro definitivo. As entidades médicas 
têm cobrado que eles se submetam ao Revalida. 
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Por que não se submeter ao Revalida? Exatamen-
te porque, sendo os seus diplomas revalidados, eles 
poderão trabalhar em qualquer região do nosso País, e 
aí o espírito do programa morre inteiramente, porque o 
espírito é de levar os médicos aonde não existem mé-
dicos. E certamente, se os diplomas forem revalidados, 
para esses médicos que virão de fora, certamente eles 
não vão ficar em Tabatinga, no Amazonas. Eles vão 
para Manaus, vão para o Rio, vão para São Paulo, e 
nós não teremos feito absolutamente nada com essa 
decisão e essa definição.

Mas eu escuto com muita alegria o Senador Acir 
Gurgacz.

O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Meus 
cumprimentos, Senador Humberto Costa, pelo seu pro-
nunciamento. V. Exª coloca um tema que eu também 
não estava entendendo. Tivemos uma reunião, de que 
V. Exª participou também, com o Ministro Alexandre 
Padilha, com relação ao Revalida dos médicos que 
poderão vir para o Brasil, e o entendimento é exata-
mente esse, é não dar a liberdade (...)

(Soa a campainha.)
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – (...) para 

que esses médicos venham a montar as suas clínicas 
particulares e fazer o atendimento particular, e aí sim 
competindo com os médicos brasileiros. A partir des-
sa reunião que eu fui entender. E eu tenho certeza de 
que muita gente no Brasil, muitas pessoas no Brasil 
não estavam e não estão entendendo. É preciso que 
se faça esse esclarecimento. O fato de não fazer ou 
não tornar obrigatório o Revalida para esses médicos 
é uma garantia para os médicos brasileiros de que eles 
não vão ter concorrência no dia a dia. Então eu cum-
primento V. Exª e faço esse destaque, da importância 
de se falar sobre isso e explicar à população, como V. 
Exª está bem fazendo. Meus cumprimentos.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Com certeza. Eu agradeço o aparte de V. Exª, que vem 
reforçar a ideia que estou defendendo aqui.

Acho, inclusive, que a Presidenta Dilma ou o Mi-
nistro da Saúde deveria ocupar uma cadeia nacional 
de rádio e televisão para explicar ao povo brasileiro o 
avanço que essa proposta representa em termos da 
saúde no nosso País. 

E aí, Sr. Presidente, creio que melhor resposta 
não poderia haver aos prefeitos brasileiros que estão 
agora em Brasília na Marcha dos Prefeitos. Aliás, essa 
ideia surgiu dos próprios prefeitos numa das últimas 
marchas que aconteceram aqui no nosso País. Eu saú-
do os prefeitos, aqui reforçando essa grande notícia.

Além disso, acho que a Presidenta Dilma está, 
na prática, respondendo ao clamor das ruas. Ela que 
foi a única governante, dentre vários países que ti-

veram amplas mobilizações de massa nos últimos 
tempos, a sentar-se, a ouvir os clamores e a tentar 
buscar soluções de curto, médio e longo prazo para 
essas inquietações.

Votamos aqui a destinação dos royalties para a 
educação. Vamos votar, em breve, o Plano Nacional 
da Educação. A Presidenta se reúne, esta semana, 
com vários governadores e prefeitos para definir (...)

(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 

(...) a aplicação dos R$50 bilhões que ela vai destinar 
ao transporte público no nosso País. Portanto, são 
avanços muito importantes.

Eu queria só complementar, Sr. Presidente, para 
concluir a minha fala, que falta uma única coisa: o Go-
verno precisa, efetivamente, discutir com o Congresso 
Nacional e com os outros atores da saúde mais recur-
sos para a área da saúde; precisamos votar uma pro-
posta que amplie a receita do Ministério da Saúde, a 
participação do Orçamento da União no orçamento da 
saúde no nosso País, para que, sem dúvida, tenhamos 
dado passos enormes, gigantescos para enfrentar os 
graves problemas da saúde pública no País.

Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. 
Agradeço a todos os Senadores e Senadoras.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu é que o cumprimento, ex-Ministro e colega, 
Senador Humberto Costa, por trazer uma visão sobre 
esse programa e sobre a questão da saúde que só 
quem conhece e é estudioso do tema pode fazer.

Convido para fazer uso da palavra, pela Lideran-
ça do PDT, o Senador Acir Gurgacz. 

Tem a palavra V. Exª, Senador. 
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, nossos amigos que nos acompanham 
pela TV Senado, pela Rádio Senado, eu não poderia 
deixar de fazer uma menção a esse Programa que a 
Presidenta Dilma lançou ontem, de que acaba de falar 
também o nosso Senador Humberto Costa.

O Brasil é um dos maiores países do mundo em 
área territorial. Temos uma população de cerca de 200 
milhões de pessoas distribuídas de forma desigual e 
tem sido um grande desafio levar infraestrutura, segu-
rança, educação e, principalmente, saúde para todos 
os brasileiros de maneira uniforme. Recentemente, 
considero que tenhamos chegado ao limite do aceitá-
vel em termos de atendimento médico-hospitalar nas 
regiões mais distantes dos centros urbanos, e a po-
pulação vem sofrendo muito com isso.

Lembro-me de que quando fui Prefeito de Ji-
-Paraná, em 2001, o maior problema que tínhamos na 
prefeitura era termos médicos para atender nos postos 
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de saúde, no sistema de saúde familiar. Era o grande 
desafio de todos nós termos médicos para atender toda 
a nossa população no nosso Município. E assim é em 
outros Municípios, principalmente nos mais distantes, 
no interior do Estado de Rondônia principalmente; no 
interior da Amazônia como um todo e também nas 
faixas de fronteira.

Por esses motivos, comemoro o Programa Mais 
Médicos para o Brasil, lançado nessa segunda-feira 
pela Presidenta Dilma Rousseff, pelo Ministro da Saú-
de, Alexandre Padilha, e pelo ministro da Educação, 
Aloizio Mercadante.

O Programa tem como prioridade levar profissio-
nais de saúde às periferias das grandes cidades, aos 
Municípios do interior e àquelas regiões mais distan-
tes, principalmente no nosso Norte, na Amazônia, e 
também no Nordeste brasileiro e nas regiões de fron-
teira do nosso País.

De acordo com a Presidenta Dilma Rousseff, 
serão abertos dois editais: um para selecionar os Mu-
nicípios que querem receber os profissionais, e outro 
para que os profissionais brasileiros possam se inscre-
ver e escolher a cidade para onde querem ir trabalhar.

De acordo com o que foi acertado em reunião re-
alizada, na semana passada, com o Ministro da Saúde, 
caso as vagas disponíveis não sejam preenchidas por 
médicos brasileiros, somente assim o governo brasilei-
ro vai autorizar a vinda de médicos estrangeiros para 
ocuparem essas vagas.

Essa medida é uma ação emergencial para ga-
rantir que a parcela de brasileiros que hoje se encontra 
em regiões isoladas ou distantes dos grandes centros 
tenha atendimento médico o mais rápido possível. 

Essa é uma realidade vivida, no dia a dia, por 
milhões de brasileiros na Amazônia, no meu Estado 
de Rondônia, por exemplo, e nas regiões de fronteira 
do nosso País.

O Governo tem trabalhado para ampliar as va-
gas nos cursos de Medicina, mas a formação de um 
especialista leva, em média, dez anos. Por esse mo-
tivo é que se faz necessário lançar mão de medidas 
emergenciais como o Programa Mais Médicos para o 
Brasil, a fim de corrigir esse desequilíbrio no atendi-
mento da nossa população. Quem precisa de atendi-
mento médico não pode esperar.

É preciso ficar bem claro que a vinda de médicos 
estrangeiros não vai tirar emprego dos profissionais bra-
sileiros, nem significa arriscar a saúde da população. Os 
contratos dos médicos estrangeiros serão também de 
três anos, e eles não terão autorização para trabalhar 
fora dos locais para onde forem designados; são com 
exclusividade para os serviços públicos, para o SUS.

Esses médicos serão treinados e capacitados 
para atender à nossa população, e, por isso, estão 
sendo chamados profissionais...

(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – ... 

da saúde de Portugal, que já falam nossa língua, e 
espanhóis, que têm capacidade de aprender a falar o 
português com facilidade. Eles serão supervisionados 
pelas universidades públicas no trabalho, que também 
os avaliará, por três semanas, antes do início das suas 
atividades.

A prioridade para a contratação para atuar no 
interior, nas regiões de fronteira e na Amazônia será 
para médicos brasileiros, formados ou não no Brasil. 
Os que forem formados em universidades reconheci-
das pelos governos dos países de origem terão total 
condição de aderirem ao projeto. Será oferecido um 
salário de R$10 mil para os médicos que forem tra-
balhar no interior do País, e, em regiões de fronteira 
e na Amazônia, os profissionais de saúde receberão 
um bônus anual de R$30 mil. Os contratos serão de 
40 horas semanais, de 3 anos de duração, com direi-
to à renovação.

A contratação de médicos estrangeiros é muito 
comum em vários países que têm “excelentes sistemas 
de saúde”, como, por exemplo, na Inglaterra, Sr. Pre-
sidente, onde 37% dos médicos que trabalham lá se 
formaram no exterior. Trinta e sete por cento! O mesmo 
ocorre nos Estados Unidos, onde 25% dos médicos 
também fizeram os seus cursos em outros países. 
Comparados com o Brasil, nós temos apenas 1,79% 
de médicos estrangeiros trabalhando no nosso País.

Os esforços para suprir a falta de médicos nos 
Municípios mais distantes serão ainda mais necessários 
a partir dos investimentos que o Governo vem fazendo 
para construir e reformar as unidades de saúde. De 
acordo com informações da Presidenta Dilma, além 
dos R$7,4 bilhões que já estão sendo aplicados, há 
previsão, para o ano que vem, de mais R$5,5 bilhões. 

Para participar do programa Mais Médicos para 
o Brasil e receber os profissionais, os Municípios terão 
que assumir o compromisso de acelerar os investimen-
tos na construção ou reforma das Unidades Básicas 
de Saúde. Isso é muito importante, pois é uma forma 
de incentivar ainda mais a aplicação correta de recur-
sos públicos de forma rápida e eficiente em benefício 
da nossa população.

Destaco também a medida proposta pelo Ministro 
da Educação, Aloizio Mercadante, de gerar o compro-
misso de todos os estudantes de Medicina do Brasil a 
atuarem no Sistema Único de Saúde, o SUS. A partir 
de 2015, como está previsto no pacote de medidas, 
todos os estudantes das universidades públicas e par-
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ticulares precisarão atuar, durante dois anos, em hos-
pitais do SUS para concluírem o curso e terem direito 
ao diploma. E terão remuneração para isso. 

(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Essa 

medida vai contribuir não apenas para reduzir o pro-
blema de falta de profissionais de saúde para atender 
as comunidades mais carentes e as populações mais 
distantes dos grandes centros. Eu afirmo que a mudan-
ça das regras para o curso de Medicina propostas pela 
Presidenta Dilma vão contribuir imensamente para a 
formação de cada médico, como ser humano e como 
cidadão, criando a oportunidade de contribuir com a 
sociedade de forma ampla e solidária.

No período em que trabalharem nos serviços pú-
blicos de saúde, os estudantes receberão uma bolsa, 
financiada pelo Ministério da Saúde. Os valores ainda 
não foram definidos. O Governo calcula, no entanto, 
que ela ficará entre o que é concedido para as resi-
dências médicas e o que é pago para os profissionais 
inscritos no Provab. 

No primeiro ano, estudantes vão atuar na rede 
de atenção básica. No segundo ano, o trabalho será 
feito nos serviços...

(Interrupção do som.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – ... 

de urgência e emergência. Obrigado, Sr. Presidente. 
(Fora do microfone.)

Os alunos continuarão vinculados à instituição de 
ensino onde foi feita a graduação e, assim como ocor-
re com a residência, serão avaliados. A carga horária 
ainda não foi definida. 

Pela proposta, o segundo ciclo poderá ser apro-
veitado para abater um ano de curso de residência em 
especialidades básicas, como Medicina de Família, 
Ginecologia, Obstetrícia, Pediatria e Cirurgia Geral. 
Há também a possibilidade de o período ser incluído 
na contagem para cursos de mestrado. A forma como 
isso será feito também está nas mãos do Conselho 
Nacional de Educação.

Eu ressalto que um dos principais motivos pelo 
qual eu comemoro o Programa Mais Médicos para o 
Brasil é porque ele contempla uma reivindicação que 
vinha fazendo, repetidas vezes, aqui neste plenário.

Com o programa, os médicos brasileiros forma-
dos no exterior, em faculdades já reconhecidas pelos 
governos estrangeiros, terão a oportunidade de atuar 
no Brasil, fazer a revalidação de seus diplomas e le-
var adiante as suas carreiras que foram iniciadas com 
tanta dificuldade e com tanto empenho.

Com isso, tenho certeza de que muitos estudantes 
e médicos de meu Estado de Rondônia, assim como de 
toda a Amazônia, formados na Bolívia, poderão atuar 

em nossa região, levando a saúde para os recantos 
mais distantes, mais isolados de nosso Brasil.

Aproveito a oportunidade para também divulgar 
a entrega, nesta quinta-feira, dia 11, de 27 máquinas 
retroescavadeiras pelo Ministério do Desenvolvimento 
Agrário aos Municípios de Rondônia. A entrega será 
feita na Exposição Agropecuária de Ji-Paraná (Expo-
jipa), a partir das 10 horas da manhã do dia 11. Esses 
equipamentos fazem parte do PAC II e serão utilizados 
pelas prefeituras nas ações de apoio ao agricultor, com 
melhoria das estradas vicinais, abertura de tanques 
para criação de peixes, de canais de irrigação, entre 
outros fatores. Ao todo, o MDA destinou 45 máquinas 
retroescavadeiras para Rondônia, sendo que 18 fo-
ram entregues no ano passado, e 27 serão entregues 
agora. O MDA também deverá entregar em breve ca-
minhões caçamba e motoniveladoras para atender os 
agricultores do Estado de Rondônia.

A escolha dos Municípios beneficiados seguiu a 
metodologia utilizada pelo PAC. Entre os critérios de 
seleção, está, por exemplo, pertencer ao Programa 
Territórios da Cidadania, ter maior participação do Pro-
duto Interno Bruto agrícola do PIB total do Município, 
possuir maior extensão territorial e maior presença de 
agricultores familiares em relação ao total dos produto-
res rurais registrados no Município. Além disso, estamos 
discutindo uma parceria com o Governo Federal para 
a implantação, através do MDA, de um convênio com 
Estados e Municípios para a criação de um Programa 
Nacional de Estradas Vicinais, onde, com baixos custos 
essas estradas possam receber uma camada asfáltica 
e também manutenção.

Esses seriam os caminhos para o agricultor pros-
seguir produzindo,...

(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – ... 

comercializando os alimentos na cidade, tendo mais 
renda, e melhorar as suas condições de vida lá no 
campo. Essa é, sem dúvida, uma ação de grande 
importância executada pelo Governo da nossa Presi-
denta Dilma, através do MDA, que vem ao encontro 
do nosso compromisso com os nossos agricultores do 
Estado de Rondônia.

Eram essas as minhas colocações, Sr. Presidente, 
agradecendo a sua tolerância com o tempo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 

– Eu cumprimento V. Exa. Como falei ainda há pouco, 
também vou me referir, em um pronunciamento, a um 
dos temas que V. Exª trouxe.

Convido, para fazer uso da palavra, o Senador 
Rodrigo Rollemberg.
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A reunião certamente já começou, mas eu queria 
dizer que houve uma mudança no local de instalação 
da Subcomissão Permanente de Assuntos Municipais. 
Ela ocorreria na Presidência do Senado, e agora ele 
deve estar ocorrendo no Auditório Petrônio Portella.

Com a palavra, V. Exª, Senador Rodrigo Rol-
lemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, 
muito se tem falado aqui da necessidade de se fazer 
uma reforma política. O debate que tem dominado o 
plenário do Senado e os meios políticos nos últimos 
dias é sobre se teremos plebiscito, se não teremos 
plebiscito, se será possível realizar o plebiscito ainda 
a tempo de mudar as regras para as próximas eleições 
– o que parece estar ficando cada vez mais distante, 
em função até das declarações de Líderes na Câma-
ra, porque, como já alertávamos, não podemos abrir 
mão do princípio da anualidade no que se refere à le-
gislação eleitoral. Esse é um princípio constitucional, 
e essa foi uma conquista, Senador Jorge Viana, de 
todos os brasileiros, que querem regras claras, trans-
parentes, e segurança jurídica para o processo demo-
crático. Portanto, não há sentido algum em modificar 
qualquer regra eleitoral fora desse prazo, com menos 
de um ano, porque, sem dúvida, isso comprometeria 
a lisura do sistema democrático.

Mas eu tenho reiterado a posição do PSB, favo-
rável a que se ouça a população.

Todos os instrumentos que buscam ampliar os 
instrumentos de participação popular têm de nossa 
parte todo o apoio – o plebiscito, o referendo. Eu sou, 
inclusive, autor de uma proposta de emenda à Cons-
tituição que diz que toda legislação eleitoral aprovada 
no Congresso Nacional deve, necessariamente, ser 
submetida a referendo posteriormente, para que seja 
referendada pela população.

Mas eu entendo que há algumas medidas que 
são óbvias e que não tratam de sistema político, não 
tratam de financiamento de campanha, não tratam de 
sistemas de coligações, mas que, há muito tempo, a 
população busca e trabalha para que sejam aprovadas 
pelo Congresso Nacional. Entendo que essa deveria 
ser a pauta prioritária. Alguns até já se encontram com 
possibilidade de votação, embora estejamos perce-
bendo já algumas reações, algumas resistências à 
aprovação dessas matérias. Portanto, eu gostaria de 
listar essas matérias e dizer por que entendo que elas 
são importantes.

A primeira delas é uma PEC – de autoria, salvo 
engano, do Senador Alvaro Dias – que acaba com o 
foro privilegiado. Essa é uma reivindicação antiga da 

população brasileira, que não quer ver tratamentos 
diferenciados para as autoridades. Portanto, entendo 
que nós estamos num momento adequado para apre-
ciação e aprovação dessa matéria. Sem dúvida, isso 
iria dialogar, iria se comunicar, de forma adequada, 
com o sentimento que vem das ruas.

Refiro-me também à PEC nº 18, de 2013, de 
autoria do Senador Jarbas Vasconcelos, que já fez 
essa solicitação aqui do plenário, em que pede que 
aquelas pessoas, aqueles parlamentares condenados 
por decisão transitada em julgado perderiam, automa-
ticamente, os seus mandatos. E qual a razão lógica 
para isso? Ora, Senador Jorge Viana, Senador Cícero 
Lucena, se nós aprovamos aqui a Lei da Ficha Limpa, 
em que um cidadão, candidato ainda, se for condenado 
por órgão colegiado em segunda instância, não pode 
disputar um mandato, é por uma questão de coerên-
cia que nós devemos também garantir o princípio de 
que, após a condenação transitada em julgado – que 
não é em segunda instância, é transitada em julgado 
–, essas pessoas, automaticamente, perderiam o seu 
mandato. Entendo que é uma questão de coerência 
com o princípio anterior, o da Lei da Ficha Limpa, apro-
vado pelo Senado Federal.

O terceiro item, Senador Jorge Viana, Senador 
Jarbas Vasconcelos, está na pauta da Comissão de 
Constituição e Justiça e deverá ser apreciado amanhã, 
já que o Senador Aloysio Nunes fez um pedido de vista 
para estudar a matéria de forma mais detalhada. Ela 
diz respeito à redução do número de assinaturas para 
projetos de iniciativa popular. Já tive a oportunidade de 
ocupar esta tribuna por várias vezes para dizer que é 
um absurdo nós exigirmos 1,3 milhão de assinaturas 
para um projeto de iniciativa popular quando, para a 
criação de um partido político que tem o monopólio da 
representação política, a exigência é algo em torno de 
500 mil assinaturas.

O que nós estamos fazendo é estabelecer os 
mesmos critérios adotados para a criação de parti-
dos aos projetos de iniciativa popular, dando também 
prerrogativa à população de apresentar não apenas 
projeto de lei, mas também propostas de emenda à 
Constituição. Também colocamos que um projeto de 
iniciativa popular passa a tramitar em regime de ur-
gência, salvo se houver uma decisão em contrário do 
Plenário da Câmara ou do Plenário do Senado.

O Senador Lindbergh, aproveitando também outra 
proposta de emenda à Constituição, de autoria do Se-
nador Randolfe, que foi apensada à de minha autoria, 
apresentada em primeiro lugar, fixa o mesmo núme-
ro de assinaturas proposto por mim, ou seja, 500 mil 
para o projeto de iniciativa popular. Esse número tem 
como base para o cálculo o número de eleitores para 
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Deputado Federal na última eleição e mantém 1% dos 
eleitores para a proposta de emenda à Constituição. 
E traz uma novidade, que entendo importante neste 
momento em que a população utiliza todos os recur-
sos tecnológicos, ao aceitar as assinaturas digitais, 
certificadas digitalmente.

Creio que esse projeto também vem ao encon-
tro do sentimento das ruas que quer participar. Em 
um momento em que estamos vivendo, efetivamente, 
uma crise de representação, uma crise do modelo re-
presentativo, nós temos de ampliar os instrumentos 
da democracia participativa. E esse é um instrumento 
que permite e facilita a participação da população na 
elaboração do processo legislativo.

E, por fim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
a proposta de emenda à Constituição, de autoria do 
Senador Paulo Paim – existem outras propostas com 
a mesma finalidade –, institui o voto aberto em todas 
as votações do Parlamento.

Vejam como me parece simples o Senado tomar 
medidas sem precisar fazer jogo de cena, apreciando 
e aprovando, sem pirotecnia, temas que já se encon-
tram na agenda do Parlamento e que se comunicam 
de forma muito mais tranquila, muito mais suave, muito 
mais coerente com o sentimento que vem das ruas.

Essa proposta do voto aberto é exigida, é reivindi-
cada pela população há muitos anos. Já tive oportuni-
dade de dizer aqui – repito e repetirei várias vezes até 
ver essa proposta apreciada e aprovada no plenário 
do Senado Federal – que o eleitor tem todo direito de 
saber como vota, Senador Jarbas Vasconcelos, o seu 
representante no Congresso Nacional.

Se nós estamos vivendo uma crise da represen-
tação política, uma crise da política e dos políticos, 
um descrédito dos partidos políticos – hoje, há uma 
pesquisa demonstrando que 81% da população não 
acreditam nos partidos políticos –, é porque se des-
confia, inclusive, da forma como são feitos os acordos 
das votações secretas.

Nós tivemos aqui, por exemplo, na semana pas-
sada,...

(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF) – ... a recusa de um indicado para o Conselho 
Nacional do Ministério Público que foi aprovado, por 
unanimidade, na CCJ. Segundo o relato de vários Sena-
dores que têm formação jurídica, foi uma das sabatinas 
mais brilhantes, em que essa pessoa se mostrou uma 
das mais preparadas. No entanto, por uma articulação 
política, sorrateira, utilizando-se do instrumento do voto 
secreto, foi negada essa indicação.

Eu pergunto: será que para essa indicação aque-
les que votaram secretamente o fariam de forma aberta?

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
eu entendo que um Parlamentar, para chegar aqui, 
seja Deputado, seja Senador, deve estar preparado 
para sofrer e resistir a todo tipo de pressão.

(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF) – Do contrário, ele não tem as condições ade-
quadas para, efetivamente, ser um representante da 
população. Se ele tem essa autonomia, essa inde-
pendência, ele tem de enfrentar, sim, a pressão do 
Governo Federal.

Utiliza-se o argumento de que não se pode aca-
bar com o voto secreto por ser uma proteção do Par-
lamentar contra a força do Governo. Mas, por outro 
lado, o mesmo sigilo, que, em tese, poderia proteger 
o Parlamentar da pressão do Governo, também afasta 
a população da possibilidade de controlar o seu Par-
lamentar que exerce a representação aqui através do 
voto. Portanto nós não podemos admitir isso.

E creio...
(Interrupção do som.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – ... que muito mais (Fora do microfone.) fácil, Sr. 
Presidente, muito mais próximo da agenda das ruas, 
da agenda das manifestações legítimas da população 
brasileira, que exige melhor qualidade nos serviços de 
saúde, de segurança, de educação, de mobilidade ur-
bana, e que sabe que a corrupção drena os recursos 
dessas áreas, muito mais próximo dessa agenda do 
que reforma política com financiamento público, com 
lista fechada, são essas questões que há muito vêm 
sendo reivindicadas pela população brasileira. E che-
gou a hora de o Senado Federal construir essa agenda!

A PEC 18 é o fim do foro privilegiado, a redução 
do número de assinaturas para projetos de iniciativa 
popular e a instituição definitiva do voto aberto em to-
das as votações do Congresso Nacional.

Era esse o registro que queria fazer.

Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg, 
o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Cícero Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 
– PB) – Com a palavra, o Senador Jorge Viana, para 
uma comunicação inadiável.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Cícero Lucena, colegas Senadores e Se-
nadoras, eu vou falar de um tema que, felizmente, já 
foi trazido aqui à tribuna por vários colegas Senado-
res, como o Senador Acir Gurgacz, o Senador Eduar-
do Suplicy, o ex-Ministro da Saúde, Humberto Costa. 
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Refiro-me ao programa Mais Médicos para o Brasil, 
mais saúde, lançado pela Presidenta Dilma.

A solenidade ocorreu ontem, no Palácio, e o 
Governador do Acre, médico, meu irmão Tião Viana, 
esteve presente.

Ele conversava comigo em Rio Branco, no do-
mingo, e falava da importância desse programa, que, 
de alguma maneira, vem atender às cartolinas, aos 
cartazes, aos gritos, às falas das ruas, que querem 
mais e melhor saúde. Mas essas manifestações trazem 
também aquilo que as pesquisas mostram, neste País, 
há muitas eleições, não importa se municipais, esta-
duais ou eleições gerais: o tema da saúde, quando a 
população é perguntada, está no topo da lista. Claro! 
Não é para menos. Estamos falando de vida.

E uma conquista do nosso País, especialmente 
nesta última década, com o Presidente Lula e, agora, 
com a Presidenta Dilma, foi que, com a ascensão da 
população para a classe média, com políticas sociais 
bem colocadas, tivemos um aumento da longevidade 
no Brasil. As pessoas estão vivendo mais. Agora, vi-
ver mais com uma saúde debilitada, com o SUS com 
problemas, com a falta de médicos, não é viver mais 
e melhor, é sofrer mais. E não dá para esconder a re-
alidade. A realidade tem que ser posta diante de to-
dos nós para poder ser enfrentada: dos mais de 5,5 
mil Municípios do País, em uma grande parte não há 
médico residente, muito menos especialista. E essa 
situação é gravíssima, porque a população brasileira 
está envelhecendo.

Em conversa com o Ministro da Saúde, outro dia, 
já faz um pouco de tempo, mas neste ano ainda, em 
uma viagem que fizemos juntos ao Rio de Janeiro, ele 
falava, Sr. Presidente Cícero, colegas Senadores, que, 
com esse aumento na vida dos brasileiros, na longevi-
dade, há o envelhecimento da população. E ele disse 
que, nos últimos anos de vida de um cidadão, de uma 
pessoa, de um idoso, neste último ano, nos dois últi-
mos anos, gasta-se mais com saúde do que o que se 
gastou na vida inteira.

Sr. Presidente, venho de um região, a Amazônia, 
onde esse problema é mais grave ainda. Como atender 
as populações nos altos rios, nos Municípios isolados? 
No Acre, a saúde tem sido uma prioridade para todos 
nós há décadas. Hoje, já ocorre transplante de órgãos 
lá, mas foi com muito sacrifício que vencemos alguns 
dos desafios da saúde; outros ainda permanecem.

Com ajuda do então Senador, hoje Governador, 
médico, Tião Viana, fizemos alguns programas que 
gostaria de ressaltar aqui, antes de cumprimentar o 
Ministro Alexandre Padilha, a Presidenta Dilma, o Mi-
nistro Aloizio Mercadante, o nosso Governo Federal 
pela iniciativa do programa que lançou ontem. A par-

tir de uma parceria, de um trabalho conjunto com as 
prefeituras, com os governos dos Estados, certamente 
criarão uma melhor condição de amparo à população 
no que diz respeito aos problemas da saúde.

Sem condição de dispor de médicos em todos 
os lugares, por iniciativa do então Senador Tião Via-
na, hoje Governador do Acre, médico – Tião sempre 
foi tido como um dos grandes médicos do Acre –, 
criamos o Saúde Itinerante. Criamos um programa de 
incentivos, em parceria com o Governo Federal, para 
que especialistas, de tempos em tempos, subissem os 
rios e fossem aos lugares mais distantes, fazendo uma 
visita periódica a todas as comunidades. Com isso, 
conseguimos melhorar muito a cobertura de saúde 
no Estado do Acre.

Construímos hospitais, como o Hospital Regional 
de Cruzeiro do Sul; mudamos radicalmente e conso-
lidamos, como o grande hospital da região e do Acre, 
o Hospital das Clínicas; está em construção um novo 
pronto-socorro e um novo hospital em Rio Branco; e 
também está em construção um grande hospital re-
gional em Brasileia.

O certo é que, nesses anos, conseguimos fazer 
aquilo em que o Brasil está trabalhando hoje. Com 
esse programa lançado pela Presidenta Dilma, certa-
mente o Governador Tião Viana vai poder consolidar, 
juntamente com as prefeituras, uma maior cobertura, 
principalmente com a presença de médicos, em todo 
o Estado, onde há hoje uma grande carência.

Mas o que fizemos no Acre? Fomos à luta! Alguns, 
até mesmo da universidade, eram contra, mas conse-
guimos levar o curso de Medicina para a Universida-
de Federal do Acre. Não foi fácil. Fomos formar mais 
de 50 médicos que viviam no Acre, com mestrado e 
doutorado primeiro; depois, criamos o curso; depois, 
criamos a residência médica, que hoje tem mais de 11 
especializações, e o certo é que, por mais que ainda 
existam seriíssimos problemas na saúde do Acre, a 
gente já avançou e evoluiu muito.

Por isso, eu quero, Sr. Presidente, nesse tempo 
que me resta, dizer que o gesto, a atitude que a Pre-
sidenta Dilma está tomando é louvável. Vi a crítica do 
Conselho Regional de Medicina, acho que a Federação 
Nacional dos Médicos e a Associação Médica Brasileira 
estão com críticas ao programa, mas que se abra um 
canal de diálogo com o Ministério da Saúde e que se 
possa atender, dentro do possível, e levar em conta as 
preocupações colocadas por essas entidades. Só não 
dá para justificar o injustificável, que é não ter médico 
em boa parte dos Municípios brasileiros.

Eu ouço, com satisfação, o aparte do Senador 
Humberto Costa, nosso Líder, companheiro de Ban-
cada da melhor qualidade, que foi Ministro da Saúde e 
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que, ainda há pouco, fez um extraordinário pronuncia-
mento sobre esse tema de que volto agora a falar pela 
importância que tem, porque não conheço nada mais 
valioso do que a vida. Não conheço nada que mere-
ça mais importância dos governantes do que alguém 
abandonado à própria sorte e que não tem acesso 
ao básico da saúde. O país mais rico do mundo, os 
Estados Unidos, tem 50 milhões de pessoas desam-
paradas, do ponto de vista da saúde – 50 milhões! O 
nosso tem um dos mais eficientes sistemas, que é o 
SUS, mas que tem problemas gravíssimos de cober-
tura, de assistência e, principalmente, daquilo que é 
fundamental para o doente...

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

é ter um médico, alguém que dê uma orientação, uma 
perspectiva de atendimento.

Peço licença ao Presidente para que eu pos-
sa, dentro do possível, ouvir o Senador e ex-Ministro 
Humberto Costa.

O Sr. Humberto Costa (Bloco/PT – PE) – Serei 
breve, Sr. Presidente. Em verdade, acho que é muito 
importante. Hoje vários Senadores abordaram essa 
questão, que é realmente extremamente relevante e 
quantos mais de nós nos manifestarmos em relação 
a esse tema será melhor. E V. Exª, com o espírito que 
marca a sua atuação, trata desse tema. Mas eu que-
ro principalmente reforçar um argumento que V. Exª 
estava usando neste momento. É obvio que essa não 
é uma proposta para afrontar os médicos brasileiros 
ou as entidades médicas. Muito pelo contrário. Nós, 
inclusive, vamos ter a votação da medida provisória, 
que é antecedida por uma comissão mista, Câmara e 
Senado, que terá a oportunidade de fazer diálogos, de 
fazer audiências públicas. E eu acho que é o momento 
em que os médicos...

(Soa a campainha.)
O Sr. Humberto Costa (Bloco/PT – PE) – ... 

poderão chegar para apresentar suas visões, colocar 
aquilo com o que não concordam, aquilo com o que 
concordam e, até mesmo, enriquecer com novas pro-
postas. É preciso que haja esse sentimento da parte 
deles. Muito obrigado a V. Exa. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu in-
corporo e agradeço o aparte do querido colega Sena-
dor Humberto Costa. 

Concluindo, Sr. Presidente, quero dizer que o 
problema da presença de médicos em Municípios do 
interior não é só a questão do dinheiro, da remuneração. 
Mas o que o nosso Governo fez, o que a Presidenta 
Dilma, através do Ministério da Saúde, está fazendo 
é algo que merece todos os elogios. 

Está oferecendo uma remuneração de R$10 mil 
para que haja médicos no interior. Obviamente que 
os governos dos Estados e as prefeituras irão com-
plementar, e isso, certamente, vai resolver uma boa 
parte do problema. Mas não resolveria tudo porque há 
Municípios isolados... 

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

por dinheiro algum, conseguem bancar e ter a presen-
ça de um médico. Mas aí entra outra parte do progra-
ma, que é a possibilidade de haver médicos de fora e 
a outra é algo que eu já tinha ouvido do Governador 
Tião Viana, médico, há muito tempo, que falava: “É 
só vincular, na formação dos médicos das escolas 
públicas, um período em que eles passem fazendo 
assistência básica no interior do Brasil”. E é isso que 
o programa traz. 

Então, eu espero que as entidades que represen-
tam a categoria dos médicos entendam que não dá 
para fazer um cavalo de batalha quando no meio há a 
vida humana, há a desassistência à saúde colocada. 

Tiraram a CPMF e não colocaram nada para fi-
nanciar a saúde neste País. E a saúde, neste País, sem 
financiamento, vai seguir ficando mais e mais precária, 
porque a população está vivendo mais, e o custo da 
saúde só aumenta. 

Então, além disso, nós... 
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... apre-

sentamos aqui, no Senado, uma proposta de pegar uma 
parte do dinheiro dos royalties para a saúde. Acertada 
a medida, mas ainda é pouco porque tudo o que se 
faça, do ponto de vista de orçamento, ainda é pouco 
para o custo da saúde. 

O custo tende a aumentar, e nós temos que tratar 
a questão seriamente, mais adiante – sei que o Senador 
Humberto Costa já está trabalhando proposta nesse 
sentido –, para que possamos garantir um financia-
mento adequado para a saúde brasileira. 

Nós já temos um sistema, mas que só funciona 
com gente, com recursos e, obviamente, com o lado hu-
mano, também, conduzindo a implementação da saúde. 

Então, como ex-Prefeito, ex-Governador, fico feliz 
de ver essa Marcha dos Prefeitos deste ano. E amanhã 
anunciarei uma medida da maior importância para...

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

os prefeitos, para todos os Municípios do Brasil e para 
todos os Estados brasileiros, que veio do nosso Go-
verno, da Presidenta Dilma, em boa hora, atendendo 
a voz das ruas e a realidade do nosso povo. Essa me-
dida já vinha sendo construída pelo Ministro Padilha.
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Então, parabéns à equipe que trabalhou a pro-
posta, cujo aperfeiçoamento, certamente, se dará aqui, 
no Congresso Nacional, como bem colocou o colega 
e médico, Senador e ex-Ministro, Humberto Costa.

Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 

– PB) – Gostaria de registrar que esteve conosco o 
Instituto Federal de Goiás, Nível Técnico em Turismo.

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

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Pois não, Senador.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Cícero 
Lucena, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou 
hoje quatro projetos de resolução. São créditos para os 
Estados de Sergipe, Pernambuco e São Paulo. São os 
Projetos de Resolução nºs 49, 50, 51 e 52.

Foi aprovado também, Sr. Presidente, na CAE, 
a urgência.

E solicito a V. Exª que inclua na Ordem do Dia 
as urgências desses quatro Projetos de Resolução 
nºs 49, 50, 51 e 52.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/

PSDB – PB) – Pois não, Senador, por demais justa a 
reivindicação de V. Exª, não havendo objeção por par-
te dos Líderes, será incluída ainda na pauta de hoje.

Passo a Presidência ao Senador Jorge Viana.

O Sr. Cícero Lucena deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 
1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Convido para fazer uso da palavra o Senador 
Cícero Lucena, como orador inscrito.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, 
mais uma vez, inicia-se a Marcha do Prefeitos, a 16ª 
Marcha dos Prefeitos.

Se recapitularmos as reivindicações, poderemos 
dizer que são um replay das primeiras reivindicações, 
que têm como princípio maior e básico aquilo a que 
fiz referência, ontem, no meu pronunciamento, de que 
o grande pacto que nós deveríamos estar discutindo 
nesta Casa, no Congresso Nacional, seria o Pacto 
Federativo, com uma melhor redistribuição da renda, 
já que hoje cerca de 60% do total das receitas ficam 
concentrados na União, enquanto 24% ficam com os 
Estados e apenas 18% com os Municípios, que é onde 
o cidadão vive, precisa da atenção na saúde, na edu-
cação, na segurança e na mobilidade urbana, entre 

outros itens. Mobilidade urbana sobre a qual farei um 
pronunciamento a partir deste instante, Sr. Presidente.

No início do ano passado, a Presidência da Re-
pública sancionou a Lei nº 12.587, que estabelece as 
diretrizes da política nacional de mobilidade urbana. 
Essa lei, embora sancionada no atual Governo, não 
lhe pertence, pois é fruto de um longo debate travado 
aqui no Congresso Nacional durante 17 anos. Esse 
texto legislativo representa o coroamento de um pro-
cesso que se iniciou lá atrás, ainda na década de 80, 
com o movimento da reforma urbana, que, dentre ou-
tros pontos, conseguiu colocar em pauta a questão da 
política urbana no processo Constituinte. Nesse meio 
tempo, foi aprovada a Lei nº 1.257/2001, também co-
nhecida como Estatuto da Cidade, que estabeleceu as 
diretrizes gerais e os instrumentos de política urbana.

É importante fazer essa pequena regressão de 
memória, para deixar bem claro para todos nós, po-
líticos, que tudo de importante neste País emana do 
povo, da vontade popular. É a pressão das ruas e dos 
movimentos sociais que tem forjado a democracia 
brasileira. Foi assim com a anistia, com as Diretas Já, 
com a Constituinte, com o impeachment e está sendo 
agora com as manifestações que têm-se espalhado por 
todo o Brasil, em prol de melhores condições de vida, 
sobretudo educação, saúde, transporte e segurança.

Não é por mero acaso, Sr. Presidente, que todos 
esses movimentos populares tiveram início quando a 
Prefeitura e o Governo de São Paulo reajustaram os 
preços das passagens dos ônibus municipais, do me-
trô e do trem urbano, de R$3,00 para R$3,20. Parece 
pouco, Srªs e Srs. Senadores, mas representa muito no 
bolso de cada cidadão que diariamente precisa fazer 
uso do transporte coletivo. O que ele encontra nessas 
ocasiões são ônibus e metrôs lotados e de péssima 
qualidade. O usuário do transporte urbano do Brasil 
paga muito e recebe pouco.

O povo já está cansado de ser humilhado, de 
ser pisoteado pelas elites deste País, sobretudo pelo 
atual Governo, que, apesar de ser de um partido que 
se diz dos trabalhadores, pouco tem feito de fato pelo 
trabalhador brasileiro.

Ao contrário, faz muito mais pelos banqueiros e 
capitalistas, que nunca ganharam tanto dinheiro quan-
to nos dois governos do Presidente Lula e, agora, no 
da Presidente Dilma.

No caso dos transportes públicos urbanos, quero 
aqui trazer apenas alguns dados que colhi em diver-
sos estudos do Ipea a respeito do assunto. O primeiro 
dado significativo é a questão de preço. Nos últimos 
dez anos, a tarifa do transporte público por ônibus su-
biu quase 50% acima da inflação, medida pelo INPC, o 
que gerou, como resultado, uma queda do número de 
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passageiros pagantes de mais de 20%. Por sua vez, 
essa queda produziu a redução da receita do sistema, 
que estimulou novos aumentos de tarifa, como os que 
estavam programados para acontecer recentemente. 
Ocorre que, cada vez mais, as ruas ecoam para que 
essas planilhas sejam transparentes e devidamente 
verificadas, porque, muitas vezes, os números de pas-
sageiros transportados são manipulados para baixo 
para que, exatamente, contribuam para o aumento 
da passagem.

Por outro lado, no período de janeiro de 2003 a 
janeiro de 2009, os preços do automóvel e da gaso-
lina subiram muito menos do que a inflação medida 
pelo IPCA.

Ora, Srªs e Srs. Senadores, não é preciso ser ne-
nhum gênio da economia para concluir que um trans-
porte privado mais barato somado a um transporte 
público mais caro só poderia ter uma consequência: 
o maior uso do automóvel, impactando, diretamente, 
as vias das grandes cidades brasileiras. Somente em 
2008, foram vendidos 2,2 milhões de carros e 1,9 mi-
lhão de motos, e a previsão é que, em 2015, apenas 
sete anos depois, esses números cheguem a dobrar. 
Resultado: congestionamentos intermináveis e com-
prometimento da mobilidade urbana.

Outro ponto importante é a questão dos investi-
mentos públicos. Considerando apenas os investimen-
tos federais realizados entre 2006 e 2010, por exemplo, 
somente 4% dos Municípios brasileiros receberam re-
cursos; 94% desse montante investido pelo Governo 
Federal concentraram-se em apenas 15 cidades com 
mais de um milhão de habitantes. De todos os 5.527 
Municípios brasileiros com população inferior a 500 mil 
habitantes, apenas 163 receberam os investimentos. 
Destes Municípios, metade recebeu investimento menor 
do que R$160 mil nesse período entre 2006 e 2010, 
ou seja, valores extremamente baixos, eu diria mesmo 
insignificantes, em se tratando de transporte urbano.

Então, o resultado de tudo isso, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, só poderia ser o Brasil um dos 
países com pior mobilidade urbana do mundo. A cidade 
de São Paulo, por exemplo, só perde para Xangai, na 
China, no que diz respeito ao tempo de deslocamento 
no sentido casa-trabalho. Em média, a população pau-
lista gasta 43 minutos nesse trajeto contra 50 minutos 
de quem reside em Xangai. Nesse sentido, as regiões 
metropolitanas brasileiras, incluindo o Distrito Federal, 
superam grandes metrópoles mundiais como Tóquio, 
Nova York, Madri e Londres.

Esses dados fazem parte de um levantamento 
realizado pelo IPEA, a partir dos dados coletados pelo 
IBGE, entre 92 e 2009. Portanto, são dados absoluta-
mente oficiais e de pleno conhecimento do governo.

É por isso que o povo brasileiro foi às ruas. Não 
é mais possível, Presidente Dilma Rousseff, suportar 
esse estado de coisas, não dá mais para ficar pagando 
um transporte extremamente caro, de baixa qualidade 
e, ainda por cima, enfrentar os longos engarrafamen-
tos. Notem bem: todos esses dados são fontes oficiais, 
o governo conhece profundamente o problema, sabe 
quais são as suas origens, se não os resolve é por pura 
e completa incompetência gerencial e, sobretudo, falta 
de vontade política.

Agora, vem o governo acenar com esse tal de 
plebiscito para a reforma política. Sabemos que a re-
forma política é indispensável para o País, mas o povo 
quer resultados imediatos, concretos, para a melhoria 
dos seus problemas urgentes de saúde, de educação, 
de transporte e de segurança.

Com toda a franqueza, Sr. Presidente, acho que 
não era isso que o povo brasileiro esperava de um go-
verno neste momento. Nós, aqui, no Senado, estamos 
dando uma resposta à altura dessa crise: o Presidente 
Renan Calheiros, imediatamente, propôs uma agenda 
positiva para o País, pautando os trabalhos legislati-
vos em matérias prioritárias para dar uma resposta às 
justas reivindicações da sociedade.

Temos, aqui, excelentes propostas que poderiam 
ajudar a solucionar os problemas de mobilidade urba-
na no Brasil, desde que, é lógico, houvesse vontade 
política por parte do governo.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – V. Exª me permite um aparte?

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Pois não, Senador Aloysio Nunes, com muito prazer.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – V. Exª, meu caro Senador Lucena, se refere à 
necessidade de darmos respostas urgentes a proble-
mas prementes. Veja V. Exª que, em relação à saúde, 
a Presidente da República editou a medida provisória, 
cujo teor eu só conheci agora, em que ela propõe uma 
mudança no currículo das escolas de medicina, acres-
centando dois anos a mais ao currículo atual, que seria 
um misto de aprendizado e serviço, para valer plena-
mente em 2023. Esse é o sentido de urgência para a 
Presidente da República: em 2023, esse programa, 
se for implementado, começará a dar resultados. Dez 
anos! E daqui até lá? Vai reajustar a tabela do SUS? 
Os prefeitos vão continuar afogados, sobrecarregados 
com as despesas de saúde, que vão muito além da-
quilo que é obrigação constitucional deles? E, daqui 
até lá, a Presidente vai cumprir as suas promessas de 
campanha de entregar cerca de trezentas UPAs e sete 
mil e quinhentas UBSs? E aí? Vamos esperar até 2023 
para ver a solução desses problemas? Vejam o senso 
de urgência que tem a nossa Presidente da República. 
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Apenas para dar um exemplo das carências desse go-
verno que V. Exª, com tanta precisão, vem criticando 
nesse primoroso discurso.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Agradeço a participação de V. Exª, Senador Aloysio 
Nunes, como sempre brilhante, no sentido de chamar 
a atenção para o item da saúde entre tantos outros 
que se fazem urgentes e necessários. Eu espero que 
esta Casa tenha a consciência do seu papel e da sua 
responsabilidade. ao chegar essa medida provisória, 
particularmente em relação à saúde, e nós possamos 
ampliar o debate, discutir e encontrar o melhor cami-
nho, porque urgem as soluções. É um problema do 
Governo Federal, e este precisa assumir o seu papel, 
até porque um dos problemas mais graves da saúde 
é o financiamento. Portanto, devemos buscar alterna-
tivas, ouvindo a todos os prefeitos, que é quem está à 
frente do gerenciamento, da preocupação e do cuida-
do, em cada Município, com a população que precisa 
da área de saúde. Assim, que nós possamos fazer um 
amplo debate nesta Casa para, juntos, encontrarmos 
essa solução.

Como eu dizia, Srs. Senadores, por exemplo, na 
última terça-feira, 25 de junho, a CAE aprovou o PLC 
no 310, de 2009, que cria o Regime Especial de Incenti-
vos para o Transporte Coletivo Urbano e Metropolitano 
de Passageiros (Reitup).

(Soa a campainha.)
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – A 

proposta tem como objetivo reduzir as tarifas de ônibus 
e já vinha tramitando desde 2009. O projeto prevê a 
assinatura de convênios com o Governo Federal para 
que os Estados e Municípios se comprometam com a 
redução dos tributos, como o Imposto Sobre Serviços 
(ISS) e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
(ICMS). Prevê ainda a redução a zero das alíquotas 
do PIS e da Cofins na aquisição de insumos relati-
vos à operação em serviços de transportes. O proje-
to também estabelece a redução da tarifa de energia 
em até 75% dos sistemas como os de trem e metrô, a 
ser compensado por aumento das tarifas aos demais 
consumidores.

O mais importante, Sras e Srs. Senadores, como 
bem frisou o Senador Lindbergh, Relator da matéria, é 
que é preciso haver licitação para haver desoneração...

(Interrupção do som.)
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 

Sr. Presidente, eu pediria um pouco mais de paciência. 
Obrigado. (Fora do microfone.)

Em segundo lugar, transparência nas planilhas. É 
preciso ter planilhas detalhadas dos custos, bem como 
a devida verificação de se as empresas de ônibus não 
estão manipulando o número de passageiros transpor-

tados, como eu fiz referência anteriormente, porque é 
possível reduzir em mais de 15% o preço das atuais 
tarifas. Garantiremos a aplicação da Lei de Acesso à 
Informação para as empresas e a publicação de lau-
dos sobre custos na Internet.

Temos ainda, aqui no Senado, o projeto que cria 
o Regime Tributário para o Incentivo à Modernização 
e à Ampliação do Transporte Coletivo de Passageiros 
(Retransp). Esse projeto já foi aprovado na Comissão 
de Infraestrutura e, agora, tramita na CAE. A matéria 
concede, por cinco anos, benefícios fiscais relativos a 
tributos federais, como Imposto sobre Produtos Indus-
trializados, Imposto de Importação, PIS, Pasep, Cofins 
e a Cide dos combustíveis, na compra de veículos e 
suas peças.

A Câmara dos Deputados também está dando a 
sua contribuição neste momento difícil para o País. Na 
última quarta-feira, 26, o Plenário daquela Casa apro-
vou o projeto de lei que reduz a zero as alíquotas de 
contribuição para PIS, Pasep e Cofins incidentes sobre 
os serviços de transporte público coletivos rodoviários, 
metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Além desse, a Câmara também está analisando 
outro projeto de lei que isenta da cobrança da Contri-
buição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) 
no combustível utilizado por empresa de transporte 
público coletivo e urbano.

Não poderia deixar de citar o projeto que está 
pautado hoje...

(Soa a campainha.)
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – ... 

o PLS nº 248, de 2013, do Presidente Renan Calheiros, 
que institui o passe livre estudantil em todo o País, as-
segurando gratuidade no sistema de transporte públi-
co coletivo local a estudantes de ensino fundamental, 
médio ou superior, regularmente matriculados e com 
frequência comprovada em instituições públicas ou pri-
vadas. Os recursos para custear o passe livre estudantil 
virão da exploração do petróleo da camada do pré-sal.

Tenho a mais absoluta certeza, Presidente, de 
que o projeto do Presidente Renan e os demais pro-
jetos de iniciativa dos Senadores e Senadoras darão 
à sociedade brasileira uma resposta à altura das suas 
reivindicações.

A todos esses projetos que tratam especifica-
mente da questão de transporte público, eu agregaria 
ainda outros que também fazem parte da pauta de rei-
vindicação da população, que representa uma resposta 
positiva do Congresso. Existe a PEC nº 6, de 2012, de 
autoria do Senador Pedro Taques, que exige ficha lim-
pa para preenchimento de cargos e que esta Casa já 
aprovou. A PEC nº 34, do Senador Vital do Rêgo, que 
cria a carreira de Estado para médicos com dedicação 
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exclusiva ao Sistema Único, que deve ser debatida, 
Senador Aloysio Nunes, junto dessa medida provisó-
ria encaminhada pelo governo. Há também a PEC do 
Senador Humberto Costa, que institui um serviço civil 
obrigatório para médicos formados em universidade 
pública ou que tenham usado financiamento público, 
que também deve ser debatida, imediatamente, junto 
com essa medida provisória.

Todos esses projetos nasceram aqui, no Sena-
do da República, e demonstram muito bem que não 
apenas temos muito a contribuir para a melhoria do 
nosso País...

(Soa a campainha.)
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 

... como também estamos em sintonia com a vontade 
popular.

Quero destacar, Sr. Presidente, que todos esse 
projetos poderiam ter uma tramitação muito mais rápida 
e tranquila se o governo da Presidente Dilma não tran-
casse, constantemente, a pauta de votação da Casa 
com medidas provisórias, muitas vezes de urgência e 
necessidade duvidosas.

O fato é que, a cada dia, o Brasil tem dado um si-
nal de maturidade democrática. Espero, sinceramente, 
que haja vontade política por parte do governo para pôr 
em prática essas medidas tão importantes para o País, 
porque, lamentavelmente, graças à incompetência ge-
rencial do PT, vivemos o velho ditado: é depois de casa 
arrombada que procuramos colocar uma fechadura.

Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Cícero Lucena. 
Quero dizer da satisfação de termos aqui a ex-

-Senadora e hoje Governadora Rosalba Ciarlini, que 
acompanha pari passu matéria do interesse do Estado 
do Rio Grande do Norte.

Estamos esperando alguns Senadores que vi-
rão ao plenário, como o Senador Agripino, que está 
chegando, para que possamos fazer a leitura de uma 
proposição do governo, assinada pela Presidenta Dil-
ma, que seguirá para a CAE.

Convido para fazer uso da palavra o Senador 
Cristovam Buarque.

Consegui fazer uma permuta aqui, Senador Cris-
tovam, para que possamos ouvir V. Exª.

Tão logo cheguem os colegas Senadores, farei 
a leitura destas duas matérias da maior importância: 
um empréstimo do BID para o Estado de Goiás; e 
outro do BIRD, Banco Mundial, para o Estado do Rio 
Grande do Norte.

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, Senador e Líder do PSDB, Aloysio 
Nunes Ferreira.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu tenho sempre o maior prazer e proveito 
em ouvir o Senador Cristovam Buarque, mas ficaria 
mais feliz ainda se pudesse ouvi-lo depois da Ordem 
do Dia, visto que, assim, S. Exª teria 20 minutos para 
falar e não apenas 10.

Assim, indago a V. Exª: em sendo agora 16h28min 
e em sendo também uma norma regimental incontor-
nável o início da Ordem do Dia às 16h, quando come-
çaremos a deliberar?

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Óbvio que a razão está do lado de V. Exª como 
sempre.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Não; a razão está com o relógio.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Não, ao lado de V. Exª. Nós somos escravos de 
um Regimento e deveríamos...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Uma escravidão suave, pelo visto.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu vou tomar a providência de iniciar a Ordem 
do Dia, mas peço a compreensão, estendendo um 
pouquinho o tempo, de ouvirmos o Senador Cristovam, 
que já está na tribuna.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Claro, claro! Ouvirei o Senador Cristo-
vam Buarque com o maior prazer sempre, a qualquer 
momento. Contudo, logo em seguida, se V. Exª pudes-
se iniciar as deliberações, acho que o Regimento se 
sentiria homenageado por todos nós.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu o farei em seguida, Senador e Líder do PSDB 
nesta Casa, Aloysio Nunes.

Com a palavra V. Exª, Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente; Srªs Senadoras, Srs. Senadores, an-
tes de entrar no assunto que gostaria de falar, quero 
cumprimentar aqui o Senador Humberto Costa. Eu 
assisti ao seu discurso sobre as mudanças que estão 
sendo feitas neste momento pelo Governo Federal no 
que se refere à formação e distribuição de médicos.

Quero dizer, Senador Humberto Costa, que eu 
estou totalmente de acordo com a ideia de que nossos 
médicos formados em faculdades particulares, com 
recursos oriundos do Prouni, devam prestar um servi-
ço remunerado, ou seja, trabalhar como médicos, por 
algum tempo, no serviço público de saúde. E da mes-
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ma forma, se aqueles que recebem dinheiro do Prouni 
devem fazer isso, os que estudam nas universidades 
federais e estaduais também. Todos aqueles que re-
cebem dinheiro público devem prestar esse serviço.

Mas eu gostei da sua fala, Senador Humberto, 
quando o senhor mostra que o que se está buscando 
não é apenas que eles retribuam prestando um serviço 
ao povo, é que a formação deles vai ser muito melhor. 
Eu, por mim, acrescentava mais uma coisa: eles deve-
riam ser alfabetizadores de adultos durante parte do 
tempo da formação deles. E não só os de Medicina, 
mas também todos os estudantes universitários. Não 
só porque isso traria a erradicação do analfabetismo 
em pouquíssimo tempo, mas porque a consciência so-
cial, o sentimento de generosidade, o espírito público 
aumenta quando se presta esse serviço.

Há uma diferença muito grande nas décadas en-
tre eu ter sido estudante e os estudantes de hoje. Na 
nossa época íamos comemorar um programa como 
esse, porque havia espírito público, desejo de partici-
par. Algo houve no Brasil nesse período, e a culpa não 
é dos jovens estudantes, que se terminou hoje tendo 
um egoísmo muito grande. 

Finalmente, quero lembrar que só entra em vigor 
a lei para os que entrarem em 2015. Então ninguém 
pode nem dizer que houve mudança de regra, Sena-
dor Rodrigo, nesse período. A regra é a mesma para 
os estudantes de hoje. Não se vai pedir a eles que 
prestem serviço. Não se vai dar a eles a chance de, 
através desse serviço, melhorarem.

Eu não duvido, Senador Humberto, que, daqui 
a alguns anos, na hora de contratar um médico para 
o serviço privado, na hora da seleção, vão perguntar: 
você teve ou não teve participação no serviço público 
na Medicina?

Nos Estados Unidos, hoje, um dos critérios para 
ser selecionado é ter feito trabalhos sociais durante 
a formação. Até nas escolas secundárias, hoje, nos 
Estados Unidos, já há o hábito de colocar os alunos 
para se aproximarem da população. Isso melhora o 
currículo do aluno. Eu não tenho dúvida. Eles voltarão 
desse serviço mais bem preparados e mais bem con-
ceituados, mesmo os que quiserem ir para a rede pri-
vada de saúde. Alguns dizem que é uma condenação. 
Condenação seria dizer que quem estudar com dinhei-
ro público só poderá trabalhar, toda a vida, no serviço 
público. E olhem que tem gente que pensa assim. Não 
é o caso. Mas eu parabenizo o projeto do Governo.

Presidente, eu gostaria de pedir ao Senador 
Humberto – terei todo o prazer no aparte – que espe-
rasse mais cinco minutos para que eu fale do assunto 
que vim tratar. 

Senador Presidente, eu creio que o Senado saiu, 
Senador Aloysio, de um período de letargia para um 
período de ativismo exagerado. Nós saímos de anos 
para aprovar um projeto para aprová-los em horas. E 
isso é tão ruim quanto a letargia. Com uma diferença: 
mais difícil de corrigir. 

Tomemos o projeto dos royalties do petróleo, em 
que o senhor e eu apresentamos um projeto. Esse 
projeto veio devagar, devagar, quase morrendo, sendo 
analisado. Se ele tivesse sido aprovado com um míni-
mo de velocidade, de um ano ou dois anos, nós já o 
teríamos. De repente, ele chega aqui e, para dar uma 
satisfação à opinião pública, inclusive aos estudantes 
universitários, que defendem a ida dos recursos do pré-
-sal para a educação, nós aprovamos em quatro horas. 

Mas aí dizem: não, mas já foi debatido na Câma-
ra. Então a gente tira a legitimidade da existência do 
Senado como Casa revisora. Na verdade, quem faz a 
revisão deveria estudar ainda mais profundamente do 
que quem faz a primeira parte. Nós não estudamos. E 
o resultado é que saiu confuso, saiu de uma maneira 
incompleta. 

Vou dar um exemplo que o Senador Ricardo Fer-
raço e eu estamos tentando solucionar: o projeto não 
colocou os bônus de assinatura, por exemplo. Bônus 
de assinatura que, agora, já vão dar R$15 bilhões e 
ficaram de fora. Por isso, o Senador Ricardo – por ideia 
dele – e eu vamos colocar um projeto que diz que 
esses bilhões dos bônus de assinatura irão também 
para a educação, e também para a saúde, já que foi 
modificado na Câmara e não vamos mudar aqui. Só 
que a gente quer acrescentar um detalhe: é que esses 
recursos irão para a educação de base, no caso da 
educação, e para a saúde infantil, no caso da saúde.

Eu sei, e já conversei uma vez com o médico aqui 
desta Casa, o Senador Humberto, e ele disse que é 
difícil separar saúde de um tipo e saúde de outro. Por 
exemplo, saúde infantil e saúde da mãe; é difícil. Mes-
mo assim, a gente quer tentar que o máximo desses 
recursos sirva para a educação das crianças.

Pois bem. Esse tipo de projeto merece ser estu-
dado. Não quero que ele seja aprovado rapidamente. 
Ele vai passar por quatro comissões, tem que passar 
mesmo. Agora, nós precisamos fazer as coisas no tem-
po certo, para evitar um ativismo de decidirmos para 
onde vão R$250 bilhões, em quatro horas; Duzentos e 
cinquenta, em dez anos. Decidirmos, Senador Aloysio, 
em quatro horas, sem debater a nossa ideia, que se-
ria um fundo que se capitalizaria e permaneceria para 
sempre com o valor dos royalties e ampliando-se, ou 
gastar os recursos diretamente, na hora em que ele 
sai, ou o que veio, metade no fundo, metade o dinhei-
ro direto. Mas esse fundo que aí ficou é um fundo que 
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não se capitaliza, que não gera rentabilidade, que fica 
com uma taxa de juros insignificante.

Eu creio, e volto a insistir, que nós precisamos 
ter juízo, tanto de não deixar o povo irritado porque 
demoramos muito, mas também não irritarmos o povo 
quando aquilo que a gente aprovou nesses dias aqui 
mostre suas fragilidades, suas fraquezas, suas insufi-
ciências. Evitar que o povo, lá fora, descubra que nós 
fizemos teatro, em vez de fazermos realmente o dever 
de casa correto.

Hoje, esse assunto da pressa pode ser muito 
bem exemplificado com o que aconteceu, está acon-
tecendo com o caso do megaempresário Eike Batista. 
O que a gente vê é o desmoronamento de um edifício 
que foi construído, Senador Jarbas, na base de vender 
ilusões. E na base de promessas vãs. Dizia-se que ele 
tinha os melhores poços. Quando furaram, viram que 
ele não tinha. Disseram que ele tinha recursos para 
fazer toda a exploração. Na hora de fazer, descobriu-
-se que não tinha. Como disse o jornal americano, ele 
vendeu vento. Será que não é o que nós estamos fa-
zendo aqui? Será que não é o que estamos fazendo 
aqui, quando tomamos decisões apressadas, mesmo 
que bem-intencionadas? Mesmo que sejam aquelas 
que o povo está querendo e que nós já devíamos ter 
feito há muito tempo?

Eu tenho votado constrangido. No caso da Lei dos 
Portos, eu me abstive de votar, porque sei que o Bra-
sil precisava de uma lei dos portos – e aqui há outros 
que também fizeram isso –, mas não podia ser daque-
le jeito. Eu me pergunto se a posição correta, nesses 
dias, não seria me abster na hora de fazer cada voto.

Era isso, Senador.
Mas eu quero passar a palavra ao Senador Hum-

berto Costa, que pediu um aparte, depois ao Senador 
Jarbas.

O Sr. Humberto Costa (Bloco/PT – PE) – Senador 
Cristovam Buarque, muito obrigado por me conceder o 
aparte. Eu queria tão somente manifestar aqui a minha 
alegria de ter o seu apoio a essas medidas, que reputo 
como muito importantes. Obviamente, é perfeitamente 
possível melhorar esse texto. V. Exª, certamente, irá 
acompanhar essa comissão mista e deverá apresentar 
algumas emendas, e tenho certeza absoluta de que 
serão no sentido de melhorar. Então, quero agradecer 
a referência que V. Exª fez ao meu pronunciamento e 
repetir que fico muito contente de podermos defender 
ideias semelhantes em relação a essa questão.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Como também, como eu já disse, defendo, sim, 
onde não houver médicos brasileiros que queiram ir, 
recebermos de braços abertos médicos que venham 
do estrangeiro. Hoje essas duas posições são extre-

mamente contestadas, sobretudo pelas entidades mé-
dicas, mas prefiro dizer o que penso a ficar calado. O 
pior pecado é deixar um povo sem médicos. Se hou-
ver brasileiros que queiram ir, que sejam os brasilei-
ros, até porque falam melhor o idioma. Os outros vão 
falar também o idioma. As pessoas dizem: “Mas não 
falam o idioma!” Idioma, em seis meses você aprende. 
Ficando no lugar, em seis meses você aprende, não 
tem jeito. Então, eu sou favorável, sim, a esses dois 
projetos do Governo. 

Senador Jarbas Vasconcelos.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco/PMDB – PE. 

Com revisão do aparteante.) – Senador Cristovam, V. 
Exª ocupou esta tribuna ontem e acompanhei o seu 
discurso. Li, também, sua entrevista, hoje, no Correio 
Braziliense que é um reforço do que V. Exª proclamou 
ontem, que, à primeira vista, pode parecer uma desi-
lusão, uma dose de pessimismo. Mas não é nem uma 
coisa nem outra. V. Exª tem os pés no chão, conhece 
política e sabe que estamos vivendo um momento de 
muita inquietação. Já ocupei a tribuna hoje e disse do 
meu desencanto com essa pauta positiva do Congres-
so, promovendo votações às pressas, de afogadilho, 
propondo extinguir recesso, marcando votações para 
segundas e sextas-feiras.

(Soa a campainha.)
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco/PMDB – PE) 

– Não houve votação nem sexta-feira próxima passa-
da nem ontem, segunda-feira. Se o Senado tivesse 
realmente interessado em votar matérias importantes, 
já teria colocado em pauta a PEC 18/2013, de minha 
autoria, que está na Comissão de Constituição e Jus-
tiça, que prevê a perda, automática, do mandado do 
parlamentar que for condenado pelo Supremo Tribunal 
Federal por crime contra a Administração Pública ou 
por improbidade administrativa. É simples. Pela propos-
ta, fica a cargo do Supremo, nessas duas hipóteses, a 
decisão sobre a perda de mandato parlamentar. Sim-
plesmente não se coloca a PEC na ordem do dia do 
Senado, porque a Comissão de Constituição e Justiça 
designou um Relator que não entrega o seu relatório. 
Por isso, eu acho precário dizer que o Senado está iden-
tificado, está em consonância com o clamor das ruas. 

(Interrupção do som.)
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco/PMDB – PE) 

– Senador Cristovam Buarque, o seu discurso ontem 
à tarde, a sua entrevista hoje, no Correio Braziliense, 
são peças impecáveis que revelam todo esse quadro 
que estamos vivendo. Meus parabéns a V. Exª.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Muito obrigado Senador Jarbas. Quero dizer 
que, quando V. Exª fez o seu discurso sobre a cobran-
ça da urgência para sua PEC, eu estava aqui e só 
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não fiz meu apoio explícito, porque me disseram que 
o Regimento não permitiria, por se tratar de uma co-
municação inadiável.

O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco/PMDB – PE) 
– Exatamente.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Aproveito aqui para dizer do meu apoio. Devemos 
colocar imediatamente lá e aí estudemos.

O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco/PMDB – PE) 
– Claro, mas a Casa não quer fazer isso.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Mas não engavetemos. Essa é uma diferença. 
Entre a pressa e a engavetação há uma diferença 
muito grande.

O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco/PMDB – PE) 
– E a PEC foi apresentada em abril deste ano, teria 
total condição de constar na ordem do dia do Senado.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Em abril, claro. Já deveria haver relatório, já deveria 
ter sido discutido. Essa engavetação, essa paralisia é 
que temos que acabar. Agora, a saída não é sairmos 
aprovando imediatamente, por mais simpatia que te-
nha pelo seu projeto, pela sua PEC.

Senador, obrigado pelo tempo.
Era isso eu que tinha para colocar.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento V. Exª.
Vou fazer a leitura, senão a Governadora Ro-

salba, que está aqui, nossa ex-Senadora e com tanta 

dedicação, Senador Agripino, não vai me deixar dar 
condução, porque, com razão, ela está aqui vencendo 
mais uma etapa de algo do maior interesse, da maior 
importância para o Estado do Rio Grande do Norte.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Sr. Presidente, pela ordem.

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

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Antes de V. Exª fazer 
a leitura, eu queria comunicar à Casa que já entreguei 
o meu parecer sobre os processos apensados e res-
pectivas emendas, relativamente à PEC que trata da 
redução do número de suplentes de Senador, de dois 
para um, com a condição de que esse suplente não 
sucede, apenas substitui o titular, e que não poderá 
ser parente até o terceiro grau do Senador.

Estou à inteira disposição para fazer o relatório 
na hora aprazada.

Obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 

– AC) – Eu é que agradeço, Senador Luiz Henrique. 
Cumprimento V. Exª pela dedicação e eficiência no tra-
to de uma matéria que está na ordem do dia do ponto 
de vista do debate nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Senado Federal recebeu da Presidência da 
República as seguintes Mensagens:



44816 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44817 



44818 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44819 



44820 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44821 



44822 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44823 



44824 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44825 



44826 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44827 



44828 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44829 



44830 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44831 



44832 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44833 



44834 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44835 



44836 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44837 



44838 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44839 



44840 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44841 



44842 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44843 



44844 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44845 



44846 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44847 



44848 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44849 



44850 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44851 



44852 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44853 



44854 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44855 



44856 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44857 



44858 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44859 



44860 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44861 



44862 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44863 



44864 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44865 



44866 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44867 



44868 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44869 



44870 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44871 



44872 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44873 



44874 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44875 



44876 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44877 



44878 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44879 



44880 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44881 



44882 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44883 



44884 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44885 



44886 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44887 



44888 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44889 



44890 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44891 



44892 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44893 



44894 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44895 



44896 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44897 



44898 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44899 



44900 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44901 



44902 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44903 



44904 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44905 



44906 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44907 



44908 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44909 



44910 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44911 



44912 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44913 



44914 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44915 



44916 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44917 



44918 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44919 



44920 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44921 



44922 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44923 



44924 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44925 



44926 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44927 



44928 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44929 



44930 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44931 



44932 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44933 



44934 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44935 



44936 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44937 



44938 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44939 



44940 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44941 



44942 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44943 



44944 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44945 



44946 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44947 



44948 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44949 



44950 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44951 



44952 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44953 



44954 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44955 



44956 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44957 



44958 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44959 



44960 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44961 



44962 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44963 



44964 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44965 



44966 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44967 



44968 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44969 



44970 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44971 



44972 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44973 



44974 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44975 



44976 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44977 



44978 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44979 



44980 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44981 



44982 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44983 



44984 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44985 



44986 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44987 



44988 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44989 



44990 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44991 



44992 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44993 



44994 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44995 



44996 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44997 



44998 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 44999 



45000 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45001 



45002 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45003 



45004 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45005 



45006 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45007 



45008 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45009 



45010 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45011 



45012 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45013 



45014 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45015 



45016 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45017 



45018 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45019 



45020 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45021 



45022 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45023 



45024 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45025 



45026 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45027 



45028 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45029 



45030 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45031 



45032 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45033 



45034 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45035 



45036 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45037 



45038 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45039 



45040 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45041 



45042 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45043 



45044 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45045 



45046 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45047 



45048 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45049 



45050 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45051 



45052 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45053 



45054 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45055 



45056 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45057 



45058 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45059 



45060 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45061 



45062 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45063 



45064 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45065 



45066 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45067 



45068 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45069 



45070 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45071 



45072 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45073 



45074 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45075 



45076 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45077 



45078 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45079 



45080 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45081 



45082 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45083 



45084 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45085 



45086 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45087 



45088 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45089 



45090 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45091 



45092 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45093 



45094 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45095 



45096 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45097 



45098 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45099 



45100 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45101 



45102 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45103 



45104 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45105 



45106 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45107 



45108 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45109 



45110 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45111 



45112 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45113 



45114 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45115 



45116 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45117 



45118 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45119 



45120 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45121 



45122 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45123 



45124 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45125 



45126 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45127 



45128 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45129 



45130 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45131 



45132 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45133 



45134 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45135 



45136 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45137 



45138 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45139 



45140 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45141 



45142 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45143 



45144 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45145 



45146 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45147 



45148 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45149 



45150 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45151 



45152 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45153 



45154 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45155 



45156 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45157 



45158 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45159 



45160 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45161 



45162 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45163 



45164 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45165 



45166 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45167 



45168 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45169 



45170 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45171 



45172 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45173 



45174 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45175 



45176 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45177 



45178 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45179 



45180 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45181 



45182 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45183 



45184 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45185 



45186 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45187 



45188 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45189 



45190 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45191 



45192 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45193 



45194 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45195 



45196 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45197 



45198 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45199 



45200 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45201 



45202 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45203 



45204 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45205 



45206 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45207 



45208 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45209 



45210 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45211 



45212 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45213 



45214 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45215 



45216 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45217 



45218 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45219 



45220 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45221 



45222 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45223 



45224 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45225 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – As Mensagens nºs 58 e 59, de 2013, vão à 
Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente, pela ordem

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

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.

Eu queria fazer um registro. Muitas vezes as ma-
térias são lidas e não há uma palavra especial de expli-
cação sobre o alcance daquilo que se está propondo. 

Na verdade, esse empréstimo que está em via de 
ser concedido ao Rio Grande do Norte pelo BIRD é um 
empréstimo sui generis e que, no entender do próprio 
BIRD, Banco Mundial, deve servir de modelo para o 
próprio País, para o Brasil. Não é o meu entendimen-
to pelo fato de eu ser potiguar. É o entendimento do 

Banco Mundial. Por quê? Porque é um projeto voltado 
para financiamento de cadeias produtivas. 

Você tem, no Estado do Rio Grande do Norte, 
oportunidades econômicas carentes de provisão de 
infraestrutura no campo da educação, da saúde, da 
logística, do apoio ao cidadão para que ele se habilite 
e se capacite para gerar o emprego a partir daquela 
vocação econômica, na medida em que ela seja sub-
sidiada por ações que transformem a área em uma 
área competitiva. 

É por isso que este programa, aprovado pelo 
Banco Mundial, mereceu por parte daquela entidade 
de crédito internacional uma menção especial e um re-
gistro de que aquilo deveria servir de modelo para que 
outros Estados do Brasil se habilitassem a linhas de 
financiamento semelhantes com os mesmos objetivos.

Essa matéria está lida e deverá tramitar na Co-
missão de Assuntos Econômicos. 
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Eu quero fazer um registro da presença entre 
nós da Governadora Rosalba Ciarlini, ex-Senadora, 
atual governadora, que, durante dois anos, trabalhou 
com a equipe de governo em torno dos fundamentos 
deste projeto, que, aprovado pelo Banco Mundial, está 
em vias de ser aprovado pelo Senado, depois de uma 
longa tramitação. E, com a vinda dos recursos, se abriu 
uma nova fronteira, uma nova perspectiva em matéria 
de modelo de desenvolvimento econômico, onde mui-
tas obras, pequenas grandes obras vão ser realizadas 
tendo como objetivo a sustentação de uma região como 
área de geração de emprego para as pessoas.

De modo que eu quero fazer o registro com mui-
ta alegria, em nome do meu Estado, da presença da 
governadora e do meu desejo de que essa matéria 
tenha rápida tramitação na Comissão de Assuntos 
Econômicos e, antes do recesso, volte a este Plenário 
para apreciação e aprovação.

Com os agradecimentos a V. Exª e pela comuni-
cação que faz à Casa.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu o cumprimento, Senador José Agripino.

Pela ordem, Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, eu indago a V. Exª se consta da nossa 
pauta, e se não constar se é possível incluir nela, um 
projeto de resolução que foi aprovado hoje, pela manhã, 
na Comissão de Assuntos Econômicos, que visa obter 
o beneplácito do Senado para um empréstimo exter-
no que o Estado de São Paulo deseja contrair junto à 
Confederação Andina de Fomento, com o objetivo de 
investir nas estradas do meu Estado.

Esse projeto foi aprovado na CAE, hoje, e eu 
quero aproveitar para agradecer publicamente o apoio 
dos Senadores que votaram favoravelmente e do Se-
nador Lindbergh Farias, que incluiu na pauta com a 
maior presteza esse pedido.

Peço a V. Exª, se for possível, se já estiver o 
processado aí, que possa submetê-lo à votação do 
Plenário.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Presidente!

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Senador (...)

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) 
– Identicamente em relação aos projetos que benefi-
ciam, da mesma forma, os governos de Sergipe e de 
Pernambuco, que aprovamos, nesta manhã, na CAE.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, era exatamente isso (...)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Líder Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Era exatamente isso que eu ia solicitar, a inclusão 
dos outros dois. Tem todo o nosso apoio a inclusão na 
pauta, conforme aprovado na Comissão de Assuntos 
Econômicos.

Eu queria também, Sr. Presidente, examinar o 
requerimento de urgência, encabeçado pela Senadora 
Ana Rita e outros Líderes, do Projeto de Lei da Câmara 
de nº 11, que trata sobre o crime de tortura. Na ver-
dade, foi apresentado um requerimento de urgência; 
foi pedido que voltasse às comissões; teria passado 
pelas comissões, na forma como foi requerido, e agora 
voltaria para o Plenário. 

O que estou pedindo é a inclusão na pauta do 
requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu respondo aos questionamentos dos três no-
bres Senadores, Senador Luiz Henrique, Senador e 
Líder Wellington Dias, Senador e Líder Aloysio Nunes. 

Já houve uma solicitação à Presidência pelo Se-
nador José Pimentel. Os quatro projetos estão aqui 
sobre a mesa, os requerimentos, e, se houver enten-
dimento, a Mesa quer propor o seguinte: antes da Or-
dem do Dia, fazemos a leitura – podemos dispensar, 
inclusive, as duas sessões que teríamos, caso haja 
entendimento, para que pudéssemos, fazendo a leitura, 
aprovar a urgência na Ordem do Dia. Assim, ficariam 
aptas para serem deliberadas as quatro iniciativas: 
dois projetos de Sergipe, um de Pernambuco e outro 
de São Paulo.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – O PSDB está de acordo, Sr. Presidente.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Pelo PT e Bloco também, de acordo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Então, eu entendo que há uma compreensão.

Eu vou fazer a leitura dos requerimentos de ur-
gência.

Vamos apreciar e votar a urgência ainda na Or-
dem do Dia, por entendimento.

Faço a leitura, como estabelece o Regimento, 
ainda no horário do Expediente, sobre o requerimento.

Nos termos do artigo (...)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Pela ordem, Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria 
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saber qual foi o encaminhamento que a Presidência 
deu aos quatro pedidos de empréstimos que já foram 
aprovados hoje na Comissão de Assuntos Econômicos, 
para os quais houve solicitação de leitura por parte do 
Líder José Pimentel e cuja possibilidade de apreciar 
o mérito na Ordem do Dia nós queremos consultar.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Acabei de informar, atendendo à solicitação de 
outros colegas líderes, Senador Rodrigo Rollemberg, 
que, havendo entendimento, vou iniciar imediatamente 
a leitura dos requerimentos. Por entendimento, vamos 
fazer a apreciação da urgência e, durante a Ordem 
do Dia, deliberaremos sobre essas matérias, esses 
quatro projetos.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Muito obrigado.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Antonio Carlos Valadares, pela ordem.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, é sobre o mesmo assunto. Gostaria 
de saber se nesse requerimento estão incluídos os 
empréstimos do Estado do Sergipe, já que houve um 
pedido de urgência aprovado hoje na Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

Agradeço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– É com satisfação que respondo ao questionamento 
de V. Exª, Senador Valadares, dizendo que não só um, 
mas dois projetos foram apresentados pelo Estado de 
Sergipe. Serão os primeiros que lerei. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler:

REQUERIMENTO  
Nº 782, DE 2013

Nos termos do art. 336, inciso II, combinado 
com o art. 338, incisos IV e V, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, requeremos 
urgência para o Projeto de Resolução do 
Senado nº 49, de 2013, advindo da Mensa-
gem do Senado Federal nº 51, de 2013, que 
propõe, nos termos do art. 52, incisos V, VII e 
VIII, da Constituição Federal, seja autorizada 
a contratação de operação de crédito exter-
no com garantia da República Federativa do 
Brasil entre o Estado de Sergipe e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, BID, no 
valor de até US$5.788 milhões dos Estados 
Unidos, cujos recursos destinam-se ao finan-
ciamento parcial do Projeto de Modernização 
Fazendária do Estado de Sergipe.

É o seguinte o Requirimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Coloco em votação o requerimento.

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

Aprovado.
A matéria, conforme entendimento de Líderes, 

entra na Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Há requerimento sobre a mesa.

REQUERIMENTO  
Nº 783, DE 2013

Nos termos do art. 336, inciso II, combinado 
com o art. 338, incisos IV e V do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeremos urgên-

cia para o Projeto de Resolução do Sena-
do nº 50, de 2013, advindo da Mensagem do 
Senado Federal nº 52, de 2013, que propõe, 
nos termos do art. 52, incisos V, VII e VIII da 
Constituição, autorização da contratação de 
operação de crédito externo, com garantia da 
República Federativa do Brasil, entre o Esta-
do de Sergipe e o Fundo Internacional para 
o Desenvolvimento Agrário, no valor de até 
10.312.201 de direitos especiais de saque, 
de principal, cujos recursos destinam-se ao 
financiamento parcial do Projeto de Desenvol-
vimento de Negócios Rurais para Pequenos 
Produtores – Projeto Dom Távora.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Coloco para apreciação do Plenário o requeri-
mento, conforme entendimento dos Líderes da Casa.

As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam perma-
neçam como se encontram. (Pausa.)

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

AC) – Leio requerimento sobre a mesa.

REQUERIMENTO  
Nº 784, DE 2013

Nos termos do art. 336, inciso II, combinado 
com o art. 338, incisos IV e V, do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeremos urgên-

cia para o Projeto de Resolução do Sena-
do nº 51, de 2013, advindo da Mensagem do 
Senado Federal nº 53, de 2013, que propõe, 
nos termos do art. 52, incisos V, VII e VIII, da 
Constituição, seja contratada operação de cré-
dito externo, com garantia da República Fede-
rativa do Brasil, entre o Estado de São Paulo 
e a Corporação Andina de Fomento (CAF), no 
valor de até US$200 milhões (duzentos milhões 
de dólares dos Estados Unidos da América), 
cujos recursos destinam-se ao financiamento 
parcial do Programa de Transporte, Logística 
e Meio Ambiente.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Ponho para a apreciação do Plenário o requeri-
mento, conforme entendimento dos Líderes.

As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam perma-
neçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria entra na Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Leio requerimento sobre a mesa.

REQUERIMENTO  
Nº 785, DE 2013

Nos termos do art. 336, inciso II, combinado 
com o art. 338, incisos IV e V, do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeremos ur-

gência para o Projeto de Resolução nº 52, 
de 2013, advindo da Mensagem do Senado 
Federal nº 54, de 2013, que propõe, nos termos 
do art. 52, incisos V, VII e VIII, da Constitui-
ção Federal, seja autorizada a contratação de 
operação de crédito externo, com garantia da 
República Federativa do Brasil, entre o Estado 
de Pernambuco e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), no valor de US$550 
milhões (quinhentos e cinquenta milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América), cujos 
recursos destinam-se ao financiamento parcial 
do Programa de Desenvolvimento das Políticas 
Públicas do Estado de Pernambuco II.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Conforme entendimento de Líderes, ponho em 
apreciação o requerimento.

As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam perma-
neçam como se encontram. (Pausa.)

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

AC) – A apreciação do requerimento entra na Ordem 
do Dia. A matéria entra na Ordem do Dia.

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

Agradeço se V. Exª puder também ler o requeri-
mento, assinado pelos Líderes Eduardo Braga, Welling-
ton Dias e demais, para se votar o Projeto de Lei do 
Senado nº 213, de 2012, da Senadora Angela Portela, 
referente ao controle da jornada de trabalho e tempo 
de direção do motorista profissional pelo empregador.

Está sobre a mesa também, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 

– A Mesa acabou de recebê-lo. Nós vamos apreciá-lo e 
tão logo seja possível eu darei as devidas explicações 
a V. Exª, Senador Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência designa:

– como membro titular, o Senador Cyro Miran-
da, em substituição ao Senador Aloysio Nunes 
Ferreira, e, como membro suplente, o Senador 
Ataídes Oliveira, em substituição ao Senador 
Paulo Bauer, para integrar a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provi-
sória nº 618, de 2013, conforme Ofício nº 148, 
de 2013, da Liderança do Bloco Parlamentar 
da Minoria no Senado Federal;
– como membros titulares, os Senadores Ata-
ídes Oliveira e Flexa Ribeiro, em substituição 
aos Senadores Aloysio Nunes Ferreira e Cás-
sio Cunha Lima, e, como membro suplente, a 
Senadora Lúcia Vânia, em substituição ao Se-
nador Alvaro Dias, para integrar a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida 
Provisória nº 619, de 2013, conforme Ofício 
nº 149, de 2013, da Liderança do Bloco Par-
lamentar da Minoria no Senado Federal;
– como membros titulares, a Senadora Lúcia 
Vânia e o Senador Cícero Lucena, em substi-
tuição aos Senadores Aloysio Nunes Ferreira e 
Cássio Cunha Lima, para integrar a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida 
Provisória nº 620, de 2013, conforme Ofício 
nº 150, de 2013, da Liderança do Bloco Par-
lamentar da Minoria no Senado Federal.

Os ofícios serão encaminhados às Comissões 
Mistas, para serem juntados aos processados das 
matérias.

São os seguintes os Ofícios:

Ofício nº 148/2013-GLPSDB

Brasília, 9 de julho de 2013

Assunto: Indicação para Comissão Mista da Medida 
Provisória nº 618 de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senhor Cyro 

Miranda para integrar como titular em substituição ao 
Senador Aloysio Nunes Ferreira, e o Senador Ataídes 
de Oliveira para integrar como suplente em substitui-
ção ao Senador Paulo Bauer a Comissão Mista para 
análise da Medida Provisória nº 618 de 2013.

Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Fer-
reira Líder do PSDB.

Ofício nº 149/2013-GLPSDB

Brasília, 9 de julho de 2013

Assunto: Indicação para Comissão Mista da Medida 
Provisória nº 619 de 2013-07-11 Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico os Senadores 
Ataídes de Oliveira e Flexa Ribeiro para integrarem 
como titulares em substituição aos Senadores Aloy-
sio Nunes Ferreira e Cássio Lima, e a Senadora Lúcia 
Vânia para integrar como suplente em substituição ao 
Senador Álvaro Dias a Comissão Mista para análise 
da Media Provisória nº 619 de 2013.

Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Fer-
reira Líder do PSDB.

Ofício nº 150/2013-GLPSDB

Brasília, 9 de julho de 2013

Assunto: Indicação para Comissão Mista da Medida 
Provisória nº 620 de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico os Senadores 

Lúcia Vânia e Cícero Lucena para integrarem como ti-
tulares em substituição aos Senadores Aloysio Nunes 
Ferreira e Cássio Cunha Lima a Comissão Mista para 
análise da Medida Provisória nº 620 de 2013.

Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Informo ao Senador José Pimentel que, conforme 
solicitação de V. Exª, a Mesa acabou de, por entendi-
mento de Líderes, apreciar os quatro requerimentos 
que estavam sobre a mesa. Por entendimento, puse-
mos à apreciação e a matéria foi incluída na Ordem 
do Dia de hoje.



45236 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013

Então, V. Exª foi plenamente atendido, como não 
poderia deixar de ser. 

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

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

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES) – V. Exª me permite uma comunicação breve, 
muito breve?

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª tem a palavra.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Nós reunimos 
hoje, há pouco, a Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional. O objetivo dessa reunião extraordi-
nária foi aprovar um conjunto de requerimentos para 
convidarmos autoridades do Poder Executivo para um 
debate franco e aberto, transparentemente, na Comis-
são de Defesa e Relações Exteriores, em torno das 
denúncias que trouxeram grande perplexidade para 
todos os brasileiros, ao tomar conhecimento de que, 
eventualmente, essa é a denúncia, os brasileiros, não 
importa se pessoa física ou jurídica, estariam tendo a 
sua intimidade, o seu sigilo violado. 

Aprovamos vários requerimentos. Aprovamos 
requerimentos convidando o Ministro Celso Amorim, 
da Defesa, o Ministro Antonio Patriota, das Relações 
Exteriores, o Ministro Paulo Bernardo, da Comunica-
ção, e o Ministro General Elito, do GSI. Pois bem, já 
estamos fazendo contato com os Srs. Ministros e já 
conseguimos, até o momento, a confirmação de que, 
amanhã, às 14h30, nós teremos o Chanceler Anto-
nio Patriota e o General Elito para conhecermos em 
detalhes as investigações que o Poder Executivo e o 
Governo Federal estão desenvolvendo. De forma que 
nós queremos trazer este comunicado ao Plenário da 
Casa para que as Srªs e os Srs. Senadores que estão 
engajados nesse tema possam estar conosco, pois 
será uma oportunidade para um compartilhamento 
das informações desse caso, que salta aos olhos do 
nosso País e dos nossos cidadãos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Ricardo Ferraço. 
Esse é um tema que deixou perplexo o Brasil inteiro, 
alguns até questionam por que tanta perplexidade, já 
que se tinha ideia de que isso já estaria ocorrendo há 
muito tempo, mas V. Exª como Presidente da Comis-
são de Relações Exteriores do Senado agiu rápido, fez 
uma agenda eficiente, e, a partir de amanhã, a Casa 
da Federação, que é o Senado, certamente, vai poder 
prestar contas ao País a partir dessas audiências que 
envolvem o Chanceler brasileiro e o responsável pelo 

Gabinete de Segurança Institucional da Presidência 
da República, General Elito.

Então, parabenizo V. Exª e acho da maior impor-
tância a informação que V. Exª traz à Casa. 

Eu fiquei de dar uma satisfação ao Senador Aloy-
sio.

É que o Presidente Renan está se deslocando do 
Auditório Petrônio Portella e pede para que se possa 
aguardar um pouquinho mais, para que ele chegue e 
possa fazer a condução da Ordem do Dia.

Senador Aloysio, a mim cabe às vezes uma mis-
são que não é a mais adequada. Mas é que estava 
tendo uma solenidade, agora, no Auditório Petrônio 
Portella, do Senado, da maior importância, da subco-
missão que trata da municipalidade, já que temos a 
marcha dos prefeitos e vários Senadores estão lá. O 
Presidente Renan já falou que está se deslocando para 
cá e pediu se podíamos aguardar um pouquinho, pois 
ele faz questão de abrir a Ordem do Dia. É aqui do lado, 
a alguns poucos metros, e eu espero que seja rápido.

Quero, então, convidar algum colega que possa 
fazer uso da palavra.

Aqui está inscrito o Senador João Alberto Capi-
beribe. É o que eu consigo ver na lista. V. Exª, então, 
poderia fazer uso da palavra, enquanto aguardamos 
a chegada do Presidente Renan.

Meu querido e bom amigo, irmão, Senador Ca-
piberibe.

Pela ordem, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Permita-me, pela or-
dem, Sr. Presidente, aqui relembrar que solicitei ontem 
que seja apensada a votação da PEC proposta pelo 
Senador José Sarney, com a relatoria do Senador Luiz 
Henrique, que disse estar pronto para apresentar o seu 
parecer, e apresentei requerimento para o apensamen-
to da proposta de eleição direta do suplente de Sena-
dor. E o Presidente da Casa ontem – e V. Exª mesmo 
– solicitou que sejam apensadas todas as propostas 
referentes à eleição do suplente de Senador.

Então, eu agradeceria muito se todos os Sena-
dores se preparassem para esta votação de grande 
relevância para os Senadores e os seus respectivos 
suplentes. Inclusive, faço apelo ao Senador Luiz Hen-
rique, como Relator, para estar pronto para dar o seu 
parecer sobre as propostas que estão sendo apensa-
das à PEC do Senador José Sarney.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu informo a V. Exª, inclusive, ainda estou apre-
ciando... A Mesa está para já já dar uma satisfação em 
relação a outra solicitação de V. Exª. Mas como o nosso 
querido e competente Senador Luiz Henrique já falou, 
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ele está pronto para dar o seu parecer. A matéria está 
na Ordem do Dia. Tão logo comecemos a Ordem do 
Dia, certamente iremos deliberar sobre essa matéria, 
que é da maior importância para o Senado e para o 
conjunto dos Senadores.

Com a palavra o Senador e querido amigo, irmão, 
João Capiberibe. 

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento V. Exª.

Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV Se-
nado, ouvintes da Rádio Senado, começo esta minha 
fala citando um pensamento, uma expressão do Prof. 
Dalmo de Abreu Dallari, constitucionalista renomado, 
que, a propósito da nossa decisão de tornar a corrup-
ção crime hediondo, declarou: “Muito mais importante 
que a gravidade da punição é a certeza da punição”. 
Não adianta prever uma pena de 20 anos se a maioria 
tem certeza de que nunca vai ser preso.

A expressão do Prof. Dallari significa que em 
nosso País as leis são aplicadas para uns, e outros 
são protegidos do alcance da lei. Não nos faltam leis. 
O que impressiona é que temos um manancial de leis, 
só que essas leis não são aplicadas. O problema que 
as ruas, que a voz rouca do povo nos trouxe é querer 
um País em que as leis sejam cumpridas, em que as 
instituições sejam respeitadas. 

Para tanto, busquei exemplos de como se cum-
prem as leis fora do nosso País. Em alguns países da 
Europa, por exemplo. Fui pegar alguns exemplos da 
França. Na França, nos Estados Unidos e em todos os 
países se convive com corrupção. Qual a diferença? É 
que nesses países a aplicação da lei é imediata. Vejam 
o caso do escândalo Cahuzac.

Jérôme Cahuzac era a estrela ascendente do Par-
tido Socialista francês. Foi nomeado, pelo Presidente, 
François Hollande, Ministro do Orçamento.

Eu acho muito importante nós nos mirarmos 
nesses exemplos. São importantes para podermos 
responder a essa demanda que vem das ruas.

Ele foi nomeado Ministro do Orçamento. A esse 
título, o Ministro tem a responsabilidade de combater 
a evasão de divisas e depósitos em paraísos fiscais. 

Ele foi acusado por um site de jornalismo, o Me-
diapart, de ter contas, no exterior, não declaradas – 
em Singapura e na Suíça. Ora, Jérôme Cahuzac nega 
publicamente diante da Câmara dos Deputados, diante 
do Presidente e do Primeiro Ministro da França. Mas 
o Mediapart, o site que apresentou a denúncia, com-
provou que ele tinha conta, sim, no exterior.

Ele foi expulso do Partido Socialista francês e 
foi intimado a renunciar ao mandato de Deputado na 
Assembleia Nacional francesa, sob alegação de que 

é inadmissível que o Ministro responsável pela evasão 
de divisas tenha contas bancárias não declaradas no 
exterior.

Cahuzac finalmente reconheceu os fatos, pediu 
desculpas à nação, pediu desculpas à população, ao 
Partido, ao Presidente e ao Primeiro Ministro. Pediu 
demissão do cargo de Ministro do Planejamento e do 
mandato de Deputado da Assembleia Nacional fran-
cesa. O Ministério Público o indiciou por lavagem de 
dinheiro proveniente de fraude fiscal em abril de 2013. 
E ele corre o risco de ser condenado. Não só o risco 
de ser condenado, mas de cumprir pena. E pena em 
regime fechado, como nós vamos ver mais na frente.

Nós temos aqui um caso de passagens aéreas 
que a Air France oferecia a ex-Presidentes e familia-
res. O sindicato dos aeroviários da Air France está 
lutando contra um plano de demissão de funcionários 
da empresa. Na semana passada, eles denunciaram 
a mordomia oferecida pela Air France – a Air France 
é uma empresa estatal – para os ex-Presidentes e 
para o ex-Ministro do Transporte e suas respectivas 
famílias. Os presidentes podiam viajar para onde qui-
sessem em primeira classe. Os ex-ministros dos trans-
portes também poderiam viajar para onde quisessem, 
mas em segunda classe. Essa regalia era para toda a 
vida. Denunciaram uma viagem recente de Carla Bruni 
Sarkozy a Nova York por um valor superior a €25 mil.

Ainda há mais na França: o escândalo Carrignon. 
Alain Carrignon foi Prefeito de Grenoble, uma grande 
cidade francesa. Foi também Deputado, Ministro do 
Meio Ambiente e Ministro das Comunicações da Fran-
ca. Quando Prefeito, privatizou a companhia municipal 
de águas em favor de uma empresa multinacional do 
ramo, a Lyonnaise dês Eaux. O Prefeito recebeu favo-
res da empresa: pagamento de edição de um jornal 
de propaganda política em Grenoble, moradia gratuita 
em um apartamento em Paris de propriedade da em-
presa e uso do avião da empresa para viagens diver-
sas. Quando os favores vieram à tona, Alain Carrignon 
foi condenado a 18 meses de cadeia – e os cumpriu 
integralmente em regime fechado –, a mais uma mul-
ta de €10 mil, além da devolução de €350 mil, o que 
corresponde a R$1 milhão, aproximadamente. É claro 
que, de Ministro e Prefeito, virou um cadáver político.

Agora, vamos a um caso na Alemanha: Angela 
Merkel e seu marido em viagens oficiais. Eu não te-
nho nenhuma simpatia por Angela Merkel e por seu 
governo alemão. O marido de Angela Merkel, o físico 
Joachim Sauer, é extremamente discreto no caso do 
comparecimento em atos oficiais de que a Chanceler 
alemã participa. No ano passado, Angela foi à Itália em 
viagem oficial e viajou no avião oficial. Após a cerimô-
nia com os italianos, a Chanceler tirou férias para ir a 
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uma ilha no sul da Itália, por sua conta e risco, é claro. 
Seu marido foi encontrá-la em Roma, mas viajou em 
um avião de carreira, inclusive na volta.

Vejam a diferença! Esta é a pergunta que não 
quer calar: quem está certo? São os alemães, que se 
comportam desse jeito, ou somos nós, os brasileiros? 
Aqui, mesmo quando vêm à tona os escândalos, abso-
lutamente nada acontece, porque a Justiça deste País 
é feita para punir os pobres e para proteger aqueles 
que podem pagar indefinidamente os grandes advo-
gados para defendê-los. Esses aí, como disse o Prof. 
Dallari, jamais cumprirão pena.

Então, é este País que precisa mudar! O que me 
parece, o que vem das ruas é esse grito por mudança.

Ouço o Senador Aloysio Nunes.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 

SP) – É mais do que oportuno o pronunciamento de 
V. Exª, Senador Capiberibe. Eu lembraria a V. Exª, ou 
melhor, eu lembraria a esta Casa – V. Exª está a par 
disto – que está tramitando na Comissão de Justiça 
uma proposta de emenda à Constituição de autoria 
do Senador Ricardo Ferraço que, se aprovada, daria 
enorme celeridade à Justiça. Hoje, V. Exª sabe que, na 
verdade, as ações judiciais percorrem quatro instâncias 
de jurisdição e que a coisa julgada só ocorre quando a 
quarta instância se pronuncia, que é o Supremo Tribu-
nal Federal. O projeto do Senador Ferraço antecipa o 
trânsito em julgado da sentença. Sem isso, boa parte 
das leis que nós votamos, como esta que transforma 
a corrupção em crime hediondo, é letra morta. Há 
também outro projeto de emenda à Constituição de 
autoria do Senador Jarbas Vasconcelos que determi-
na a perda imediata do mandato do Parlamentar que 
tiver sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal 
em processo crime e que tenha na sua condenação 
perdidos os direitos políticos, sem precisar passar pela 
Comissão de Justiça, pelo plenário da Câmara. Essa 
proposta está pronta. Precisamos votá-la na Comis-
são de Justiça e trazê-la para o plenário, como o bom 
senso determina, para evitar que esses processos se 
arrastem ad infinitum. São duas providências muito 
simples que estão ao nosso alcance e que atendem a 
preocupação tão bem expressa por V. Exª.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Muito obrigado, Senador Aloysio Nunes. Faço coro no 
sentido de que devemos trazer essa proposta e votá-
-la em plenário.

(Interrupção do som.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 

Sr. Presidente, que todos sejam tratados por iguais e 
julgados em primeira instância! Na França, é assim. 
Lá não há foro privilegiado. Não há foro privilegiado 

na França, e eles são julgados. Então, nós temos de 
também acabar com o foro privilegiado.

Fica aqui meu apelo, Sr. Presidente, para que 
tragamos para o plenário essa proposta, que já está 
aprovada e que falta só ser referendada pelo Plenário.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. João Capiberibe, 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) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 786, DE 2013 

(CRE)

Senhor Presidente,
Requeiro o aditamento do Req. nº 758, de 2013, 

por mim apresentando o qual solicito, nos termos do 
art. 40, § 1º, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, autorização para ausentar-me do País, no pe-
ríodo dos dias 15 a 19 de julho para atender a convo-
cação do Presidente do Parlamento Latino-Americano 
e Co-Vice-Presidente do Conselho de Administração 
da Assembléia Parlamentar Euro-Latino, Mergulhar 
Elias Castillo. Solicito a inclusão do dia 14 de julho ao 
período que estarei em missão oficial.

Sala das Sessões, – Senador Cícero Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O requerimento que acaba de ser lido 
será votado oportunamente.

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

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,  
nos termos do 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 
de julho de 2007, que dispõe sobre o regime 
tributário, cambial e administrativo das Zonas 
de Processamento de Exportação e dá outras 
providências.
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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.

Discussão do Projeto e das Emendas.
Senador Aloysio Nunes Ferreira, tem a palavra 

V. Exª, para discutir a emenda.
Antes, porém, quero registrar, com muita satisfa-

ção, a presença entre nós da Governadora do Estado 
do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarlini. É uma honra 
muito grande ter aqui a Governadora, que foi Senadora 
e uma amiga da Casa e de todos nós.

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

PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vejo aqui os 
prefeitos que nos visitam – sejam bem-vindos à ga-
leria! – e a Governadora Rosalba, do estado do Rio 
Grande do Norte.

Queria, Sr. Presidente, expor meu ponto de vista 
a respeito dessa proposição que já combati na Comis-
são de Assuntos Econômicos. Verifiquei, na Comissão, 
pelo próprio resultado da deliberação, que correspon-
de ao desejo da maioria da Casa vê-la aprovada. No 
entanto, Sr. Presidente, faltaria com meu dever parla-
mentar se não viesse à tribuna para expor ao Senado 
as minhas objeções, com todo o respeito pela autora, 
de quem me afasto com dor no coração, e pelo Rela-
tor, Senador Jorge Viana.

Temos, Sr. Presidente, como sabemos, no Brasil, 
a figura da Zona de Processamento de Exportações, 
que foi criada já há mais de uma década. A ideia da 

Zona de Processamento de Exportações consiste em 
atrair empresas, sobretudo empresas industriais, para 
promoverem exportações, como o próprio nome indica, 
com base em vantagens fiscais e em isenções de tribu-
tos federais, visando, assim, a gerar empregos, a criar 
centros dinâmicos de inovação no País que pudessem 
se propagar a partir da sua instalação por toda região, 
como círculos concêntricos se propagam na placidez 
de um lago quando se atira nele uma pedra.

É uma ideia antiga a da criação de polos de de-
senvolvimento. Tenho minhas leituras em Economia 
e me lembro de François Perroux, um eminente eco-
nomista francês que formulou essa teoria, se não me 
engano, pela primeira vez, dos polos de desenvolvi-
mento. Na ideia de Perroux, o desenvolvimento se daria 
– e ele falava de uma Europa devastada pela guerra 
– mediante uma forte intervenção do Estado, com in-
vestimentos públicos, para propiciar o surgimento de 
zonas a partir da instalação de uma empresa piloto, de 
uma grande empresa, numa área beneficiada por uma 
estrutura logística abundante ou próxima de fontes de 
matéria-prima, como, por exemplo, o aço, na siderurgia 
no vale do Ruhr, ou de centros urbanos muito densos. 
A partir daí, sempre mediante apoio governamental, 
essa indústria polo, a indústria matriz, traria para sua 
órbita outras empresas, que, por sua vez, promoveriam 
mudanças institucionais, exigências novas de qualifi-
cação no mercado de trabalho, num processo virtuoso 
que pudesse se generalizar na região.

Bem, as ZPEs, tal como foram concebidas, visa-
vam à exportação. Esse é o objetivo das ZPEs. Trazem-
-se mercadorias do exterior mediante vantagens fiscais. 
Elas não pagam tributos federais. Os Municípios e os 
Estados também podem isentá-las dos tributos de sua 
competência. Aliás, há uma resolução do Confaz que 
autoriza os Estados a isentá-las do ICMS, sempre vi-
sando à exportação, sempre.

Foram criadas 24 ZPEs no Brasil, e o último le-
vantamento de que tenho notícia revela que apenas 
duas foram instaladas, o que não significa que estejam 
operando, mas já têm sua infraestrutura organizada e 
já foram autorizadas a operar pela Receita Federal.

Por que razão esse tipo de empreendimento que 
foi exitoso em alguns países que, na época dos anos 
60 e 70, eram chamados de Tigres Asiáticos não deu 
certo entre nós? Eles não deram certo, em primeiro 
lugar, porque esse tipo de intervenção só é eficaz em 
países cuja estrutura industrial ainda é embrionária, 
pouco integrada, cujas estruturas industriais carecem 
de upgrade em matéria de inovação, o que seria pro-
piciado pelos investimentos estrangeiros.

Ora, o nosso País conseguiu construir – e creio 
que esse é um grande legado que a Nação brasileira 
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construiu ao longo de décadas – uma estrutura indus-
trial relativamente integrada, evidentemente ainda com 
grandes desigualdades em termos da sua localização 
regional. Mas temos uma estrutura industrial no País, 
cadeias produtivas que estavam todas elas aqui ins-
taladas e que agora começam a se desmantelar. Não 
por causa das ZPEs. Não! As ZPEs não têm nenhu-
ma influência nisso. Essas cadeias produtivas come-
çam a se desmantelar porque vivemos num ambiente 
econômico que está sufocando a indústria brasileira. 
A indústria brasileira está derretendo. Essa é que é a 
realidade dos fatos. Cadeias produtivas estão se dis-
solvendo, rompendo seus elos.

Outra razão, no meu entender, da frustração 
dessas ZPEs é que o comércio internacional, depois 
da Rodada Uruguai, não é mais o mesmo que era 
antes dos anos 90. Hoje, há uma tônica no comércio 
internacional, uma constante, que se generaliza, ain-
da bem, que é a redução das tarifas alfandegárias. O 
comércio internacional, depois da Rodada Uruguai, se 
liberaliza, o doce comércio, que propicia o intercâmbio 
entre as nações. 

Por isso, o diferencial entre aquilo que se pode 
produzir no Brasil, o custo da produção brasileira e o 
custo da produção lá fora não tem mais vigência, até 
porque o custo Brasil é muito alto, seja fora das ZPEs, 
seja até dentro delas. A competitividade brasileira, 
infelizmente, é absolutamente insuficiente para dar 
sustentação a um projeto de desenvolvimento, seja 
ele qual for.

Diante dessa frustração, o que fazem os meus 
queridos colegas que apoiam esse projeto? Transfor-
mam as Zonas de Processamento de Exportação em 
Zonas de Processamento de Importação, pois é isso 
que o projeto propõe, ao estabelecer que até 50% da 
produção das ZPEs, repaginadas, poderão se destinar 
ao mercado interno.

Vejam V. Exªs o que nós estamos fazendo: nós 
estamos fazendo um protecionismo às avessas, um 
protecionismo contra a indústria brasileira, porque es-
sas ZPEs, voltadas para o mercado interno, só pode-
rão ter êxito quando e na medida em que for grande, e 
cada vez maior, a diferença entre o custo de produção 
delas e o custo Brasil, o custo de produção fora delas.

Dirão: “Bom, quando os produtos das Zonas Fran-
cas, repaginadas, forem internalizados, eles recolherão 
os impostos que não foram recolhidos no início.” Ora, 
Srs. Senadores, todos sabemos que o custo Brasil não 
se compõe apenas de tributos. É evidente que os tri-
butos são uma parte substancial do custo Brasil, mas 
sabemos também dos problemas da infraestrutura, da 
precariedade da qualificação da mão de obra, da com-
plexidade do sistema tributário e da burocracia infernal.

Vejam, Srs. Senadores, o último boletim de uma 
publicação do Banco Mundial chamada Doing Business, 
diz que o Brasil, em uma escala de 183 países, está 
em 127º lugar, quando se leva em conta o tempo para 
a abertura de uma empresa. O México, por exemplo, 
está em 35º. O nosso, o Brasil, está em 127º lugar! A 
Rússia, com seu passado czarista, de séculos de seu 
passado czarista e de 80 anos de governo centralizado 
soviético, está mais adiantada que nós desse ponto 
de vista, em 123º. E o Governo do PT, nesse tempo 
todo, não tomou uma medida sequer para atacar essa 
burocracia. 

Eu diria, Srs. Senadores, que a burocracia é um 
custo importante – esses outros itens a que me referi 
também –, e o sucesso das ZPEs com essa nova fór-
mula dependerá do diferencial entre o custo de produ-
ção delas e o custo de produção fora delas. Portanto, 
quanto maior for custo Brasil, maior será o benefício 
das novas ZPEs.

Srs. Senadores, entre os custos que pesam so-
bre a nossa economia, especialmente sobre a nossa 
indústria, lembraria de debate recente promovido pelo 
jornal Valor Econômico, com a participação de Edmar 
Bacha e de Luiz Gonzaga Belluzzo. Desse debate se 
depreende uma informação assustadora, aterradora: 
em relação ao custo das empresas industriais brasi-
leiras, 40% vêm de tributos. Quarenta por cento! E o 
que o Governo do PT faz? Dá incentivos fiscais para 
empresas que já estão instaladas no Brasil, que não 
produzem grande coisa em matéria de inovação e 
que, com isso, além de desfalcarem as finanças dos 
Estados e dos Municípios, via empobrecimento dos 
fundos de participação, reduz de tal forma a margem 
de atuação do Governo, pela ampliação, pelas suas 
dificuldades fiscais, que torna o Governo impotente 
para fazer investimentos que seriam do alcance, da 
alçada dele, Governo Federal, especialmente na área 
de transporte e de infraestrutura. 

Querer resolver isso com ZPEs? Convenhamos, 
Srs. Senadores! O Governo fez várias tentativas de po-
lítica industrial. Não quero negar a história. O Governo 
criou, mandou para o Congresso, e nós aprovamos, 
uma série de leis que suspende cobrança de PIS e Co-
fins para empresas exportadoras, que dá tratamento 
tributário diferenciado para empresas preponderante-
mente exportadoras; criou Fundo de Financiamento 
à Exportação, criou o Reintegra, mas nada disso deu 
resultado, porque o Governo abdicou de fazer reformas 
importantes. O Governo mandou para o Congresso 
Nacional, por exemplo, um ambicioso projeto de refor-
ma tributária, que visava a reduzir todas as alíquotas 
interestaduais a uma, e depois deixou que os Estados 
se dilacerassem numa disputa, num ambiente de con-
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flagração federativa que já vinha acontecendo desde 
a disputa sobre os royalties do petróleo. O Governo 
abandonou esse projeto, como faziam antigamente 
mães que não tinham condições de sustentar os seus 
filhos. Elas depositavam as suas crianças nas rodas 
dos expostos das Santas Casas de Misericórdia. Foi 
isso que o Governo fez com o seu projeto de reforma 
do ICMS. Foi isso que o Governo fez com o projeto de 
criação de fundos de desenvolvimentos regionais, gran-
de aspiração do País, grande aspiração desta Casa. 

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

PSDB – SP) – Um projeto que morreu por abandono; 
abandono de quem teria a obrigação de liderar a sua 
maioria, visando à sua aprovação, ou seja, a Presi-
dente da República.

Agora, Srs. Senadores, propor ZPEs como fór-
mula milagrosa para promover o desenvolvimento das 
regiões, francamente, não acredito. Creio que essas 
ZPEs, se vingarem, serão enclaves. Muitas vezes o PT 
nos acusou de sermos neoliberais. Esses enclaves são 
de natureza neocolonial – desculpe-me imensamente, 
minha querida Lídice da Mata –, e a sua implemen-
tação consistiria num protecionismo às avessas, num 
protecionismo contra a indústria nacional, que atraves-
sa hoje um dos momentos mais difíceis... 

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

PSDB – SP) ... e mais delicados da sua história.
Por isso, Sr. Presidente, peço a V. Exª que registre 

meu voto contrário. Essa posição não tem acolhimento 
unânime da minha bancada. Estou falando aqui como 
o Senador Aloysio Nunes Ferreira, expondo minha po-
sição. E digo a V. Exª que, por saber que o sentimento 
da Casa, compartilhado pela grande maioria dos meus 
colegas, é pela aprovação, não pedirei votação nomi-
nal. Limito-me a registrar a minha posição e a pedir a 
V. Exª, Sr. Presidente Renan Calheiros, que registre o 
meu voto contrario.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Jorge 
Viana, para discutir a matéria.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para 
mim é complicado estabelecer um debate com um Se-
nador tão preparado quanto o Aloysio Nunes Ferreira, 
com o currículo que ele carrega. Mas, nesse tema, eu 
me arvoro a falar um pouco, porque estudei a matéria, 
apresentei uma proposta. 

Eu queria começar junto com minha colega, Se-
nadora Lídice da Mata, que também é estudiosa do 
assunto, que apresentou um projeto. O meu, inclusive, 

ficou dentro do projeto que ela apresentou, e passei 
a ser o Relator, junto com o colega Wellington Dias.

Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Se-
nador Aloysio por esse gesto, que não poderia ser di-
ferente. Ele é um democrata – tem sido referência dos 
bons debates na Casa –, ao dizer: “Tenho uma posição 
contrária ao projeto das ZPEs, mas não vou dificultar”, 
porque sabe do sentimento da Casa, da maioria. 

Eu me pego aqui para fazer alguns esclareci-
mentos e para, respeitosamente, divergir do Senador, 
colocando minha posição frontalmente contrária à que 
ele acabou de expressar da tribuna.

Primeiro, Senador Aloysio e todos os que nos 
acompanham, a ZPE não é algo do passado. É algo 
do presente. Sua implantação teve início no mundo na 
década de 70; no Brasil, nos anos 80, com o Presiden-
te Sarney. As ZPEs não são parte da nossa história. 

Sei que o Estado de São Paulo tem uma situação 
diferenciada – e o Senador Aloysio não se prendeu a 
isso –, mas nós, que moramos em outras regiões do 
País, sabemos que a realidade industrial de São Pau-
lo é completamente diferente da de outros Estados. 
A própria Constituição identificou isso e estabeleceu 
políticas de desenvolvimento regional para diminuir as 
diferenças regionais, porque o Brasil era um País da 
costa, da costa do Sudeste e do Sul. 

Estamos vendo uma marcha de prefeitos de toda 
parte do Brasil, e é só ver que os que dirigem cidades 
nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste têm difi-
culdade muito maior do que aqueles que são prefeitos 
nas Regiões Sul e Sudeste.

As ZPEs foram criadas, sim, na década de 70 – 
e não foram poucas. Elas podem ser traduzidas como 
o sucesso dos tigres asiáticos. As ZPEs alcançaram 
uma soma extraordinária no mundo inteiro. Elas são 
hoje cerca de 3.500 no mundo, Senador Agripino, e 
geram 70 milhões de empregos. 

Ouvi o meu colega Senador Aloysio Nunes, Líder 
do PSDB, falar da postura do nosso Governo. Esse é 
um projeto que tem origem aqui na Casa, mas teve a 
concordância do Ministro do Desenvolvimento, do Minis-
tro Pimentel, pelo que ele representa de possibilidades. 
O Presidente Sarney iniciou a criação das ZPEs com 
13; o Presidente Itamar criou 4; o Presidente Lula, 5; 
e a Presidenta Dilma, 2. Todas no papel. 

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Só um registro Senador, rapidamente.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – É com 
satisfação que ouço V. Exª, Senador Aloysio Nunes.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Agradeço a V. Exª, gentil, como sempre. Quero 
dizer a V. Exª o seguinte: fiz a indagação ao Ministro da 
Fazenda, Guido Mantega, quando ele esteve perante a 
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Comissão de Assuntos Econômicos, e ele manifestou 
sua posição contrária a este projeto. Então, o Gover-
no, mais uma vez, está dividido em relação a assun-
tos importantes. Falei com o Ministro Pimentel, e ele 
foi vago na sua resposta, talvez por saber que eu era 
contra, e ele, um homem muito delicado, gentil, não 
quis... Agora, o Ministro da Fazenda manifestou posição 
contrária, em primeiro lugar. Em segundo lugar – e isto 
já serve de vacina para outros oradores –, eu não falei 
da perspectiva de São Paulo. V. Exª fez esse registro.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu re-
gistrei, inclusive, isso.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP) 
– Eu sou, acima de tudo, brasileiro, e falei em nome de 
algo que eu considero uma conquista do povo brasilei-
ro, que é a indústria brasileira. Reconheço que existem 
desequilíbrios na distribuição das indústrias no território 
nacional, que devem ser corrigidos com políticas de 
desenvolvimento a partir do Governo Federal, como os 
planos que foram anunciados pela Presidente, envia-
dos ao Congresso, e depois morreram de morte mor-
rida. Os fundos, melhor dizendo, de desenvolvimento 
regional, que morreram de morte morrida.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Bem, 
tomara que a resposta do Ministro da Fazenda, Gui-
do Mantega, não tenha sido do ponto de vista de São 
Paulo. O Ministro Guido Mantega certamente se soma 
a outros Ministros da Fazenda que sempre trabalharam 
contra a implantação de ZPE no Brasil. A pergunta que 
se faz é: por que existem 3.500 ZPEs no mundo inteiro 
e não há nenhuma única no Brasil? Uma pergunta. É 
um instrumento tão ruim que gera 68 milhões de em-
pregos no mundo inteiro e nenhum no Brasil? É um 
instrumento tão ruim que movimenta US$1 trilhão no 
mundo, e não há nenhum no Brasil?!

Senador Aloysio, vamos falar um pouco de duas 
décadas. Meu querido amigo – apesar de ele, de vez 
em quando, me cobrar, e com razão, algumas ques-
tões –, Senador Aécio, outro dia eu participei de um 
debate na CRE, a Comissão de Relações Exteriores 
do Senado. Havia dois ex-chanceleres do Brasil: Ru-
bens Barbosa, grande diplomata, e Samuel Pinheiro 
Guimarães, um companheiro nosso, também grande 
diplomata. Naquele debate, eles falavam de comércio 
exterior. O debate foi simples. O Desembargador Sa-
muel deixou claro: “Não tem como haver crescimento 
sustentável de um país do ponto de vista econômico, 
se não houver força na sua exportação”.

Ouvindo isso dele, alguns ficaram perplexos, mas, 
no debate com ambos, nós fizemos um paralelo do que 
foi o Brasil nas últimas duas décadas. E aí é impor-
tante, porque nós tivemos governos – não estou aqui 
fazendo uma ligação direta PSDB-PT, estou falando do 

Brasil – que, durante a década de 1990, com a política 
de comércio exterior, com a política de relacionamento 
com o mundo, que, depois, foi mudada completamen-
te pelo Presidente Lula, o saldo comercial da década 
inteira do Brasil, Senadora Lídice, na década em que 
alguns dizem que era quando o Brasil estava dando 
certo, foi de menos de US$30 bilhões em uma década 
inteira, de saldo de balança comercial. Na década do 
Lula no governo, foi mais de US$300 bilhões de saldo 
de balança comercial. Então, a diferença é muito grande.

Agora, eu acho que esse instrumento de ZPE é 
atual. Não há como enfrentar a entrada dos produtos 
que o Brasil está importando da China e de outros 
países sem criar espaços de incentivo à geração de 
emprego, à produção, para que possamos também 
concorrer. Lá atrás, o que eu acho em relação às ZPEs 
é que nós perdemos o tempo de implantar as ZPEs. 
Nós estamos é atrasados na implantação das ZPEs, 
porque se tivéssemos implantado na década de 1980, 
não teríamos passado uma década de 1990 com um 
saldo de balança comercial, na década inteira, de me-
nos de US$30 bilhões!

No governo do Presidente Lula, ele falou: “Vou 
vender os produtos do Brasil mundo afora!”. Abriu em-
baixadas, estabeleceu relações com os continentes 
do mundo inteiro. E o certo, o saldo, foram US$300 
bilhões na balança comercial do Brasil, na década 
Lula e Dilma. Alguns podem dizer: “Mas estava fa-
zendo tudo errado!”. Errado como? Quando se trata 
de exportação, são números que podem claramente 
traduzir, e eu estou traduzindo os últimos 20 anos em 
uma década. Quando nós não estávamos no governo, 
o saldo foi de US$30 bilhões. Depois, com o Presidente 
Lula e com Dilma, foi de US$300 bilhões. Quem é que 
estava certo? Quem é que estava no caminho certo?

Então, eu queria, Sr. Presidente, dizer que a pro-
posta é uma tentativa de o Brasil recuperar o terreno 
perdido. O que ouvimos de todo cidadão? O que é 
senso comum em todas as cidades do Brasil? Quem 
quer comprar algum produto, algum eletrônico, alguns 
produtos tão consumidos por todas as classes sociais 
no Brasil, vai às feiras dos importados, que existem 
em quase todas as cidades do Brasil. Esses produ-
tos, quase todos eles, vêm de ZPEs desses países, 
que entram com preços com os quais não há como o 
produto brasileiro ser competitivo. 

O Brasil, se quiser disputar o mundo, tem que 
usar de instrumentos. E aí eu tranquilizo. Queria tam-
bém discordar, botando a minha posição: ZPE é uma 
área especial, que tem um espaço físico delimitado. 
As empresas nacionais vão se instalar naquele espaço 
físico bem delimitado...

(Soa a campainha.)
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O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... com 
regras bem claras, bem fiscalizado, e, dentro daqueles 
espaços, elas vão ter condição de ter um produto que 
possa ser competitivo mundo afora.

O que nós estamos mudando – então eu concluo, 
Sr. Presidente – é uma questão simples: em vez de 80% 
de obrigatoriedade de exportação dos produtos dentro 
dessas áreas, estamos reduzindo para 60%, para que o 
Norte e o Nordeste possam ter mecanismos de serem 
atrativos para a implantação de algumas indústrias, 
para que o mercado brasileiro também possa ser um 
atrativo, já que o Brasil hoje é um dos bons mercados 
do mundo. Então, não há concorrência com a indústria 
nacional, e as empresas nacionais podem se instalar 
dentro das ZPEs e fazer uso do regime diferenciado.

Eu concluo aqui dizendo que acatei a emenda 
do Senador Rodrigo Rollemberg...

(Interrupção do som.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Fora do 

microfone.) – ... trazendo benefícios... Só para concluir, 
Sr. Presidente.

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

do benefícios do Norte e do Nordeste também para o 
Centro-Oeste.

Então, eu agradeço. E peço o voto dos colegas 
Senadores e Senadoras para o projeto da Senadora 
Lídice da Mata, de que eu tive a ser relator, junto com 
meu colega Wellington Dias, dizendo que o Brasil está 
chegando tarde já no uso de um instrumento tão im-
portante para que possamos produzir aqui, competir 
com o mundo inteiro e ajudar a diminuir as desigual-
dades regionais no País.

Faço um apelo, porque ZPE é sinônimo de com-
petitividade para o Brasil mundo afora, geração de 
emprego, e também é uma alternativa para a indústria 
nacional fazer uso de um regime diferenciado tributário 
para ser competitiva com o mundo e não nos deixar à 
mercê de uma balança comercial deficitária.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Lídice 
da Mata.

Além da Senadora Lídice da Mata, nós ainda te-
mos inscrito o Senador Ricardo Ferraço.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, para mim é uma honra ter tido o meu 
projeto relatado na CDR pelo Senador Wellington Dias 
e na CAE pelo Senador Jorge Viana, porque são dois 
honrados e preparados Senadores, tendo ambos uma 
visão direta de suas regiões. É também, por incrível 
que pareça, do ponto de vista de tê-lo como adversário 

neste debate, uma honra extraordinária que o debate 
da ZPE seja, até contrariamente, liderado pelo Sena-
dor Aloysio Nunes, Senador a quem respeito profun-
damente, a quem admiro cada dia mais. 

Desde 1988, no período do debate constituinte, 
que a ZPE teve uma intensa discussão no Congresso 
Nacional. O senhor também foi constituinte e deve se 
lembrar disso, Sr. Presidente. Naquela época, o Se-
nador José Serra ofereceu enorme resistência a essa 
proposição. É também um honrado homem público do 
Brasil, que tem sempre se posicionado em torno dos 
interesses nacionais, de acordo com o seu pensamento. 

Ora, ninguém está advogando que a ZPE vai ser 
a redenção nacional, como se dizia, no tempo em que 
eu era criança, “a salvação da lavoura brasileira”. Nós 
não estamos dizendo isso. Na verdade, este projeto 
visa criar facilitação na já existente legislação sobre 
a ZPE brasileira, que existe desde a década de 80, 
como aqui foi ressaltado pelo Senador Jorge Viana. 
Nós estamos buscando criar facilitadores porque, ao 
longo de 22 anos de existência da autorização de im-
plantação da ZPE em nosso País, pudemos constatar 
que era necessário modificar a lei para retirar aqueles 
elementos burocráticos e dificultadores da sua implan-
tação em nosso País. 

O modelo de industrialização brasileira sempre 
foi, historicamente, protecionista da indústria nacional. 
O programa de substituição de importações foi um 
projeto de industrialização nacional absolutamente 
protecionista. E isso levou a um crescimento lento da 
indústria do nosso País. Lento em comparação com 
dezenas de outros países desenvolvidos e mesmo da 
América Latina. 

Ora, a ZPE significa para nós um instrumento 
de desenvolvimento regional que vai contribuir para 
impulsionar a industrialização em áreas do Brasil, em 
regiões do Brasil em que essa industrialização não 
foi capaz de se desenvolver até então, sob o modelo 
concentrador e protetor existente até então em nos-
so País, o modelo que levou a que a industrialização 
brasileira se concentrasse basicamente no Sul e no 
Sudeste do País. E, mesmo hoje, com o crescimento 
industrial do Nordeste, nós ainda estamos muito dis-
tantes de ter um desenvolvimento industrial integrado 
em nossa Nação. 

É por isso que apresentamos este projeto, vi-
sando criar facilitadores para que a ZPE se implante 
em nosso País e para que ela efetivamente cumpra 
o papel de impulsionar, de desenvolver, de estimular 
o desenvolvimento regional, especialmente das regi-
ões menos desenvolvidas, assim pensando o Norte 
e o Nordeste brasileiros. Também interiorizando a in-
dustrialização brasileira, naqueles Estados em que a 
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industrialização se dá apenas na concentração dos 
espaços metropolitanos. 

Todos os Estados brasileiros têm interesse nesse 
processo de facilitação da ZPE porque precisam de 
industrialização, porque precisam sonhar que podem 
ter uma indústria do mesmo jeito que São Paulo tem, 
que o Rio tem, que o Sudeste do Brasil tem. Imaginem 
uma cidade como Brasília, aqui no Distrito Federal, se 
pudermos implantar uma Zona de Processamento de 
Exportação. 

Então, nós, brasileiros do conjunto do Brasil, 
que temos clareza de que estamos enfrentando, sim, 
dificuldades na industrialização do nosso País, que-
remos, com a ZPE, não dificultar a indústria nacional, 
mas estimular a indústria nacional. A Zona Franca de 
Manaus não concorre com a ZPE. A Zona Franca de 
Manaus tem, na sua maioria, fábricas multinacionais 
que fabricam no Brasil para o mercado interno brasi-
leiro, voltadas para o mercado interno brasileiro. 

O que nós pretendemos é aumentar a industriali-
zação do Norte e do Nordeste brasileiro com uma cota 
maior para a exportação do nosso País, permitindo 
também, como estímulo, que se aumente um pouco 
a cota de venda no consumo interno de cada um dos 
nossos Estados.

É por isso, Sr. Presidente, que tenho a certeza 
de que nós não estamos aqui nos posicionando com 
uma medida salvacionista, achando que esse simples 
projeto de facilitação das ZPEs em nosso País pode 
transformar de uma hora para outra a realidade brasi-
leira, mas que ele pode contribuir, sem dúvida nenhu-
ma, para uma integração maior, um desenvolvimento 
maior das áreas não desenvolvidas industrialmente 
do nosso País e, dessa maneira, nos retirar da crítica 
permanente da oposição, e mesmo nossa, da Base do 
Governo, de que as exportações brasileiras continuem 
sendo de commodities minerais e do agronegócio.

Portanto, esta é a contribuição que nós achamos 
que podemos dar para o desenvolvimento do nosso 
País neste momento, e especialmente das regiões 
menos industrializadas do Brasil.

Muito obrigada.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu queria, antes de conceder a palavra 
ao Senador Ricardo Ferraço, pedir aos Senadores que 
estão em outras dependências da Casa que, por favor, 
venham ao plenário.

Nós vamos ter aqui uma votação importante, que 
é a votação sobre suplente de Senador, e outras vota-
ções também importantes. Se nós adiantarmos, sim-

plificarmos a discussão e a tramitação das matérias, 
com certeza, nós vamos deliberar mais rapidamente.

Senador Ricardo Ferraço. Em seguida, Senador 
José Agripino.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
este tema relacionado à Zona de Processamento de 
Exportação me parece um tema já bastante amadu-
recido, bastante debatido, por longos e longos anos.

A Senadora Lídice da Mata fez ajustamentos e 
aperfeiçoamentos que melhoraram ainda mais este 
projeto, depois de ele ter sido relatado pelo Senador 
Jorge Viana.

Quero crer que este projeto, Sr. Presidente, é 
uma janela de oportunidade para a desconcentração 
do desenvolvimento industrial em nosso País. O Brasil 
precisa ampliar a participação de sua balança comer-
cial no Produto Interno Bruto.

Portanto, o apelo que faço é que nos encaminhe-
mos para a votação, Sr. Presidente. Temos apenas três 
itens de pauta. O Senador Luiz Henrique está pronto 
para relatar a proposta que diz respeito a disciplinar 
melhor a ocupação do cargo de suplente. Portanto, o 
apelo que faço a V. Exª é que possamos encaminhar o 
processo de votação e que nossos colegas Senadores 
possam se encaminhar até o plenário, para que nós 
possamos aproveitar a terça-feira intensa de delibe-
ração e de produção.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos muito a V. Exª.

Não havendo mais quem queira...
Senador José Agripino, com a palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de, inicialmente, cumprimentar o Senador 
Aloysio pela forma cavalheiresca como ele colocou a 
questão. Ele é paulista, ele tem que defender os inte-
resses do Brasil e do seu Estado, e colocou, com muita 
elegância, os seus pontos de vista, todos defensáveis, 
e, ao final, disse que não iria se constituir em impediti-
vo para que esta matéria fosse votada, até porque ele 
deve conhecer o pretérito das discussões desta matéria.

Nós estamos falando de mais de 20 Zonas de 
Processamento de Exportação que foram apreciadas, 
votadas e aprovadas ao longo de vários anos. São mais 
de 20 Zonas de Processamento de Exportação, todas 
elas em regiões problema. Não há nenhuma Zona de 
Processamento de Exportação situada em área de 
Brasil fulgurante. Todas elas estão situadas em locais 
onde se pretende, por uma oportunidade, pelo apro-
veitamento de vocações, de circunstâncias, garantir a 
oportunidade de emprego e renda para as pessoas. 
Oportunidade de renda não por favor, mas por um en-
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tendimento de que naquela área, por circunstâncias 
próprias, é preciso que se faça um favorecimento fiscal.

No meu Estado, por exemplo – só para eu dar um 
exemplo para V. Exª do que se pretende com o ZPE –, 
está se construindo, neste momento, o aeroporto de 
São Gonçalo do Amarante. É um aeroporto na esqui-
na do Brasil, que é a esquina da América do Sul, um 
aeroporto com uma pista para receber aeronaves de 
grande e enorme porte, que haverão de transportar 
carga nobre da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, 
para distribuição em toda a América do Sul.

Onde é que se pensou, perto do aeroporto de 
São Gonçalo, uma ZPE? Em Macaíba, que é um Mu-
nicípio da grande Natal, com uma área física propícia 
e já desapropriada, já instalada, onde você aproveita-
ria a importação a preços de grande escala, a preços 
competitivos para que a montagem de coisas pudesse 
ser feita em território potiguar, no Estado do Rio Gran-
de do Norte, que é um Estado problema, um Estado 
onde a geração de emprego e a renda são difíceis.

Assim, em condições assemelhadas, se repete 
no Brasil inteiro. No Amapá é assim, no Pará é assim, 
em toda a parte onde se pensou Zona de Processa-
mento de Exportação. Pensou-se como em Açu, por 
exemplo, que é uma área vocacionada para a fruticul-
tura tropical; pensou-se numa Zona de Processamento 
de Exportação voltada para o aproveitamento de uma 
vocação natural da terra, onde se possibilitaria uma 
isenção fiscal, desde que houvesse a exportação de 
pelo menos 60% do produto, abrindo sua expectativa 
de 40% de venda para o mercado interno; e, na me-
dida em que se venda ao mercado interno, pagam-se 
os tributos integrais. Na hora em que se vende parte 
da produção para o mercado interno, pagam-se inte-
gralmente os tributos.

De modo que, com isso, está-se aqui ampliando 
um pouco a margem de venda para o mercado interno; 
o que se está, na verdade, criando ou estimulando é 
a perspectiva de um Brasil autossustentável, a partir 
de suas vocações naturais.

Eu me alinho à ideia de que se deve estimular 
vocações naturais da terra. Investir em cima de coisas 
que não são naturais é perda de tempo; fazer fábrica 
de parafuso numa área que não tenha minério de ferro 
nem tenha carvão é perda de tempo. Deve-se inves-
tir onde as convergências das oportunidades levam à 
competitividade, como forma de se oportunizar a regi-
ões problema a oportunidade de geração de emprego 
de forma sustentada.

De modo que, por essas razões, cumprimentando 
o Senador Aloysio Nunes Ferreira, que tem as suas 
razões e as suas obrigações, eu quero me manifestar 
claramente favorável a esta matéria, dizendo que eu 

pessoalmente voto “sim” e peço a este Plenário que 
vote “sim”, em nome do interesse do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos o encaminhamento de 
V. Exª.

Senadora Lúcia Vânia, com a palavra V. Exª, para 
discutir a matéria.

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
vou ser bem rápida. Eu quero apenas parabenizar a 
Senadora Lídice da Mata pelo projeto, pela relatoria, 
e dizer da importância deste projeto para o conjunto 
da economia brasileira, principalmente para as regi-
ões menos desenvolvidas. A redução do mínimo de 
produtos exportados de 80% para 60% viabiliza essas 
zonas de processamento.

Portanto, deixo aqui o meu apoio, parabenizando 
a Senadora Lídice da Mata pelo projeto.

Voto pela sua aprovação.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos o encaminhamento de 
V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pri-
meiro, já indo na linha do encaminhamento mesmo, 
eu quero aqui manifestar a posição do Partido dos 
Trabalhadores, que é favorável.

Quero parabenizar o Senador Aloysio pela forma 
com que nos trouxe reflexões importantes e quero aqui 
reconhecer todo o esforço do Senador Jorge Viana, 
nosso Relator, e da Senadora Lídice, nossa autora. Eu 
tive o privilégio também de tratar deste tema. Realiza-
mos audiências públicas em várias regiões do País, 
inclusive no Centro-Oeste, no Norte, Nordeste, no Sul 
e no Sudeste, para compreendermos bem o assunto.

Sr. Presidente, o fato é simples e resumo o que 
estamos votando aqui em duas frases. A primeira de-
las, se já temos há tantos anos, desde 1980, depois 
da Constituição, ou seja, depois de 1988, as Zonas 
de Processamento de Exportação e, como o próprio 
Senador Aloysio e outros citaram aqui, elas não funcio-
nam é porque alguma coisa está errada. E é isso que 
estamos tentando reparar com esse projeto.

No meu Estado, na Região Norte, que tem poten-
cial, como diz o Senador Agripino, em áreas onde há 
matéria-prima, há toda condição, como, por exemplo, 
a região de Parnaíba e a região de Eliseu Martins, se 
não houver algo que possa fazer a diferença, essa ri-
queza, esse potencial não vai adiante.

Por essa razão é que estamos aqui defendendo 
que possamos agora encaminhar a votação, colocan-
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do o voto favorável pelo Partido dos Trabalhadores e 
pelo Bloco de Apoio.

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

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

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
pelo PMDB, eu também desejo encaminhar favoravel-
mente, com muita convicção e com muita afirmação, à 
deliberação da regulamentação das Zonas de Proces-
samento de Exportação, fazendo um registro que me 
parece absolutamente importante e oportuno.

O registro é ao Presidente Sarney, ao Senador 
José Sarney, que durante muitos anos liderou esta 
matéria em nível nacional, entendendo, como nós 
entendemos, a grande oportunidade da implantação 
dessas ZPEs, considerando agora o aperfeiçoamento 
feito pela Senadora Lídice da Mata e o aperfeiçoamento 
feito pelo Senador Jorge Viana. Portanto, esta é uma 
oportunidade para a ampliação, para a expansão e para 
a desconcentração da indústria brasileira, além de uma 
janela e uma porta de oportunidades para ampliarmos 
a internacionalização da nossa economia.

Estou seguro de que dessa forma ampliaremos 
a participação no PIB brasileiro de nossa balança co-
mercial.

É como se manifesta o PMDB, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – Sr. Presidente, só para encaminhar.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg e, em 
seguida, Senador Randolfe Rodrigues.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, em primeiro lugar, quero cumprimentar a Senadora 
Lídice da Mata, autora desta matéria, cumprimentar o 
eminente Relator, Senador Jorge Viana, agradecer o 
acolhimento da emenda de minha autoria que beneficia 
a Região Centro-Oeste e manifestar a nossa posição 
amplamente favorável a esta matéria, por permitir no-
vos instrumentos descentralizados do País.

Parabéns, Senador Jorge Viana! Parabéns, Se-
nadora Lídice da Mata!

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues. Em se-
guida, Senador Inácio Arruda.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-

sidente, cumprimento a autora, Senadora Lídice, e o 
Relator da matéria, meu querido companheiro, Sena-
dor Jorge Viana, de onde nascem os rios lá na Ama-
zônia. E, em especial, cumprimento esta matéria pela 
sua qualidade, por ser um instrumento para descon-
centração regional e por facilitar a implementação de 
empresas nas diferentes regiões do País.

Nós padecemos de um País que é caracteriza-
do pela concentração da indústria. A possibilidade de 
facilitar a implantação de novas Zonas de Processa-
mento de Exportação amplia a possibilidade de nós 
desconcentrarmos a indústria no País.

Eu quero acreditar nisso e, em especial, nas 
possibilidades que estão propostas no projeto: de 
ampliarmos nosso parque industrial, de ampliarmos 
nosso parque de informática, de ampliarmos as possi-
bilidades da nossa indústria e de desconcentrarmos o 
nosso desenvolvimento regional. Creio que são essas 
as principais qualidades desta matéria.

Então, pelo PSOL, encaminhamos o nosso voto 
favorável.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, compreendendo perfeitamente as razões do nosso 
colega, o Senador Aloysio Nunes Ferreira, que arguiu 
e levantou várias questões, saindo do imperialismo 
para o colonialismo, eu considero que nós temos que 
utilizar todos os instrumentos possíveis para alavancar 
o nosso desenvolvimento.

Essa possibilidade foi desenhada já há algum 
tempo. V. Exª estava aqui e sabe que, desde 2000, 
1999, 1998, já tratávamos desta matéria no Congresso 
Nacional, na Câmara e no Senado; por muitas idas e 
vindas, muitos projetos foram discutidos aqui no Con-
gresso Nacional – tanto na Câmara como no Senado. 
Nós chegamos, digamos, ao mais adequado, que foi 
o material preparado a partir do relatório do Senador 
Jorge Viana. 

Quero dizer aqui aos nossos colegas que vamos 
experimentar, vamos ver o que vai acontecer com a 
economia brasileira, mesmo porque as mais fortes 
companhias industriais do País, tirando o petróleo e 
o setor siderúrgico, que já é associado ao capital ex-
terno, as grandes companhias, montadoras, grandes 
empresas que produzem peças, essas empresas to-
das são estrangeiras, mesmo sediadas em nosso solo. 
Elas repatriam bilhões e bilhões. Só o setor automotivo 
despachou, em 2012, R$27 bilhões para o exterior. 

Então, para a gente ter essa ideia, compreender 
também essa realidade nossa, do Norte, do Nordeste 
e do Centro-Oeste brasileiro, de experimentar. Se isso 
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não funcionar, temos que ter o compromisso político 
de também alterar a legislação para não deixar o Brasil 
submetido a nenhum tipo de exploração que signifique 
depreciar a indústria brasileira.

Sou dos que defendem que protejamos a nossa 
indústria e não vejo razão para que essas zonas de 
exportação não acolham também empresas brasileiras 
que possam trabalhar dentro dessas zonas de expor-
tação para vender no mercado externo, especialmente 
porque temos condições. Até o dólar está favorecendo. 
O nosso câmbio melhorou uma coisinha e já há uma 
gritaria da turma que quer empurrar o nosso câmbio 
para baixo, desvalorizar a nossa moeda ante a moe-
da estrangeira. 

Então, Sr. Presidente, estamos acompanhando 
a votação com o nosso Relator e com o projeto que 
foi trabalhando a partir da nossa Senadora Lídice da 
Mata. O nosso voto é pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Luiz 
Henrique.

Com a palavra V. Exª.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Bem rapidamente, 
Sr. Presidente, para louvar os colegas Senadora Lídice 
da Mata e Senador Jorge Viana, proponentes dessa 
matéria, especialmente o Senador Jorge Viana, que 
fez um trabalho extraordinário de consolidação dos 
projetos num texto que vai, finalmente, alavancar o 
sistema de zonas de processamento de exportação 
em nosso País, que é uma realidade no mundo todo 
e que ficou, durante mais de duas décadas, em com-
passo de espera.

Em Santa Catarina, a ZPE de Imbituba é uma 
das mais antigas. O Governo do Estado investiu mais 
de R$30 milhões nela, que está pronta para funcionar. 
Depende de nós e da aprovação desse projeto, o que 
peço a todos os pares aqui da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Senador Luiz 
Henrique. 

Senador Romero Jucá. 
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tam-
bém para, rapidamente, apoiar o projeto e registrar a 
importância das zonas de processamento de expor-
tação para todo o Brasil, mais especialmente para as 
regiões menos desenvolvidas.

Trabalhei muito pela ZPE de Roraima, nós apro-
vamos aqui uma regulamentação nova através de uma 
medida provisória que eu relatei. Foi a partir daí que 
nós tivemos a extensão das ZPEs.

Portanto, mais uma vez, nós estamos votando 
favoravelmente a um sistema que visa gerar empregos 
e levar desenvolvimento e progresso às regiões mais 
longínquas, a pólos que precisam ser implementados 
para gerar emprego e crescimento econômico. 

Portanto, o meu voto é “sim”, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª e declara-
mos encerrada a discussão.

Passa-se à votação.
Senador Eunício.
Com a palavra V. Exª, pela ordem.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu só queria 
saber se é a PEC dos Suplentes que nós vamos vo-
tar agora. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O segundo item da pauta é o do suplen-
te, a eliminação do suplente de Senador. 

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Ok!

Quanto às ZPEs, o Senador Ricardo Ferraço, 
como Vice-Líder, já encaminhou. Eu só quero pedir a 
V. Exª que a gente dê atenção para essa questão do 
segundo item da pauta, que é a votação da PEC dos 
Suplentes. Inclusive, eu tenho um PLS relatado pelo 
Senador Vital do Rêgo, que é o Presidente da Comissão, 
e o Senador Luiz Henrique é o nosso Relator dessa 
PEC, porque é importante votar essa matéria. Então, 
peço a V. Exª que convide os Senadores que estão nos 
gabinetes a virem para o plenário para que possamos 
votarmos essa matéria. Não tivemos quórum ontem e 
não podemos não ter quórum hoje e deixar de votar 
essa matéria tão importante.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a intervenção do 
Senador Eunício Oliveira.

Aproveito a oportunidade e o ensejo para pedir 
aos Senadores que venham ao plenário porque nós 
vamos ter uma votação muito importante logo após a 
aprovação dessa matéria. 

Passa-se à votação. 
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Para 

encaminhar, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para en-

caminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
apenas para, em nome do Partido Progressista, saudar 
a Senadora Lídice da Mata pela iniciativa do projeto e 
o Senador Jorge Viana pela relatoria.

O Partido Progressista apoia o projeto integral-
mente. 
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há, sobre a mesa, requerimento de 
destaque para votação em separado do Senador Jor-
ge Viana, Relator da matéria em duas comissões per-
manentes.

“Requeiro, nos termos regimentais, destaque 
para votação em separado da Emenda nº 3, 
de Plenário, ao Projeto de Lei do Senado nº 
764, para que seja incluída no Substitutivo.”

É o seguinte o requerimento na íntegra:

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votação do requerimento.

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 
permaneçam como se encontram.

É um requerimento do Senador Jorge Viana, que 
foi Relator da matéria, para incluir no Substitutivo a 
Emenda nº 3, de parecer favorável.

Aprovado o requerimento.
Passamos à votação da Emenda nº 1, da Comis-

são de Assuntos Econômicos, o Substitutivo, que tem 
preferência regimental, sem prejuízo, evidentemente, 
da emenda destacada.

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

Aprovada.
Votação da Emenda nº 3, de Plenário, destacada, 

também de parecer favorável.
Senador Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Apenas peço a V. Exª que registre, 
como eu disse, da tribuna, meu voto contrário ao mé-
rito do Projeto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará o voto contrário de 
V. Exª, Senador Aloysio Nunes Ferreira.

Votação da Emenda nº 3, destacada, de pare-
cer favorável.

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

Aprovada, contra o voto do Senador Aloysio Nu-
nes Ferreira.

Aprovados o Substitutivo e a Emenda nº 3, de 
Plenário, ficam prejudicados o Projeto e a Emenda nº 
2, de Plenário.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
do vencido:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Estando a matéria em regime de ur-
gência, passa-se à sua imediata apreciação em turno 
suplementar.

Discussão do Substitutivo, em turno suplemen-
tar. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir o Substitutivo 
em turno suplementar, nós declaramos encerrada a 
discussão do Substitutivo em turno suplementar.

Encerrada a discussão sem a apresentação de 
emendas, o Substitutivo é dado como definitivamente 
adotado sem votação, nos termos do art. 284 do Re-
gimento Interno do Senado Federal.

A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Item 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 nºs 382, de 2011, e 101, de 2012, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, que teve como Relator o Senador 
Luiz Henrique, o 1º pronunciamento (sobre a 
Proposta): é favorável, com as Emendas nºs 
1 a 2, da Comissão de Constituição e Justiça, 
que apresenta; no 2º pronunciamento (sobre 
as Emendas nºs 3 e 4, de Plenário): o pare-
cer do Senador Luiz Henrique é pela rejeição.

A discussão, em primeiro turno, da proposta foi 
encerrada na sessão deliberativa ordinária de 5 de 
outubro de 2011, com a apresentação das Emendas 
nºs 3 e 4, de Plenário.

Há, sobre a mesa, um requerimento de tramita-
ção conjunta, que será lido:

“Nos termos do art. 258 do Regimento Inter-
no, requeiro tenham tramitação em conjunto 
os seguintes projetos: Proposta de Emenda à 
Constituição nº 55, de 2007, e nº 37, de 2011.”

Assinado o requerimento pelo Senador Eduar-
do Suplicy.

É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votação do requerimento do Senador 
Eduardo Suplicy.

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o re-
querimento de tramitação conjunta da matéria – já 
está acordada a tramitação – permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
As matérias tramitarão conjuntamente.

São os seguintes os itens tramitam em conjun-
to com a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 37, de 2011:

Item:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 55, DE 2007

Proposta de Emenda à Constituição nº 55, de 
2007, tendo como primeiro signatário o Sena-
dor Eduardo Suplicy, que altera a Constituição 
Federal para Instituir eleições diretas para os 
suplentes de candidatos ao Senado Federal.

Item:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 11, DE 2003

Proposta de Emenda à Constituição nº 11, de 
2003, tendo como primeiro signatário o Sena-
dor Sibá Machado, que altera a Constituição 
Federal para disciplinar a candidatura do su-
plente de Senador e a eleição para o Senado 
Federal em caso de vacância.

Item:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 Nº 1, DE 2007

Proposta de Emenda à Constituição nº 1, de 
2007, tendo como primeiro signatário o Sena-
dor Valter Pereira, que acrescenta parágrafo 
ao art. 56 da Constituição Federal, para vedar 
a convocação de suplente durante o período 
de recesso Legislativo.

Item:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 Nº 12, DE 2007

Proposta de Emenda à Constituição nº 12, de 
2007, tendo como primeiro signatário o Sena-
dor Expedito Júnior, que altera a redação do 
§ 1º do art. 56 da Constituição Federal, para 
vedar a convocação de suplente quando res-
tarem menos de cento e vinte dias para o en-
cerramento do mandato.

Item:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 Nº 18, DE 2007

Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 
2007, tendo como primeiro signatário o Sena-
dor Tião Viana, que Dá nova redação aos arts. 
46 e 56 da Constituição Federal, de modo a 
introduzir novas regras para a suplência de 
Senador.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Suplicy, concedo a palavra, 
pela ordem, a V. Exª.

Em seguida, concederei a palavra ao Relator da 
matéria, Senador Luiz Henrique.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, con-
versei, há pouco, com o Senador Luiz Henrique sobre 
a possibilidade de ele ouvir a argumentação que eu 
apresentarei em favor da eleição direta do suplente 
de Senador, até para que tanto ele quanto o Senador 
Francisco Dornelles e todos os demais possam ouvir os 
argumentos e eu até, talvez, persuadir o Relator de que 
será bom combinar a diminuição de suplentes de dois 
para um, respeitando e aprovando a proposta de vedar 
parentes, mas, além disso, também ter eleição direta.

Eu gostaria de ter a oportunidade de argumentar 
antes que o Relator Luiz Henrique apresente seu pa-
recer, se V. Exª e o Relator considerarem isso próprio.

É a indagação que formulo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Suplicy, não é o normal, mas 
nós garantiremos a palavra a V. Exª pelo tempo que V. 
Exª julgar necessário para construir o convencimento 
da Casa com relação a sua proposta.

Concedo a palavra ao Senador Luiz Henrique, 
que é o Relator da Proposta de Emenda à Constituição.

Com a palavra V. Exª.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Para 

proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Senador Renan Calheiros, Srªs e Srs. Senado-
res, vem à deliberação deste Plenário a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 37, de 2011, tendo como 
primeiro signatário o Senador José Sarney, e, por força 
de requerimento proposto pelo autor da matéria para 
tramitação conjunta, a PEC nº 55, de 2007, cujo pri-
meiro signatário é o Senador Eduardo Suplicy, tendo 
sido apensadas as PECs nºs 11, de 2003, 1, 12 e 18, 
de 2007, todas versando sobre alterações em face de 
suplentes de Senador.
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A PEC nº 37, de 2011, em resumo estabelece: i) 
a redução do número de suplentes de Senador de dois 
para um; ii) a proibição de eleição de suplente que seja 
cônjuge ou parente consanguíneo ou afim do titular, até 
o segundo grau ou por adoção; iii) mantém a convocação 
do suplente em caso de afastamento temporário ou de-
finitivo do titular, mas, na hipótese de vaga, determina a 
realização de nova eleição junto com a segunda eleição 
seguinte, da seguinte forma: a) se a vaga ocorrer até 
120 dias das próximas eleições gerais, sejam municipais 
ou federais e estaduais, o novo Senador será eleito em 
pleito simultâneo a essas eleições; b) se a vaga ocorrer 
dentro de cento e vinte dias das próximas eleições gerais, 
sejam municipal ou federais e estaduais, o novo Sena-
dor será eleito em pleito simultâneo às eleições gerais 
subsequentes; c) o suplente exercerá o cargo somen-
te até a posse do Senador eleito para a conclusão do 
mandato do antecessor; d) o Senador eleito assumirá o 
cargo no dia 1º de fevereiro do ano seguinte ao de sua 
eleição e concluirá o mandato do antecessor, ou seja, 
do Senador afastado definitivamente.

Além disso, o art. 2º da PEC nº 37 afasta a apli-
cação das referidas medidas aos mandatos em curso, 
quais sejam, os mandatos de Senadores e suplentes 
eleitos em 2006 e 2010.

Registram os ilustres autores, entre os quais os 
membros da Comissão de Reforma Política, instituída 
pelo Presidente José Sarney, que foi presidida com gran-
de eficiência e celeridade pelo ilustre Senador pelo Rio 
de Janeiro, ex-Ministro Francisco Dornelles: “A proposta, 
assim, pretende aperfeiçoar as normas aplicáveis à su-
plência de Senador e ampliar a legitimidade do Senado 
Federal perante o eleitorado e a sociedade brasileira”.

Quero salientar, Sr. Presidente, que a matéria 
objeto desta PEC foi aprovada por aquela comissão 
presidida pelo Senador Dornelles, rejeitando-se as 
demais sugestões.

Por outro lado, foi aprovada pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, em sessão de 1º de 
junho de 2011, de forma unânime, com duas emen-
das enviadas a Plenário para inclusão na Ordem do 
Dia, tendo recebido as Emendas de Plenário nºs 3 e 4. 

A Emenda de Plenário n° 3, que tem por primeiro 
signatário o Senador Wilson Santiago, altera o § 3º do 
art. 46 da Constituição Federal, na redação dada pelo art. 
1º da PEC, para restabelecer a eleição de cada Senador 
com dois suplentes e determinar que os suplentes serão 
aqueles que obtiverem maior número de votos válidos 
após a definição dos Senadores eleitos em sua ordem.

Na Justificação, os autores sustentam a necessi-
dade de uma segunda suplência, tendo em vista que 
muitos são os casos de Senadores convidados para 
exercer cargo no Executivo logo no início do mandato. 

Assim, a eventual vacância do único suplente que hou-
vesse assumido a titularidade do cargo demandaria nova 
eleição e causaria muito dispêndio aos cofres públicos.

Acrescentam que o preenchimento da vaga pelo 
candidato não eleito com o maior número de votos vá-
lidos é um critério justo, uma vez que o povo verá, em 
caso de substituição, alçar ao cargo de Senador um 
candidato que obteve também o seu voto.

Por seu turno, a Emenda de Plenário n° 4, cujo 
primeiro signatário é o Senador Romero Jucá, altera o 
§ 4º do art. 56 da nossa Carta Magna, na forma dada 
pelo art. 1º da PEC, para prever que em caso de va-
cância decorrente de homicídio do titular não haverá 
eleição, devendo ser convocado o suplente para exer-
cer o mandato pelo período remanescente.

Na Justificação, os autores apresentam que a 
medida pretende por fim à vulnerabilidade que os Se-
nadores eleitos eventualmente possam sofrer com a 
implantação das normas previstas na PEC n° 37, de 
2011. Por essa razão, preveem que em caso de homicí-
dio do titular não sejam convocadas eleições, devendo 
o cargo ser ocupado pelo suplente, seu aliado político.

Em data de 07 de março de 2012, a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou meu 
Relatório contrário às Emendas de Plenário n°s 3 e 
4, voltando a matéria para inclusão na Ordem do Dia.

A PEC n° 55, Sr. Presidente, de 2007, pretende 
alterar o § 3º com a inclusão do inciso I ao art. 46 da 
Constituição de 1988, para prever que cada Senador 
será eleito com dois suplentes, também eleitos de for-
ma direta, nos termos da Lei, e alterar o inciso I neste 
§ 3° do art. 46 da Constituição Federal para dispor que 
cada partido ou coligação partidária poderá apresentar 
até três candidatos a suplente de Senador.

Em virtude da aprovação de Requerimentos neste 
Plenário, essa proposição tramita em conjunto com as 
PECs n°s 11, de 2003; 1, 12 e 18, de 2007, que tam-
bém abordam a suplência e a sucessão de Senadores. 

São elas:
I) a PEC n° 11, de 2003, cujo primeiro signatário 

é o ilustre Senador Sibá Machado. A proposta tem por 
objetivo vedar a eleição de suplente de Senador que 
seja cônjuge, parente consanguíneo ou afim, até o se-
gundo grau ou por adoção, do titular. Determina ainda 
que o suplente exerça o mandato vago somente até 
que novo titular seja eleito, preferivelmente no pleito 
mais próximo, ou no subsequente, caso a vaga surja 
a menos de sessenta dias das eleições;

II) a PEC n° 1, de 2007, cujo primeiro signatário 
é o ex-Senador Valter Pereira, que veda a convocação 
de suplente no recesso do Poder Legislativo;

III) a PEC n° 12, de 2007, cujo primeiro signatário 
é o ex-Senador Expedito Júnior, que veda a convoca-
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ção de suplente para exercício do cargo por prazo in-
ferior a cento e vinte dias, nas hipóteses de vacância 
e afastamento do titular; e

IV) a PEC n° 18, de 2007, cujo primeiro signatário 
é o ex-Senador Tião Viana, hoje ilustre Governador do 
Acre, que possibilita ao eleitor escolher um entre os dois 
candidatos a suplente registrados com o candidato a 
titular, prevê a eleição de novo titular caso a vacância 
ocorra a mais de quatro meses do fim do mandato e 
limita a convocação de suplente às hipóteses de in-
vestidura do titular em outra função ou de licença por 
períodos superiores a cento e vinte dias.

Verifica-se que os temas trazidos conjuntamente 
ao exame deste Plenário giram em tomo da proibição 
do nepotismo, da eleição de novo Senador em caso 
de vacância, da eleição direta dos suplentes e de li-
mitações à convocação de suplentes.

Os argumentos com os quais as proposições em 
comento são justificadas remetem ao problema da fal-
ta de transparência na escolha de suplentes, ou sua 
convocação para o exercício de mandato por perío-
dos curtos, tais como o recesso parlamentar, quando 
é impossível exercer plenamente a função legislativa.

Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, nenhuma das propostas recebeu emendas, com 
exceção da PEC n° 11, de 2003, à qual foram ofereci-
das dez emendas e uma subemenda à Emenda n° 05.

A Emenda n° 01, de autoria do Senador Antonio 
Carlos Valadares, de Sergipe, busca alterar apenas o § 3º 
do art. 46, estabelecendo que “cada Senador será eleito 
com dois suplentes do mesmo partido, vedada eleição de 
suplente que seja cônjuge, parente consanguíneo ou afim, 
até o segundo grau ou por adoção do titular.” Repete o texto 
que a PEC n° 11, de 2003, quer dar ao mesmo dispositi-
vo, acrescendo apenas a expressão “do mesmo partido”.

O ex-Senador e hoje ilustre Governador de Goi-
ás Sr. Marconi Perillo apresentou as Emendas n°s 02, 
04, 07 e 09, todas objetivando alterar o substitutivo 
da primeira versão do relatório apresentado pelo en-
tão relator da matéria na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, excluindo a proibição de o Sena-
dor “candidatar-se a cargo eletivo, salvo nas eleições 
imediatamente anteriores ao fim de seus mandatos.” 

A de nº 4 difere da de nº 2 basicamente para es-
tabelecer que os suplentes serão os candidatos mais 
votados entre os não eleitos, em ordem decrescente 
de votação, do partido ou coligação do titular. A Emen-
da n° 07 é semelhante à n° 02, com pequena altera-
ção redacional. A n° 09 estabelece ser o suplente o 
Deputado Federal mais votado, do mesmo partido ou 
coligação do respectivo Estado.

Na emenda n° 03, o ex-Senador Adelmir Santana 
apresenta várias sugestões e, em suma, exclui a figura 

do suplente; prevê que, em caso de vaga, assumirá o 
mandato temporariamente o Presidente da Assembléia 
Legislativa do respectivo ente federado e o cargo será de-
finitivamente preenchido no pleito eleitoral subsequente.

A Emenda nº 05, eu estou trazendo ao plenário com 
todos os detalhes, todas as proposições que foram apre-
sentadas para demonstrar como esta matéria vem sendo 
debatida há décadas e que está madura para ser votada.

A Emenda n° 05, do Senador Tasso Jereissati, ex-
-Governador do Ceará, estabelece que o suplente será “o 
Deputado do seu partido mais votado no respectivo ente 
federativo”, que exercerá o mandato até o final da legis-
latura em que se der a vacância e, se esta ocorrer no pri-
meiro período do mandato do Senador, o novo titular será 
eleito na próxima eleição geral para completar o mandato.

As Emendas n°s 06 e 10 foram apresentadas pelo 
ilustre Senador Jarbas Vasconcelos, que representa 
com tanta dignidade o Estado de Pernambuco. A de n° 
06 quer dar ao § 3º do art. 46 redação bastante seme-
lhante à da PEC n° 11, de 2003, com a citada emenda 
n° 01. Proíbe o nepotismo na chapa e prevê a eleição 
de apenas um suplente. A Emenda n° 10 prevê que 
o suplente será o Deputado Federal mais votado do 
partido do titular, que exercerá o mandado até que seja 
convocado pleito eleitoral específico para suprir a vaga 
e que o parlamentar somente poderá assumir cargos 
no Poder Executivo uma única vez durante o mandato.

O ex-Senador Valter Pereira, que representou 
também com muita luta o Estado do Mato Grosso do 
Sul, pretende, com a Emenda n° 08, que os candidatos 
a suplente também sejam votados, sendo a ordem de 
suplência estabelecida pelo número de votos.

A subemenda à Emenda n° 05, de autoria do ex-
-Senador e hoje Deputado Federal Eduardo Azeredo, 
ex-Governador de Minas Gerais, estabelece que, “ine-
xistindo o suplente na forma do § 3º, será convocado 
o Presidente da Assembleia Legislativa Estadual, no 
respectivo Estado ou Distrito Federal”.

Com o impasse criado na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania diante de tantas propostas 
diferentes apresentadas, o então Sr. Presidente daquela 
Comissão, ex-Vice-Presidente, ex-Governador e ex-
-Senador Marco Maciel, de Pernambuco, abriu a pos-
sibilidade de se construir um texto que representasse 
a vontade da maioria dos Srs. Senadores, quando da 
apreciação da PEC n° 11, de 2003 – portanto, Srªs e 
Srs. Senadores, já se vão dez anos –, e o acordo restou 
possível à época, na forma de uma emenda substitutiva 
apresentada pelo então Relator da matéria.

Em data de 09/04/2008, a Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania aprovou o relatório do ex-
-Senador Demóstenes Torres, que passou a constituir 
parecer da CCJ, favorável à PEC n° 11, de 2003, nos 
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termos da Emenda n° 1 – CCJ (Substitutivo), pela re-
jeição das PECs n°s 8 e 42, de 2004, e n°s 1, 12, 18 e 
55, de 2007, e pela rejeição das Emendas n°s 1 a 10.

Em atendimento ao disposto no art. 332 do Regi-
mento Interno, regulamentado pelo Ato da Mesa do Se-
nado Federal n° 4, de 2010, as Propostas de Emenda à 
Constituição n°s 11, de 2003, e 1, 12, 18 e 55, de 2007, 
continuam a tramitar em conjunto; são desapensadas das 
Propostas de Emenda à Constituição n°s 8 e 42, de 2004, 
e vão à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Por força da aprovação de requerimento, formulado 
pelo ilustre representante do Estado de São Paulo Sena-
dor Eduardo Suplicy – o Senador vem da renda mínima 
para a competência máxima –, a tramitação das PECs 
n°s 55, de 2007, e 37, de 2011, ocorrerá em conjunto 
com o apensamento das PECs n°s 11, de 2003, e 1, 12 
e 18, de 2007, estando todas elas pendentes de parecer.

Por último, necessário ressaltar que tramitam 
nesta Casa outros tantos projetos de lei que tratam 
dessa matéria, como o Projeto de Lei do Senado nº 
41, de 2011, de autoria do ilustre Líder da bancada do 
meu Partido nesta Casa, o Senador cearense Eunício 
Oliveira, que dispõe sobre a eleição dos suplentes de 
Senador, alterando a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 
1965 (Código Eleitoral), objetivando o aperfeiçoamento 
do sistema eleitoral brasileiro.

Feitas essas digressões, passemos à análise.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, cabe ao Ple-

nário, nos termos regimentais, a análise da admissi-
bilidade e do mérito das proposições ora em análise, 
pendentes de parecer.

No que tange aos aspectos formais e circuns-
tanciais das propostas à Constituição acima descritas, 
nenhum reparo há a ser feito às PECs referidas: i) fo-
ram subscritas por mais de um terço dos membros do 
Senado; ii) não está em vigor no País qualquer das cir-
cunstâncias descritas no §1º do art. 60 da Constituição 
Federal – intervenção federal, estado de defesa ou es-
tado de sítio –, que impediriam o emendamento do texto 
constitucional; iii) tampouco as matérias tratadas foram 
objeto de proposta de emenda à Constituição rejeitada 
ou havida por prejudicada nesta Sessão Legislativa.

As propostas de emenda à Constituição que ora 
se analisam são absolutamente consentâneas com as 
normas regimentais desta Casa.

No que concerne à técnica legislativa, em aten-
ção ao que estabelece a Lei Complementar nº 95, de 
26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elabora-
ção, alteração e consolidação das leis, também não 
há nenhum reparo a fazer. 

No âmbito da análise da admissibilidade das propo-
sições, registramos que nenhuma das cláusulas imodifi-

cáveis da Constituição Federal, elencadas nos incisos do 
§ 4º do art. 60, foi violada pelas presentes proposições.

Entendo, quanto ao mérito, que a oportunidade 
suscitada pelas propostas de emenda à Constituição 
anexadas à PEC nº 37, de 2011, ora em análise, não 
nos parece, salvo melhor juízo, adequada ao proces-
so de tramitação desta emenda, conforme vou relatar.

Ao emitir meu relatório quanto à PEC nº 37, de 
2011, obtivemos sua aprovação unânime por parte 
de todos os membros presentes – e o plenário estava 
cheio – da Comissão de Constituição e Justiça. Já me 
manifestei no sentido de que, no tocante ao mérito, a 
iniciativa da PEC nº 37 é louvável.

Esta Casa, se a aprovar, desencadeará um pro-
cesso de reforma política com matérias mais impor-
tantes, como o financiamento público das campanhas 
eleitorais, com a coincidência das eleições; como a 
norma de imposição de inelegibilidade para aqueles 
que forem fiéis aos seus partidos; como o voto em 
partidos, não em pessoas para vereador, senador, 
deputado estadual e deputado federal.

Entendo, portanto, que nós estamos aqui de-
sencadeando o início da reforma política que o povo 
reclamou nas ruas e que foi objeto, inclusive, de uma 
proposta de plebiscito da parte da Senhora Presidenta 
da República, Dilma Rousseff.

Ao emitir meu relatório quanto à PEC nº 37, de 
2011, com sua aprovação pelos membros da Comissão 
de Constituição e Justiça e Cidadania, já me manifestei 
no sentido de que, no tocante ao mérito, a iniciativa da 
PEC nº 37 é absolutamente louvável.

Esta Casa está convicta da necessidade de se 
alterarem as normas que regem a suplência de Sena-
dor. Afinal, embora a eleição para o Senado seja majo-
ritária e preveja a eleição do titular e de dois suplentes, 
que serão convocados em caso de afastamento tem-
porário ou definitivo do titular, é sabido que há pouca 
transparência tanto no processo de escolha como na 
divulgação das candidaturas dos suplentes.

Dessa forma, merecem aprovação tanto a proi-
bição do nepotismo na escolha dos suplentes quan-
to a realização de nova eleição popular, em caso de 
abertura de vaga de Senador, visto que tais medidas 
contribuirão para o aumento da legitimidade do exercí-
cio do mandato de Senador e, vale dizer, do prestígio 
desta Casa perante a população.

Relembro que o tema já foi objeto de discussão 
e aprovação pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania no ano de 2008, quando foi apreciada a PEC 
n° 11, de 2003, e as proposições apensadas aqui já re-
ferenciadas. Naquela ocasião, foram propostas, como 
já falei, a eleição de Senador com apenas um suplen-
te, a vedação do nepotismo na escolha do suplente e a 
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substituição do titular pelo suplente, e não a sua suces-
são, com a eleição do titular na eleição mais próxima.

Temos numerosos exemplos de suplentes que, 
justiça seja feita, honram a função desempenhada, 
honram o País e o Senado da República, mas é in-
sofismável que os suplentes não são tão expostos ao 
sufrágio popular quanto os seus titulares.

Um reflexo dessa realidade é notado no próprio 
Código Eleitoral, que S. Exª o Senador Eunício Oliveira 
pretende alterar, cujo art. 202, em seu § 2º, dispõe que 
o suplente é considerado eleito em virtude da eleição 
do Senador com o qual tenha se candidatado e cujo 
art. 178 esclarece que o voto dado a candidato a Se-
nador é entendido como também dado aos respecti-
vos suplentes – o Senador é eleito, mas o suplente é 
apenas considerado como se o fosse.

Não considero que haja ilegitimidade na forma 
como os suplentes atualmente são escolhidos, mas é 
evidente que carecemos de uma solução que tenha 
mais amparo na vontade do eleitor.

Cabe, nesse caso, aos partidos darem toda divulga-
ção aos suplentes, permitindo – e essa é uma alteração 
que pode ser feita na Lei Eleitoral – que um terço do horá-
rio eleitoral de Senador seja configurado ao seu suplente.

Pelo texto constante da PEC nº 37, de 2011, 
com as Emendas nºs 1 e 2, que foram acolhidas pelos 
membros da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, na forma do meu parecer, cada Senador será 
eleito com apenas um suplente, vedada a eleição de 
quem seja cônjuge, parente consanguíneo ou afim, até 
o segundo grau ou por adoção do titular. E, ocorrendo 
vaga até 120 dias antes das eleições, será convocado 
o suplente para exercer o mandato até a eleição geral 
ou municipal mais próxima, vedando a convocação de 
suplente durante o recesso parlamentar.

Afinal, nas eleições regulares, 120 dias é o prazo há-
bil para que se proceda às seguintes etapas do processo 
eleitoral: escolha dos candidatos em convenção partidária, 
registro de candidatura na Justiça Eleitoral, realização de 
propaganda eleitoral e eleição propriamente dita.

Quanto ao mérito das Emendas de Plenário n°s 
3 e 4, apresentadas à PEC, não obstante as nobres 
intenções de seus autores, elas devem ser rejeitadas 
por não aperfeiçoarem a proposição.

Na Emenda de Plenário n° 3, que restabelece 
dois suplentes de Senador, não vislumbramos argu-
mento capaz de desfazer o entendimento firmado pela 
douta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

A previsão de eleição, como suplentes de Se-
nador, dos candidatos que obtiveram maior número 
de votos válidos também deve ser rejeitada. Propos-
ta semelhante foi rejeitada na Comissão de Reforma 
Política, como já falei, criada pelo então Presidente 

desta Casa, ex-Presidente José Sarney, em razão de 
sua inviabilidade política, já que a medida pode, inclu-
sive, viabilizar a ocupação temporária do cargo (até a 
realização de nova eleição) por suplente com posição 
ideológica oposta ao do titular afastado definitivamente. 
Ainda que o candidato tenha obtido votação popular, 
essa condição não legitima sua assunção ao cargo.

Ademais, como já sustentamos, a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania já decidiu em duas 
ocasiões: na apreciação desta PEC e na da PEC n° 
11, de 2003, que trata do mesmo tema – que a melhor 
alternativa a ser adotada em caso de vaga de Sena-
dor, até 120 dias antes das eleições subsequentes, é 
a realização de nova eleição.

A Emenda de Plenário n° 4, data venia, também 
deve ser rejeitada. Ao excetuar a regra de nova eleição, 
caso o titular do cargo de Senador tenha sido assas-
sinado, parte-se do pressuposto de que o agente do 
crime será seu adversário político, convicto, na busca 
desenfreada pelo poder, que uma nova eleição o levará 
a assumir o cargo tornado vago.

Deixo de analisar individualmente as emendas 
apresentadas à PEC n° 11, de 2003, posto que foram 
objeto de minudente narrativa, na parte inicial deste 
meu relatório, suficientemente explicativas para a aná-
lise ora em comento e foram rejeitadas pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

Importante ressaltar, Srªs e Srs. Senadores, mais 
uma vez, que o Senador José Sarney, então no exer-
cício da Presidência do Senado da República, já no 
início desta legislatura, determinou a criação de uma 
Comissão de Reforma Política do Senado, para elabo-
ração dos estudos e propostas de alterações no siste-
ma eleitoral brasileiro, objetivando uma ampla reforma 
política. S. Exª, mais uma vez, demonstrou antevisão, 
previu que, se fizéssemos rapidamente a reforma polí-
tica, talvez não haveria ocorrido as manifestações que 
testemunhamos nos últimos tempos.

Esta Comissão foi presidida com notável eficá-
cia, com notável rapidez, com notável objetividade 
pelo ilustre ex-Ministro Senador Francisco Dornelles.

Assim, por entender que a redação dada à PEC 
n° 37, de 2011, com a Emenda de Redação n° 1, por 
mim apresentada, e a Emenda n° 2, de autoria do en-
tão Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, 
Senador Eunício Oliveira, e aprovadas naquela Comis-
são, seja a mais adequada, é que rejeito as Propostas 
de Emenda à Constituição e as demais emendas a ela 
apresentadas ou relatadas.

Voto.
Pelo exposto, manifesto-me pela constituciona-

lidade e, no mérito, pela rejeição da PEC n° 11, de 
2003; e das PECs n°s 1, 12, 18 e 55, de 2007; e das 
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Emendas de Plenário n°s 3 e 4 à PEC n° 37, de 2011, 
rejeitadas pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania; e pela aprovação da PEC n° 37, de 2011, 
e das Emendas n° 1 e n° 2, acolhidas em forma do 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça.

Srªs e Srs. Senadores, desencadeemos a reforma 
política. Essa matéria, como demonstrei, está madura 
para ser votada. Talvez não atenda à vontade de todos 

os Senadores, mas, tenho certeza, a média das opi-
niões. É a emenda que vai contribuir para o prestígio 
desta Casa e que, sendo aprovada, certamente, como 
já falei, irá desencadear a reforma política, que é a rai-
nha das reformas, a mais importante a ser feita neste 
País, porque dela decorrem todas as outras. 

Muito obrigado.

É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O parecer do Senador Luiz Henrique é 
favorável à Proposta de Emenda à Constituição nº 37, 
de 2011, e é favorável também às Emendas nºs 1 e 2, 
que foram, evidentemente, acolhidas no seu parecer. 

Completada a instrução das matérias, passa-se 
à discussão. 

Eu concedo a palavra, como acordado, ao Se-
nador Eduardo Suplicy, para que ele possa fazer a 
defesa da sua proposta. Em seguida, nós procedere-
mos à votação.

Com a palavra V. Exª.
O Senador Roberto Requião pediu a palavra 

para encaminhar, e nós daremos a palavra a V. Exª, 
para encaminhar. 

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Sr. Presidente, para encaminhar também, por favor. 
(Pausa.)

Para encaminhar também. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Se-
nador Renan Calheiros, Srªs Senadoras, Srs. Sena-
dores, desde que eleito, e aqui cheguei em 1991 pela 
primeira vez, já apresentei proposição no sentido de 
que o Senador suplente fosse também eleito direta-
mente pelo povo. E gostaria aqui de, hoje, persuadir, 
inclusive, os queridos Senadores José Sarney, Luiz 
Henrique e Francisco Dornelles, que apresentaram 
essa proposta que foi aceita pelo Relator Senador 
Luiz Henrique. Quero transmitir a V. Exªs que estou de 
acordo com a proposta do Senador José Sarney de 
diminuir de dois para um os suplentes, que não seja 
mais possível que o cônjuge ou parente consanguíneo 
até o segundo grau possa ser suplente. Mas eu gosta-
ria de persuadi-los sobre a eleição direta, pelo povo, 
daquele que será o suplente.

Ora, tendo sido arquivada a proposta que eu ha-
via apresentado em 91 e, depois, em 95, em julho de 
2007, há seis anos, apresentei a PEC nº 55, de 2007, 
para alterar o Capítulo XLVI, do Texto Constitucional, 
para possibilitar que o suplente de Senador seja es-
colhido pelo voto direto do eleitorado.

Cada Senador seria eleito com dois suplentes, se 
continuasse. Mas, pela proposta que, acredito, será aqui 
aprovada, cada Senador será eleito com um suplente, 
também eleito pelo voto direto, podendo cada partido 
ou coligação partidária apresentar até três candidatos 
a suplente do Senador.

Ocorre que, mesmo após as grandes manifesta-
ções populares e o clamor das ruas, que pede mais 
transparência no trato da coisa pública e maior partici-
pação do povo nas decisões políticas, essa proposta, 
que democratiza a eleição do suplente, tem encontra-

do, por parte de alguns Senadores, alguma resistência 
para a sua aprovação. 

O povo não quer mudanças apenas parciais, 
paliativas, algumas respostas imediatas às suas ma-
nifestações. A população quer, de fato, mudança de 
estrutura, de postura política, de tudo que não respeita 
a grandiosidade do nosso povo e a luta pela democra-
cia e por um dia melhor. 

A figura do suplente que é parente direto – côn-
juge, filho, irmão, neto e assim por diante – do candi-
dato titular ao cargo de Senador, e assim também, por 
vezes, de seus financiadores de campanha, precisa 
ser extinta. E a proposta do Senador já elimina toda a 
parte relativa aos parentes.

A PEC nº 55, de 2007, que eu apresento, precisa 
ser considerada e apreciada em conjunto com a PEC 
nº 37, do Senador José Sarney. Ela tem como pontos 
positivos, como a redução do número de suplentes de 
Senador, de dois para apenas um, bem como a proibi-
ção da eleição de suplente que seja cônjuge ou parente 
consanguíneo do titular até o segundo grau, mas não 
elimina a possibilidade de se escolher, por exemplo, 
aquele que é o financiador de campanha, sem, mui-
tas vezes, qualquer identificação maior com o Estado 
ou com a população que irá representar. Esse ponto 
negativo da PEC nº 37, de 2011, pode facilmente ser 
corrigido, se o Plenário do Senado considerar a pro-
posta de eleição direta para os suplentes.

Eu estou aberto à discussão. Não defendo que 
a PEC nº 55, de 2007, seja aprovada como está, in 
totum, mas entendo ser imperioso que a eleição para 
suplente seja realizada de forma democrática. 

Vamos somar as boas ideias das duas propos-
tas para o bem dos nossos Estados e da democracia 
brasileira. O eleitor, a pessoa que está sendo repre-
sentada pelo Senador ou pelo seu suplente, deve ter 
o direito de escolher quem será o seu representante. 
Não se concebe que, após tudo que está acontecendo 
no Brasil, o Senado Federal queira aprovar uma PEC 
mantendo um suplente para cada Senador, sem que 
este receba sequer um voto. É o voto direto que dá a 
representatividade ao Parlamentar. Como o próprio 
Senador Luiz Henrique notou e reconheceu na sua 
exposição, o Senado tem a obrigação de permitir que 
o eleitor escolha o seu Senador e o seu suplente.

Ainda ontem, o Senador Dornelles mencionou 
que não estaria de acordo com “um Senador e, por 
fora, um suplente”. Ora, a minha proposta é que a 
chapa para o Senado seja composta de um candida-
to a Senador e de dois ou três candidatos a suplente. 
O eleitorado é quem escolherá a pessoa que será o 
suplente do Senador. Isso é uma questão de repre-
sentatividade. É importante que a população de um 
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Estado se sinta representada pelo Senador, seja ele 
o titular ou o suplente.

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

Tem razão, porém, o Senador Francisco Dornelles, 
quando disse que caso o suplente seja o Deputado mais 
votado do Estado, “pode não haver afinidade política 
entre o Senador eleito e o Deputado mais votado; pode 
ser até de partidos antagônicos”, mencionou V. Exª.

Mas, no caso da minha proposta, Senador Dor-
nelles, isso não ocorre. Volto a frisar: a chapa que é 
apresentada aos eleitores tem um candidato a Senador 
e dois ou três candidatos ao Senado para suplente, 
para ser escolhido, dentre estes, um.

Ora, há pouco, conversava com o Senador An-
tonio Carlos Rodrigues, que me autorizou a dizer que 
ele considera que seria muito adequado, por exemplo, 
que, quando da eleição da Senadora Marta Suplicy, 
pudesse ter havido…

(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – … 

por exemplo, a escolha entre Antonio Carlos Rodrigues, 
que inclusive tem seis mandatos eleitos como verea-
dor, tem muita representatividade, e Paulo Frateschi, 
que foi Deputado Estadual pelo PT, que foi Presidente 
estadual do PT. Ele era o primeiro suplente, Paulo Fra-
teschi, o segundo. Mas teria sido ótimo se os eleitores 
tivessem escolhido qual seria o primeiro suplente e 
qual seria o segundo.

No caso de haver um só, como na proposta do 
Senador José Sarney, então Antonio Carlos Rodrigues, 
se tivesse sido eleito pela maioria dos eleitores, ficaria 
como primeiro suplente.

E eu gostaria aqui de perguntar a cada um dos…
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

… 16 suplentes de Senadores, como Ana Rita Esga-
rio, Anibal Diniz, Antonio Carlos Rodrigues, Ataídes 
de Oliveira, Casildo João Maldaner, Clésio Soares de 
Andrade, Cyro Miranda Gifford Júnior, Eduardo Be-
nedito Lopes, Garibaldi Alves, Jorge Afonso Argello, 
Edison Lobão Filho, Paulo Roberto Davim, Ruben Fi-
gueiró de Oliveira, Sérgio de Souza, Wilder Pedro de 
Morais, José Perrella de Oliveira Costa – e tenho tido 
com todos uma relação de respeito e de construção 
mútua – se não se sentiriam muito melhores se tives-
sem sido também eleitos diretamente pela população 
e escolhidos para serem os suplentes que estariam 
substituindo os…

(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

… Senadores titulares em função do seu afastamento. 
(Fora do microfone.)

E teriam, então, a satisfação de poder dizer: “Eu 
também fui escolhido pelos votos do povo de meu 
Estado”. 

Assim, Sr. Presidente, eu conclamo a todos: va-
mos responder ao clamor das ruas, vamos também 
aceitar a proposta do Senador José Sarney, aprovada 
por Luiz Henrique, tenhamos um só suplente que não 
seja parente, não seja cônjuge, mas que esse suplen-
te seja também eleito diretamente pelo povo. Essa é, 
tenho certeza, a vontade da população. 

Se, na hora de fazermos um plebiscito ou refe-
rendo, perguntarmos ao povo: “Você gostaria...

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

de poder eleger diretamente o suplente de Senador?”. 
Eu tenho a convicção de que enorme maioria, próxi-
mo de 100% do povo, responderá: “Sim, queremos a 
eleição direta do suplente”. 

Então, sem prejuízo do parecer do Senador Luiz 
Henrique em favor da proposta do Senador José Sar-
ney, eu gostaria de acrescentar, e pergunto, Sr. Presi-
dente, agora pela ordem:, se eventualmente aprovada 
a proposta de emenda à Constituição proposta pelo 
Relator Luiz Henrique, poderemos também, por que 
método, votar a proposta de eleição direta do Senador 
em seguida à votação da proposta do Senador José...

(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora 

do microfone.) – ... Sarney? Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós agradecemos a intervenção do 
Senador Eduardo Suplicy. E queria dizer ao Senador 
Suplicy e à Casa que o encaminhamento da votação 
vai sobretudo depender do resultado. Na medida em 
que algumas matérias forem sendo aprovadas, elas, 
evidentemente, prejudicarão outras matérias, que, na 
forma do Regimento, não poderão ser apreciadas. 

Concedo a palavra ao Senador Roberto Requião. 
E, de ofício, prorrogo a sessão para que possamos 
concluir a Ordem do Dia.

Queria comunicar aos Srs. Senadores que se nós 
mantivermos esse ritmo de deliberação, vamos con-
cluir a nossa pauta, a nossa agenda, talvez na quarta 
ou na quinta-feira desta semana. Portanto, é muito im-
portante que possamos ajudar para que essa pauta, 
evidentemente, se esgote ainda esta semana. E, dessa 
forma, o Senado estará dando uma definitiva resposta.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Benedito de 
Lira, pela ordem.
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O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – A Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, Sr. Presidente, já consta da pauta para 
ser apreciada até esta próxima quinta-feira?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Como?

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
A lei de Orçamento, a LDO? Se já consta da pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não. Não tem ainda acordo para votar 
a LDO. Quer dizer, o esforço que está sendo feito é 
para nós esgotarmos a pauta que o Senado priorizou. 
E essa pauta pode ser concluída, se nós mantivermos 
apenas o ritmo que adotamos até aqui, na próxima 
quinta ou na próxima sexta-feira, nesta semana, Se-
nador Benedito de Lira.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.

Senador Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srªs e Srs. 
Senadores, eu peço a atenção do Plenário porque o 
momento é um momento de grande responsabilidade 
do Senado da República.

Pela imprensa soubemos, nos últimos dias, que, 
por exemplo, o Presidente Obama, dos Estados Unidos, 
monitora telefonemas e Internet no Brasil. 

E eu fico aqui, Presidente Renan, imaginando se 
neste momento o Presidente Obama não está com os 
olhos na TV Senado, os ouvidos atentos, verificando o 
que vamos fazer com esse pedido da nossa Presidenta 
da República de votarmos e decidirmos a questão do 
suplente do Senado.

Minha gente, eu estou vivendo um paradoxo, a 
impressão que eu tenho é que estamos tratando do 
absurdo. Vamos primeiramente examinar como fun-
ciona isso nos Estados Unidos da América do Norte. 
Não há suplente de Senador. O Senador que assume 
um ministério, por exemplo, ou uma secretaria de um 
governo de Estado abdica ao seu cargo, e o seu cargo 
é preenchido por indicação do outro eleito majoritário 
que se elegeu com a maioria dos votos da população, 
que é o governador de Estado, mas nem isso funciona 
muito bem lá. 

O Senado brasileiro lembra o que aconteceu com 
o suplente do Barack Obama quando foi eleito Presi-
dente da República. Foi negociado inescrupulosamente 
por um governador corrupto.

A minha posição pessoal, no entanto, é mais ou 
menos parecida com a norte-americana. Vamos deixar 
sem suplente de Senador e vamos evitar, como nos 

Estados Unidos, que o Senador seja cooptado pelo 
Executivo. E eu não falo pelo Executivo de agora, por 
qualquer Executivo presidencial, na cooptação de um 
ministério, porque aí vai a cooptação do Senador e 
do seu partido.

Então, nós teríamos um sistema parecido com o 
americano: vagou o cargo, o majoritário remanescente, 
que é o governador de Estado, indica até a próxima 
eleição, e a próxima eleição poderia ser, por exemplo, 
uma eleição de plebiscito, realizada sempre no começo 
de cada ano, ou talvez pudesse coincidir com a eleição 
geral já programada.

Agora, pelo amor de Deus, Srs. Senadores, va-
mos examinar com cuidado o que estamos fazendo. 
A rua grita e o Congresso geme. E nós vamos exa-
minando e aprovando os absurdos sem um raciocínio 
mais acurado.

Em primeiro lugar, nós estamos roubando ao 
povo a possibilidade de escolher. Por que não o pai e 
a mãe? Por que não o filho, a filha e o sobrinho? Não. 
Há um moralismo udenista meio estranho nesse pro-
cesso. Mas a namorada pode, não pode a esposa; o 
financiador de campanha pode, não pode um parente 
próximo; um subordinado pode. Mas estabelecemos, 
retirando da possibilidade do voto popular a escolha. 
Podemos, dessa forma, praticamente fazer o que qui-
sermos, mas o moralismo barato, que não tem nenhu-
ma razão de ser, acaba sendo aplicado. Não, parente 
não. Não é o caso de um governador nomeando o seu 
parente; é ao povo que tiramos a possibilidade de fazer 
uma escolha. Se você, Ferraço, tem um filho militante, 
fica aqui um conselho:...

(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– ... não registre o seu filho e não case com a sua mu-
lher, para evitar uma capitis diminutio média. 

Nós estamos fazendo bobagem. Nós estamos 
gemendo diante de um grito de uma forma tão irra-
cional, como muitas vezes é irracional o protesto das 
ruas, sem liderança, sem intelectuais orgânicos, sem 
propostas. Estamos reagindo à angústia do povo com 
a nossa própria angústia sem objeto. Não vejo como 
possamos continuar dessa forma nesta votação nem 
em outra votação. 

Ou aceitamos, por exemplo, o método americano 
de fazer uma eleição, de respeitar a vontade popular, ou 
nós estamos tirando a possibilidade de decisão do povo.

E o meu velho PT de guerra, Wellington, que 
quer lista partidária, não quer aceitar agora os dois 
suplentes colocados pelo partido?! Qual é a solução 
para uma questão dessas? A solução é simples, Se-
nador Suplicy: prévia na escolha do suplente primeiro 
e do segundo suplente. E daí nós temos uma decisão 
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partidária vinculada à linha programática; senão con-
tinuamos numa verdadeira brincadeira. 

Eu peço ao Plenário desculpas pela minha in-
dignação,...

(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– ... mas eu estou considerando o encaminhamento 
desse processo de reforma eleitoral absolutamente 
irracional. 

E ainda queriam submeter uma questão dessa a 
um plebiscito popular! Imaginem como formularíamos 
o questionamento para que o povo respondesse! Não 
tem cabimento esta votação.

Presidente, eu vou votar com a Liderança do Par-
tido porque sei que serei atropelado por essa vontade 
desesperada de atender o desejo da Presidenta, mas 
é rigorosa e absolutamente irracional o que estamos 
fazendo agora.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Eu concedo a palavra ao Senador Eduardo Lopes. 
Com a palavra, V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Obrigado, 
Sr.Presidente. 

Cumprimento a todos que acompanham esta 
sessão.

Em primeiro lugar, eu quero colocar aqui, de for-
ma bem clara, que em todas as cenas que eu vi das 
manifestações nas ruas, eu não vi em nenhuma faixa 
escrito que era para se tirar os suplentes de Senado-
res. Eu não vi essa placa nas manifestações de rua.

Mas eu quero trazer aqui a seguinte situação. 
Eu concordo quando se diz que podemos deixar ou 
manter um suplente e que esse não seja parente con-
sanguíneo do titular. Concordo plenamente com isso.

Agora, vamos tomar a mim mesmo como exem-
plo. De 2007 a 2011, eu exerci mandato de Deputado 
Federal. Fui eleito Deputado Federal e cumpri o meu 
mandato. Às vésperas da eleição de 2010, eu fui con-
vidado pelo Senador Marcelo Crivella para ser o seu 
suplente. 

E fui indagado, nas ruas, sobre o que fazia um 
Deputado Federal, com uma reeleição praticamen-
te garantida, deixar de disputar a eleição para ser o 
primeiro suplente de um Senador. E a resposta que 
eu dava aos meus eleitores, a resposta que eu dava 
nas ruas era de que o Senador, quando convida um 
Deputado Federal para ser o seu primeiro suplente, é 
porque, primeiro, ele precisa de alguém em quem ele 
veja capacidade para ocupar qualquer cargo que seja 

importante para o próprio Senador, ou até mesmo o 
próprio mandato.

E foi atendendo a um projeto político-partidário 
que eu abri mão da minha candidatura, da minha dis-
puta da eleição para Deputado Federal para o manda-
to de 2012 e aceitei ser o primeiro suplente do então 
Senador Marcelo Crivella.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –SP) 
– Um aparte, Senador.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – E 
eu disputei as eleições – deixe-me só concluir o racio-
cínio, Senador, por favor –; e eu disputei as eleições. 
Ninguém pode dizer que eu não disputei as eleições 
para o Senado. Primeiro, porque eu subi os morros, eu 
subi às favelas do Rio de Janeiro para pedir voto para 
o meu Senador e para pedir voto para mim também. 
Tanto é que eu dizia, quando me perguntavam da mi-
nha não disputa, eu dizia – o Crivella tinha o nº 100 –, 
num jargão que se tornou até conhecido: “vote no 100, 
que você está votando em mim também.”

Era isso que eu falava para os meus eleitores. 
Inclusive nas placas, que eram as propagandas, o meu 
nome estava lá; na urna eletrônica, o meu nome estava 
lá, portanto, o povo não pode dizer que não sabe quem 
é o suplente do Senador, porque o nome do suplen-
te do Senador está na placa, está no material; isso é 
obrigatório, segundo a legislação eleitoral, segundo a 
propaganda eleitoral.

O meu nome estava lá, como primeiro suplente 
de Senador – e havia o nome do segundo suplente 
também. E o número. E eu ainda dizia: “vote no 100, 
que você está votando em mim também”; era isso o 
que eu dizia para os meus eleitores.

Portanto, eu subi as ruas, pedi voto, fui coorde-
nador da campanha do Senador Crivella. Não fui finan-
ciador da campanha do Crivella, mas coordenador da 
campanha do Crivella no Rio de Janeiro.

Hoje eu ocupo a Vice-Presidência do Partido no 
Estado e, interinamente, ocupo a Presidência do Partido 
no Estado; e sou Vice-Presidente nacional do Partido. 
Assim, ninguém pode dizer que eu sou um Senador 
sem voto; ninguém pode dizer que eu não disputei a 
eleição; ninguém pode dizer isso.

Inclusive, quando o nosso Senador foi chamado 
para assumir o Ministério, nenhum jornal, imprensa 
nenhuma disse que o suplente do Crivella que estava 
assumindo era um Senador sem mandato. Pelo con-
trário, ressaltaram que eu tinha cumprido o meu man-
dato de Deputado Federal. No Rio de Janeiro, o jornal 
O Globo ressaltou que eu era um coordenador político 
do partido, um articulador político do partido. Então, 
nós temos que pensar nisso.
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Existem casos e casos. Claro, existem aqueles 
suplentes que são filhos e que nunca disputou uma 
eleição, nunca teve uma vida partidária. Aí eu concordo. 
Como também a esposa, da mesma forma, que nunca 
disputou uma eleição, não é uma pessoa partidária; 
ou o financiador da campanha. Em cada caso, cada 
um responda por si. Agora, eu tenho que pensar nisso.

E eu cumprimento o Senador Requião quando 
diz que nós estamos aqui, de repente, de forma não 
racional, não inteligente, votando as coisas de qualquer 
maneira, sendo que isso vai trazer repercussão e vai 
trazer situações para nós mesmos. Como é o caso da 
emenda em que se chegou a propor que o Deputado 
Federal mais votado assumisse o lugar do Senador 
eleito que viesse a falecer. Como disse o Senador 
Dornelles, nessa PEC, o suplente substitui, mas ele 
não toma o lugar, ele não sucede; ele substitui, mas 
ele não sucede.

Aí veio a emenda em que o Deputado Federal 
mais votado assumiria o Senado no lugar do Senador 
eleito que veio a falecer. Mas quem vai assumir o lu-
gar do Deputado não é um suplente? Aí vai-se dizer 
o seguinte: “Mas o Deputado disputou a eleição, ele 
tem voto.” Mas eu também tenho voto. Eu também te-
nho voto.

E aí vem a questão: quem é o suplente desse 
Deputado Federal? É o suplente do partido, ou é o 
suplente da coligação. Porque, se mudar a questão do 
suplente de Senador aqui, mas não mudar o sistema 
eleitoral, é assim que vai ser. O suplente do Deputa-
do Federal, como estão propondo, é um suplente do 
partido ou é um suplente da coligação.

Então vamos fazer o seguinte? Vamos acabar 
com a eleição proporcional em todos os setores. Vamos 
fazer o seguinte: no Rio de Janeiro, são 46 Deputados 
Federais? Então os 46 mais votados assumem. É a 
eleição nominal na proporcional. Os 46 mais votados 
assumem e o 47º não é só suplente de Senador, ele 
é suplente de 46 Deputados, e qualquer um desses 
cargos que haja será assumido por ele.

Então, acaba-se com coligação, acaba-se com 
suplência de partido e vamos para a eleição, vamos 
para a eleição direta, voto direto, e os mais votados 
assumem o mandato. Vamos falar isso de forma cla-
ra, de forma verdadeira. Corrida de cavalo, como eu 
costumo chamar. Se são 46 vagas, os 46 mais vota-
dos assumem e o 47º é suplente do Senador ou dos 
Senadores eleitos, e é suplente de 46 Deputados que 
foram eleitos. Aí, sim, eu concordo. Aí digo que a re-
forma é para valer, aí digo que a reforma é verdadeira. 
Mas, dessa maneira, realmente, eu não concordo. E 
não legislo em causa própria, estou contando os fatos.

Dou a palavra, com todo respeito e consideração, 
ao Senador Aloysio.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Obrigado, Senador Eduardo. V. Exª dá um de-
poimento, com veemência, sobre a sua atuação, a 
sua contribuição política para a eleição do titular, o 
Senador Crivella. Quero aproveitar o ensejo para di-
zer que, no meu caso também, eu me orgulho muito 
dos meus suplentes, Airton Sandoval e Marta Costa, 
ambos se empenharam imensamente na minha cam-
panha, ambos participaram do meu programa eleitoral 
e ambos estão à altura de vir a assumir o mandato, se 
a circunstância se apresentar. Quero dizer também à 
Casa que, na minha Bancada, tenho três suplentes de 
Senador: o Senador Ataídes, o Senador Cyro Miran-
da e o Senador Ruben Figueiró. Eles também partici-
param ativamente, contribuíram politicamente para a 
eleição da nossa chapa e aqui, no Senado, honram 
a representação dos seus Estados e o meu Partido. 
Muito obrigado.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Muito bem. Agradeço a participação e sabia que não 
seria diferente, que seria de forma coerente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL. Fazendo soar a campainha.) – Eu queria 
só lembrar ao Senador Eduardo Lopes que nós esta-
mos no encaminhamento e não cabe aparte, mas nós 
inscreveremos todos os Senadores pela ordem. Não va-
mos limitar este debate, porque ele é muito importante.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Era 
isso o que eu ia perguntar, Presidente, se eu poderia 
dar o aparte. Então, os Senadores ficam à vontade 
para se manifestar.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Então, 
me inscreva, por favor.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Concluindo a minha fala, quero lembrar o Senador An-
tonio Rodrigues, que já foi citado pelo Senador Suplicy. 
Estivemos hoje no almoço do Bloco e ele citou isso. S. 
Exª foi vereador por cinco mandatos, é um homem que 
tem representação e foi convidado, da mesma forma 
que eu, para compor um projeto político no Estado. Por 
isso, aceitou a suplência da Senadora Marta Suplicy, e 
hoje está aqui exercendo o mandato, exercendo com 
brio também, exercendo com responsabilidade, como 
eu tenho feito ao longo de mais de um ano e meio que 
estou aqui no Senado.

Vamos votar isso, mas chamo atenção de todos os 
Senadores. E como será a eleição do suplente direto? 
Eu vou chegar e dizer que não quero me eleger Sena-
dor, mas quero me eleger suplente de Senador e vou 
me inscrever como suplente de Senador? É isso que 
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vai acontecer? Para ser votação direta para suplente, 
terei que me inscrever como suplente de Senador?

Uma coisa que foi citada e com a qual concordo 
e sempre disse aqui: não me considero suplente de 
Senador, mas um Senador suplente, o que é diferente. 
Suplente de Senador é uma coisa, Senador suplente é 
outra coisa. É como Vice-Presidente, é como Vice-Go-
vernador, é como Vice-Prefeito. Então, vamos acabar 
também com a eleição de Vice-Presidente, com a elei-
ção de Vice-Governador, com a eleição de Vice-Prefei-
to, de tudo! Então, não teremos mais Vice-Presidente, 
nem Vice-Governador e nem Vice-Prefeito. A pessoa 
vai ter que se inscrever e disputar a eleição. “Creio que 
não consigo vencer para Governador, então vou me 
candidatar para Vice-Governador.” Se acho que não 
consigo vencer para Senador, vou me inscrever para 
suplente de Senador para disputar a eleição?

Finalizando, Sr. Presidente, e agradecendo a paci-
ência, digo: vamos votar de maneira séria, de maneira 
responsável. E concluo dizendo que não vi uma faixa 
sequer nas ruas pedindo o fim da suplência de Sena-
dor, que foi inclusive colocado no plebiscito. Isso não 
é assunto para plebiscito. Como também foi colocada 
a lista fechada, financiamento público de campanha. 
O PT e quem defender isso, se for para o plebiscito, 
vai perder. Acha que o povo vai aceitar financiamento 
público de campanha? O meu povo está gritando pe-
los gastos da Copa vai aceitar financiamento público 
de campanha?

Quando subir à tribuna aqui ou for para propagan-
da de televisão para falar em lista fechada, em que os 
caciques vão estar na cabeça. Poderia fazer isso com 
a maior... Aí sim, estaria legislando em causa própria, 
porque, se houver uma lista fechada no Rio de Janei-
ro, quem vocês acham que será o primeiro da lista? 
Quem será o primeiro da lista do PRB no Rio de Janei-
ro? Eu. Por quê? Porque sou Senador, sou Presidente 
do Partido, sou coordenador. Quem vai ser o primeiro 
da lista? Então, eu poderia ficar bem calado, porque 
seria muito bom para mim ser o primeiro da lista, mas 
não aceito isso, porque serão os caciques mantidos 
no poder. Tenho certeza de que isso o povo não quer! 
Tenho certeza de que o povo não quer isso!

Obrigado Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra, para encaminhar 
a votação, ao Senador Blairo Maggi.

Com a palavra V. Exª.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores, eu gostaria de me posi-
cionar neste assunto, dizendo, em primeiro lugar, que 
eu já fui suplente de Senador.

Em 1996 – se não me engano –, numa compo-
sição política, o falecido ex-Senador Jonas Pinheiro 
me convidou para que eu fosse suplente de Senador 
na sua chapa. Confesso a V. Exªs que relutei muito à 
época em aceitar essa incumbência de ser Senador 
suplente ou suplente de Senador. Mas essa possibi-
lidade de disputar, que depois aceitei com a aquies-
cência da minha família, do meu pai, da minha mãe 
e de todos da minha família, fez-me ver o outro lado 
da política e que depois me encaminhou para que eu 
pudesse disputar uma eleição de Governador, uma 
segunda eleição de Governador e hoje estou aqui, no 
Senado Federal.

À época, o Governador era Jayme Campos e foi 
nessa coligação que nós disputamos. Lembro muito 
bem que eu fui para as ruas, coloquei o meu nome, 
coordenei a campanha do Senador Jonas Pinheiro 
em toda a região sul do Estado do Mato Grosso, junto 
com os produtores rurais do Estado, e Jonas Pinheiro 
venceu as eleições com uma margem muito apertada 
em relação aos outros que estavam disputando. Eram 
duas vagas.

Então, o papel do suplente – meu na época e 
do Da Riva, que depois foi Prefeito da cidade de Alta 
Floresta – foi fundamental para que o Senador Jonas 
Pinheiro viesse a ser Senador. Certamente, se eu e o 
Da Riva não estivéssemos na chapa, o Senador Jonas 
não teria sido o Senador Jonas, e o Brasil teria perdido 
um grande Senador, como foi nos dois mandatos em 
que ele esteve nesta Casa.

Agora, em 2010, quando eu me candidatei ao 
Senado Federal, de novo numa composição entre par-
tidos, buscando uma alternativa política, também fiz a 
escolha e a opção por dois suplentes de Senadores, 
um, inclusive, já passou por aqui, o Cidinho Santos, 
que esteve aqui, durante quatro meses, defendendo os 
interesses de Mato Grosso e que se revelou um gran-
de Senador, um grande político, que já era um grande 
político, que foi Prefeito, foi Secretário e conhece como 
é a política brasileira.

E quero dizer a V. Exªs que o meu 2º Suplente 
também é um homem de experiência, Rodrigues Pal-
ma, três vezes Deputado Federal, Prefeito da cidade 
de Cuiabá. São pessoas que conhecem a política e que 
ajudam o Senador a chegar a esta Casa. Por exemplo. 
Eu saía do Governo do Estado de Mato Grosso can-
sado, depois de oito anos, quase sem querer disputar 
essa eleição para Senador, e o meu primeiro suplente, 
o Cidinho Santos, foi quem liderou a minha campanha, 
quem coordenou a minha campanha, quem fez os acor-
dos políticos com os prefeitos. Enfim, ele coordenou a 
minha campanha e merece estar no lugar.
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Então, eu gostaria de dizer que sou contra, sim, 
que venha aqui o pai, que venha a mãe, a esposa, isso 
e aquilo. Isso eu acho que não está certo. Sou contra 
isso. Agora, colocar um suplente que tem o seu nome 
também vinculado à campanha? E mais: tem que ter, 
como os senhores tiveram, a conta individual da pres-
tação de contas do Senador no TRE. Se der problema 
com ele, você não assume o seu mandato. Então, dizer 
que esse suplente de Senador não é válido, que ele é 
escondido, desculpem-me, mas isso é para quem não 
conhece política e não sabe que é da política. Portan-
to, acho que nós não devemos seguir no caminho que 
está aqui proposto.

Não querem dois suplentes? Um só? Ótimo! É até 
melhor para fazer as composições. Mas dizer que os 
Senadores que estão exercendo este mandato e que 
tiveram o seu nome na urna, que tiveram que prestar 
conta, não são conhecidos da sociedade? Desculpem-
-me, mais uma vez, mas eu não concordo. Eles dispu-
taram a eleição, assim como eu disputei uma eleição 
como suplente em 1996, não me lembro muito bem 
quando. Mas o processo é claro. Não dá para a gente 
simplesmente engolir aquilo que querem nos empurrar.

Eu não concordo com essa posição de que a rua 
quer que acabe com o suplente de Senador. Ela quer 
transparência, e está havendo transparência nesse 
assunto, porque ele é escolhido na convenção, é re-
gistrado no TRE, tem conta bancária separada, presta 
conta separada, tem seu nome nos nossos cartazes, 
aparece na televisão e, por último, presta conta. Se a 
conta dele não tivesse sido aprovada, nenhum de V. 
Exªs teria assumido o mandato de Senador nesta Casa. 
Portanto, quero defender aqui a posição dos suplentes 
de Senadores. São legítimos, são legais e merecem 
estar disputando o Senado.

Quando chegar a eleição de 2014, nós podemos, 
sim, colocá-lo mais em evidência, chamar o suplente 
para que ele apareça mais na televisão, para que as 
pessoas tenham um conhecimento melhor. Mas eu 
não concordo com dizer que eles são desconhecidos 
e que são só financiadores de campanha. Sinceramen-
te, é uma acusação que não cabe para mim e tenho 
certeza de que não cabe para a maioria dos senhores 
que estão aqui.

Portanto, eu vou votar contra o projeto que está 
aqui, para deixar como está neste momento. Se achar-
mos uma fórmula diferente de melhorar, eu sou um 
seguidor, mas nesse projeto eu não embarco.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Ataí-
des Oliveira e quero dizer que ainda estão inscritos 
Benedito de Lira, Lúcia Vânia, Pedro Taques, Welling-

ton Dias, Francisco Dornelles, Sérgio Souza, Antonio 
Carlos Rodrigues e José Perrella.

Com a palavra o Senador Ataídes Oliveira.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na verdade, eu não estava nem inscrito, mas agradeço 
por ter me convocado a esta tribuna.

Ouvi atentamente todos os nossos companhei-
ros Senadores que colocaram suas belas palavras e 
fizeram suas colocações, como eu também vi, agora, 
recentemente, o meu antecessor da tribuna, que tam-
bém é suplente, e o Senador Blairo Maggi.

Senador Blairo, o seu testemunho como um ex-
-suplente e hoje como esse brilhante e atuante Senador 
da República é um orgulho muito grande para quem 
está como suplente nesta Casa.

Eu quero dizer, Sr. Presidente, que eu também, 
como o Senador Blairo, relutei horrores para não entrar 
na política. Meus filhos não saíam da minha casa sem 
me pedir que eu não entrasse na política. Faltando dois 
dias para a convenção, acabei aceitando a suplência 
do Senador João Ribeiro no meu Estado do Tocantins.

Sou um empresário que está em Tocantins desde 
sua criação. Lá, eu dou milhares de empregos, distri-
buo renda e pago impostos. Posso afirmar que fui às 
ruas com meu titular, Senador João Ribeiro. Fui aos 
palanques com meu Senador titular, João Ribeiro, 
levando, com ele, juntamente com ele, toda a minha 
história de empresário, de homem sério, trabalhador, 
que dá emprego e distribui renda naquele Estado. Ago-
ra, fiquei sabendo, recentemente, que um dos nossos 
Senadores chamou um suplente de biônico. Eu acho 
que é uma falta de respeito com os seus companhei-
ros. É inadmissível! 

Eu lamento ainda mais, Sr. Presidente, que es-
tejamos aqui hoje a discutir suplência de Senador da 
República. Na verdade, não é isso que o povo, quando 
foi às ruas, reivindicou. Nós deveríamos estar, nesta 
Casa, hoje, Sr. Presidente, discutindo a reforma política 
neste País, reforma tão exigida e necessária que se 
encontra engavetada há muito tempo. Isto sim! Deve-
ríamos estar discutindo hoje o financiamento privado 
de campanha, essa pouca vergonha chamada finan-
ciamento privado de campanha. Financiamento privado 
de campanha não existe. Isso é dinheiro público. Em-
presário nenhum, neste País, que, quando administra 
bem os seus negócios, tem uma rentabilidade de 3 a 
6%, vai designar, Sr. Presidente, 20% ou 30% do seu 
negócio para manter campanha política. Isso é um en-
godo, uma mentira! Esse dinheiro, quando em caixa, 
já é dinheiro de obras superfaturadas. Isso é dinheiro 
público! Ele simplesmente retorna a esse político para 
manter a campanha dele. Esse empreiteiro, que ainda 
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não entrou no negócio, que bota lá o seu milhão de 
reais quer, no mínimo, R$10 milhões de volta, porque 
empresário nenhum está aí para fazer graça para nin-
guém. Esta é a pura verdade! Então, essa história de 
financiamento privado de campanha é a maior enga-
nação que já vi em toda a história! Coincidência!

Essa história de eleição de dois em dois anos 
neste País é um atraso. Isso custa tão caro para o 
País... Era isso que deveríamos estar aqui discutindo. 
Um governador que acaba de ser eleito já está pensan-
do, no primeiro dia de seu mandato, em acompanhar 
a campanha de prefeitos e vereadores. Ele já come-
ça a fazer campanha no seu primeiro dia de governo. 
Terminada a eleição, após dois anos, para prefeitos e 
vereadores, ele, então, já começa a fazer campanha 
para a sua reeleição. É a essa reeleição que eu sou 
radicalmente contrário, porque gestor não trabalha 
no último ano, ele faz campanha. Ou seja, nós, políti-
cos, estamos sempre em campanha, especialmente 
os nossos gestores. Isto, sim, é um prejuízo enorme 
à Nação, e é exatamente disso que o povo está a re-
clamar nas ruas.

Quanto à suplência de Senador, eu ainda não te-
nho a minha posição formada se é um ou se são dois, 
mas eu, particularmente, acho muito um mandato de 
oito anos para Senador de oito anos, salvo melhor ju-
ízo dos meus pares. Deveria ser de cinco anos para 
todo mundo. A coincidência do mandato de cinco anos 
para desde vereador a Presidente da República seria 
uma economia enorme para o País.

Enfim, Presidente, era isto que nós deveríamos, 
neste momento, estar a discutir: uma reforma política 
séria, que venha a atender aos anseios da sociedade 
brasileira. É isso que o povo brasileiro está pedindo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª, Senador 
Ataídes.

Concedo a palavra ao Senador Benedito de Lira.
Com a palavra V. Exª, pela ordem.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de emitir opinião a respeito da matéria que 
está sendo discutida na tarde noite de hoje. 

Sr. Presidente, o que me chama a atenção é que, 
quando a Assembleia Nacional Constituinte foi insta-
lada, os Parlamentares que compuseram a Assem-
bleia Nacional Constituinte, não sei se para atender a 
determinados chamamentos ou para fazer pose para 
a plateia, aprovou tudo, inclusive a institucionalização 
dos dois suplentes para o Senador. 

Dizer agora que isso não serve eu acho até uma 
incoerência, até porque essa PEC, como me dizia aqui 

o eminente Relator, Senador Luiz Henrique, já tinha 
sido aprovada, com parecer favorável, em 2003. Dez 
anos depois, ela vem a Plenário para ser discutida e 
votada. Dez anos depois! Será que não houve moti-
vos maiores para que a gente pudesse apreciar essa 
matéria nos momentos em que se discutia a reforma 
política na Casa?

Eu cheguei aqui em 1994, Senador Jader Barba-
lho. Desde aquela época que se conversa no Congres-
so Nacional sobre se fazer uma reforma política, mas 
uma reforma política ampla, pela qual, na verdade, a 
gente possa ter um diploma legal, após a aprovação 
pelo Congresso Nacional, de uma matéria que disci-
pline os atos políticos neste País. Nunca a fizemos. 
Fizemos uma série de projetos que, na verdade, não 
representaram muita coisa, fatiando.

Agora, Senador Sarney, comenta-se a possibi-
lidade de se fazer um plebiscito e, depois, então, do 
plebiscito, o referendo, para que o Congresso Nacio-
nal se debruce sobre uma verdadeira reforma política, 
que nós precisamos fazer nestas Casas do Congresso 
Nacional.

Mas eu confesso a inoportunidade desta emenda 
a ser votada na tarde noite de hoje, até porque, como 
já disseram alguns oradores que me antecederam, as 
pessoas que participaram como suplentes de Sena-
dor... Inclusive, a Constituição não faz restrição a quem 
quer que seja, seja ele parente de primeiro, segundo 
ou terceiro grau ou não seja parente.

Então, é preciso que esta Casa reflita. Não po-
demos aprovar as coisas assim, a toque de caixa ou 
porque chegou o momento oportuno do reclamo. As 
manifestações da sociedade estão pedindo outras 
coisas. Estão pedindo outras coisas, Sr. Presidente!

Então, eu queria, nesta oportunidade, Sr. Pre-
sidente, Senador Renan Calheiros, Srªs e Srs. Sena-
dores, dar o meu depoimento. Acho, confesso e repito 
a inoportunidade de nós discutirmos e votarmos esta 
matéria. No momento, nós precisamos, sim, as duas 
Casas, juntas, independentemente de plebiscito, fazer 
uma comissão para que possamos analisar todos os 
aspectos de uma reforma política realmente verdadei-
ra, não uma colcha de retalhos.

Que amanhã aprovemos aqui qualquer que seja 
outra matéria que diga respeito a uma ação política e é 
um item de uma reforma política que poderá acontecer.

É preciso que o Congresso Nacional pise em terra 
firme e, numa determinação, possamos, realmente, nos 
debruçar em cima desta matéria, que é relevante para 
o País. Nunca nesse tal de menosprezo, porque, como 
dissera o Senador Blairo, à proporção que você requer 
o seu registro como candidato a Senador, se não tiver 
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o acompanhamento dos suplentes, logicamente a sua 
candidatura não será registrada. 

Houve a eleição. Hoje o suplente se torna conhe-
cido, ele participa do processo, ele não é anônimo. E 
agora vamos acabar com isso. Vamos fazer uma refor-
ma política, vamos tirar dois suplentes, deixar um. É 
perfeitamente normal. Não é consensual, mas é abso-
lutamente necessário que se analise ou então que se 
estabeleça a regra para também o suplente se eleger, 
como era no passado, antes da Constituinte. 

O Vice-Presidente da República disputava a elei-
ção ao lado do candidato a Presidente, Senador Sérgio, 
e elegia-se um Presidente, como se elegeu o Sr. João 
Goulart, que fazia parte de uma composição política 
da época e se elegeu Vice-Presidente, derrotando 
Milton Campos. Ele se elegeu Vice-Presidente numa 
chapa diferente daquela que ganhou o Presidente da 
República, se a memória não me falha, Jânio Quadros.

Então, Sr. Presidente Renan, é meritória a decisão 
de V. Exª ao pautar essas matérias. Agora, parece-me, 
e me desculpe, a inoportunidade para que a gente pos-
sa apreciá-la e, ao mesmo tempo, dar o nosso veredito 
de aprovação. Eu confesso que sou contrário a esta 
matéria e vou votar contra se ela persistir na pauta.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Eu concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia. 
V. Exª tinha permutado com o Dornelles.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para 

discutir. Sem revisão da oradora.) –Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, a Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 37, de 2011, ora em análise, que determina que 
cada Senador seja eleito com apenas um suplente – e 
não dois – é uma matéria de extrema relevância.

Gostaria de destacar o nome do Senador José 
Sarney, autor da proposta, bem como o competente 
trabalho da Comissão de Reforma Política e do Rela-
tor, Senador Luiz Henrique.

Não poderia deixar de destacar alguns dos aper-
feiçoamentos que a matéria traz ao modelo político bra-
sileiro. Além de proibir que o suplente seja cônjuge ou 
parente do titular, a proposta também estabelece que o 
suplente só assuma a cadeira em caso de afastamento 
temporário, seja porque o titular do cargo assumiu po-
sição no Executivo, seja porque se afastou de licença.

Vale lembrar que, havendo afastamento definitivo, 
o suplente fica até que seja convocada nova eleição. 
Em caso de vacância a 120 dias ou mais das próximas 
eleições, o novo Senador será escolhido simultanea-
mente ao pleito. Em caso de afastamento definitivo a 
menos de 120 dias das eleições, o novo titular só será 
escolhido no pleito seguinte.

O suplente exercerá o cargo somente até a posse 
do Senador eleito. O Senador eleito assumirá o cargo 
no dia 1º de fevereiro do ano seguinte a sua eleição e 
concluirá o mandato do antecessor.

A importância dessa matéria é incontestável. 
Este é um apelo que escutamos em cada canto deste 
País. Não é possível continuar com o modelo atual. 
Isso não só é bom para esta Casa, como também – e 
principalmente – para a sociedade brasileira. Digo isso 
porque a PEC nº 37, de 2011, se apresenta como um 
dos passos rumo à reforma política.

Por entender que esse conjunto de medidas irá 
contribuir para a melhoria do nosso sistema político-
-eleitoral, voto pela aprovação desta proposta.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu concedo a palavra ao Senador Sér-
gio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de agradecer ao 
Senador Pedro Taques por permitir essa inversão da 
fala, pois tenho um compromisso daqui a instantes e 
não gostaria de sair do Senado sem me manifestar 
sobre esse assunto. 

Há uma ação muito forte da sociedade brasileira, 
colocada há muito tempo pela imprensa, pela mídia, de 
que suplente de Senador é sem voto, de que suplente 
de Senador foi escolhido pela relação de parentesco, 
de que suplente de Senador foi escolhido para financiar 
campanhas e de que o Senado Federal tem x, 2x, 3x 
de Senadores suplentes, enquanto os titulares deixa-
ram para ser governadores ou vieram a falecer ou, por 
algum outro motivo, deixaram de ocupar a titularidade. 

Eu acho que nós temos no Senado Federal, no 
Congresso Nacional, Parlamentares de todos os ní-
veis, de todos os tamanhos: aqueles que trabalham 
de dia e de noite; aqueles que trabalham de vez em 
quando; aqueles que têm um comprometimento com a 
sua base, com as suas unidades federativas, como é 
o nosso caso, que representamos as nossas unidades 
federativas; aqueles que são titulares, e trabalham me-
nos do que os suplentes; aqueles que são suplentes, 
e trabalham menos do que os seus colegas; e aqueles 
que trabalham mais. 

Fui tomado de surpresa no final do ano passado, 
quando fui escolhido por uma revista de circulação na-
cional o terceiro mais atuante do Senado Federal no 
ranking progresso. Suplente. Um ano e meio no Senado. 
Eu me surpreendi, não esperava isso. Mas quero dizer 
a V. Exªs e ao povo brasileiro que, ao compor uma cha-
pa no meu Estado, o Estado do Paraná, eu fui indicado 
por um partido, o Partido do Movimento Democrático 
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Brasileiro, o maior partido deste País. Inclusive, um 
partido que, nos últimos 30 anos, meu caro Senador 
Roberto Requião, governou o Paraná por vinte. Na-
quele momento, V. Exª, afastado, renunciou para ser 
candidato ao Senado, enquanto assumia o seu Vice, 
Orlando Pessuti, que era o Governador do Paraná. 
Numa coligação com o Partido dos Trabalhadores, eu 
fui indicado pelo meu partido para ser o suplente da 
então candidata Gleisi Hoffmann, hoje Ministra-Chefe 
da Casa Civil. Tem um legado político, tem toda uma 
estrutura partidária, todo um legado de anos, de dé-
cadas, construído atrás da indicação dessa suplência. 
Não foi por acaso. E não era um inexperiente. Não tive 
um mandato, mas sempre militei nos bastidores da 
política. Desde o tempo do meu bisavô, nós estamos 
no meio político, desde a década de 50, quando vie-
ram, Senador Luiz Henrique, de Santa Catarina, os 
Kuerten, que foram políticos lá em Santa Catarina. É 
a minha família. 

Mas não relaxei, não fiquei na sombra durante o 
processo eleitoral. Fui para as ruas, visitei mais de 250 
cidades no meu Estado sozinho, não na companhia do 
candidato ao Senado ou ao Governo da minha chapa, 
fazendo reuniões com lideranças, com a comunidade, 
dizendo, muitas vezes, o que era a figura do suplente, 
porque a sociedade não sabe, não tem ideia do que 
é o suplente.

E o que é o suplente? Suplente, minha gente, é 
vice. E por que é vice? Porque a eleição é majoritária 
e toda eleição majoritária tem vice: Vice-Presidente 
da República, Vice-Governador, Vice-Prefeito e Vice-
-Senador. Só que nós estamos no Legislativo e, por 
isso, é chamado de suplente. E por que são dois su-
plentes? Porque o mandato é de oito anos. Quem seria 
o segundo vice do Poder Executivo? O Presidente do 
Legislativo. É ele o segundo vice na sucessão natural.

Não estou aqui para dizer que sou a favor ou con-
tra a extinção dos suplentes. Estou aqui para dizer o 
seguinte: fiz o meu papel durante o processo eleitoral. 
Como disseram outros Senadores, estive na campanha, 
meu nome estava no material de propaganda, minha 
foto estava nas urnas. Todo o cidadão paranaense que 
votou na Gleisi Hoffmann votou em mim. Lógico que, 
às vezes, pensando que estava votando nela e não es-
perando que estava também votando em mim. Muitos 
votaram na titular, através do grupo político do qual eu 
fazia parte e das manifestações na campanha que nós 
fizemos. Sabemos como funciona o processo político.

Acho que precisamos, sim, dar uma resposta à 
sociedade. Suplente financiador de campanha é co-
mum? Sim, nós sabemos, como é para Vice-Prefeito, 
Governador ou Presidente da República em muitos 
casos. E o problema do parentesco? Se é proibido em 

cargo em comissão, por que não proibir o nepotismo 
também para suplência? Concordo com isso. 

Precisamos moralizar e dar transparência, mas 
não sei, Senador Luiz Henrique, com todo o respeito 
que tenho por V. Exª e pela sua competência como le-
gislador e como homem público deste País, se a sua 
proposta é a mais ideal. Como ficaria, por exemplo, 
no caso da falta do titular? O suplente assume por um 
período. Há convocação de eleição extemporânea? Ou 
no caso de dois em dois anos, citado aqui por alguns, 
ou o caso do DF, Senador Cristovam Buarque, que só 
tem eleição de ano em ano?

Talvez a reforma política tenha que ser mais com-
pleta. Nós deveríamos discutir, por exemplo, unificação 
de eleições. Essa seria uma solução plausível.

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

Nós deveríamos discutir tempo de mandato. Oito anos 
para Senador? Não sei. É o correto? Poderia ser me-
nos. Quatro anos para o Executivo é muito, Senador 
Jorge Viana? Poderia ser mais? Reeleição? Por que 
não, por exemplo, permitirmos para o Congresso Na-
cional e para o Poder Executivo uma única reeleição? 
Nos Estados Unidos, para Presidente da República, 
é uma única eleição. É permitido uma única vez você 
se candidatar novamente a Presidente da República.

Eu acho que a reforma política é muito mais do 
que a discussão sobre se suplente é competente ou 
não é competente. Não estou dizendo que sou melhor 
do que as senhoras e os senhores, mas estou dizen-
do que eu tenho responsabilidade com o meu Estado 
e represento muito bem a unidade federativa que é o 
Estado do Paraná como Senador da República em 
exercício que sou.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Sér-
gio Souza.

Eu concedo a palavra ao Senador Pedro…
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Pre-

sidente. Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Pela ordem, Senador Paulo Davim.
Em seguida, eu concedo a palavra ao Senador 

Pedro Taques.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Eu solicito a V. Exª a 
votação do nosso requerimento para incluir na pauta 
de votação a PEC nº 34, que dispõe sobre a carreira 
médica, de autoria do Senador Vital do Rêgo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu quero dizer a V. Exª que, não ha-
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vendo objeção do Plenário, nós vamos submeter esse 
requerimento, logo após a sessão, à deliberação.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Presi-
dente. Vamos para a votação. Vamos para a votação, 
porque essa discussão do suplente que está aí… Não 
é isso que a população está pedindo na rua. O que a 
população está pedindo é a mudança da conduta dos 
políticos. E o suplente tem participado de todas as 
eleições. Portanto, vamos votar logo, porque é uma 
aclamação total aqui.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Cassol.

Concedo a palavra ao Senador Pedro Taques para 
encaminhar a votação. Com a palavra, V. Exª.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, nós não estamos discutindo aqui es-
tes suplentes que têm atuação digna e honesta nesta 
Casa. Nós não estamos discutindo aqui, senhores, os 
atuais suplentes que estão no exercício do mandato. 
Nós estamos discutindo uma mudança na Constituição.

Confesso, Senador Luiz Henrique, que o ideal 
seria que nós discutíssemos uma reforma política con-
forme foi discutida lá na Comissão Especial, muito bem 
presidida por S. Exª o Senador Dornelles. Mas nós aqui 
estamos debatendo apenas a questão dos suplentes.

Eu quero expressar aos atuais suplentes o meu 
respeito. Agora, nós precisamos, sim, mudar esta re-
alidade.

Eu votarei de acordo com a proposta de emenda 
à Constituição muito bem relatada pelo Senador Luiz 
Henrique. Voto por alguns motivos e passo a relacioná-
-los. O primeiro deles é que o ideal seria que aquele 
que substitui o Senador eleito que, porventura, não 
possa exercer sua função fosse o segundo mais vo-
tado, quando a eleição se desse para a renovação de 
um terço, ou o terceiro mais votado, quando a eleição 
se desse para a renovação de dois terços. Aliás, foi 
isso que defendi na Comissão Especial da Reforma 
Política. No entanto, ali nós perdemos. E aceitei, na 
Comissão Especial, os argumentos trazidos naquela 
oportunidade.

Nada temos contra esses suplentes. Nós esta-
mos mudando para frente. E não podemos, Senador 
Requião, simplesmente por mimetismo, copiar o que 
existe nos Estados Unidos. A construção da Federa-
ção americana é totalmente diversa da construção da 
Federação brasileira, e os Senadores são necessários 
para a existência da Federação. Não há de se falar em 
Federação sem a existência de Senadores.

Não podemos aceitar, Presidente Sarney, que o 
Deputado Federal mais votado possa assumir o cargo 
de Senador, porque, na eleição para Deputado Federal, 

notadamente nos Estados com dimensões territoriais 
continentais, notadamente nos Estados em que a polí-
tica é segmentada, o Deputado defende uma região, e 
não há, nos Estados maiores, a construção da defesa 
do Estado como um todo. Essa é a realidade.

O melhor caminho é justamente o que trouxe o 
Senador Luiz Henrique: que apenas um suplente possa 
substituir, e não suceder; em caso de sucessão, nós 
teremos necessariamente uma eleição, para que o ci-
dadão possa escolher aquele que vai bem representar 
o Estado nesta Casa.

Hoje, a legislação que trata da suplência, a norma 
subconstitucional, dá maior importância ao suplente: o 
seu nome está na cédula, o suplente pede voto, o su-
plente tem conta separada. Mas nós precisamos mudar 
essa realidade. E não concordo com o argumento de 
que é udenismo defender a proibição de que paren-
tes consanguíneos ou afins possam exercer o cargo 
de suplente. Nada há contra os atuais. Nós temos de 
mudar para o futuro, porque a Constituição, no art. 
14, já faz essa opção ao proibir, no § 6º do art. 14 – e 
dali o Senador Luiz Henrique copiou –, que parentes 
consanguíneos ou afins possam assumir funções ma-
joritárias sem a renúncia ou a desincompatibilização 
daquele exerce a governadoria.

Sr. Presidente, o ideal seria que nós pudésse-
mos debater aqui a efetiva função dos Senadores da 
República. O ideal, Sr. Presidente, seria nós debater-
mos aqui a teratologia, a excrescência de Senador da 
República exercer cargo no Poder Executivo e, depois, 
voltar para exercer cargo no Poder Legislativo. Concor-
do nesta parte com o Senador Requião: quem desejar 
ser Ministro de Estado ou Secretário de Estado deve 
renunciar ao cargo de Senador da República. Aliás, 
tenho uma proposta de emenda à Constituição nesse 
sentido, porque o Senador foi eleito com a função de 
fiscalizar a atuação do Poder Executivo, e ele se com-
promete se exerce a função executiva.

Imaginemos, Senador Walter Pinheiro: no atual 
Governo, há 39 Ministérios. Se a Presidenta da Re-
pública entender por bem escolher um Senador para 
cada Ministério, 39 Senadores exercerão a função de 
Ministro. A Presidenta da República, o Poder Executivo 
muda a composição do Poder Legislativo: haverá aqui 
39 suplentes e 39 Senadores exercendo a função de 
Ministro. Sua Excelência pode mudar a composição da 
Casa, que tem a atribuição de fiscalizar suas atividades.

Por isso, vou votar favoravelmente à proposta 
apresentada pelo Senador Luiz Henrique. Nada tenho 
contra suplente. Aliás, não vi nesta Casa nenhum Se-
nador tratar suplente diferentemente do Senador que 
foi eleito junto com o suplente. Não podem existir pri-
meiros entre aqueles que são pares, não podem existir 
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melhores entre aqueles que são iguais. Se o suplente 
assumiu o mandato, ele deve exercer esse mandato 
na dignidade do mandato, sem qualquer diferença com 
o Senador eleito. Mas nós precisamos mudar essa re-
alidade para o futuro.

Confesso, para encerrar, Sr. Presidente, que eu 
gostaria de aqui debater a extinção da reeleição. Con-
fesso que gostaria de aqui debater o sistema de go-
verno, o parlamentarismo, para que nós pudéssemos 
fugir desse presidencialismo que é imperial, que é mo-
nárquico. Confesso que eu gostaria de aqui debater o 
voto facultativo, não apenas essa questão da suplência. 
Aliás, na Comissão presidida pelo Senador Dornelles, 
nós debatemos esses temas importantes para a Re-
pública. Não que esse tema não seja importante, mas 
precisamos votar.

Vou votar favoravelmente à proposta de emenda 
à Constituição. Não entendo ser udenista quem defen-
de a alteração no tocante ao suplente e à vedação do 
art. 14, § 6º, da Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Fran-
cisco Dornelles.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, quero dizer que sou 
totalmente favorável à figura do suplente. O suplente 
é fundamental para a eleição do titular, faz parte da 
chapa. Muitas vezes, o titular é eleito em decorrência 
do suplente, e o suplente é da maior importância.

O projeto de Luiz Henrique mantém a figura do 
suplente, mantém o suplente, reconhecendo que ele 
é fundamental para a eleição do titular. Agora, por que 
dois suplentes? Em que lugar do mundo existem dois 
suplentes para Senador? Ele mantém o suplente, re-
conhece a importância do suplente, que é fundamental 
para a eleição do Senador, mas reduz de dois suplen-
tes para um suplente.

Em segundo lugar, o suplente substitui o titular. 
Cada vez que o titular se afasta para assumir um Mi-
nistério ou por motivo de doença, temporariamente, o 
suplente assume em toda sua plenitude, o suplente 
assume o Senado com todas as regalias. O valor do 
suplente é reconhecido pela eleição que ele teve por 
meio do titular.

Entretanto, o suplente não sucede o titular. Se o 
titular, por acaso, afasta-se de forma definitiva, faz-se 
nova eleição, para se discutir quem é que vai ser, de 
forma definitiva, o suplente.

Primeiro, essas mudanças só serão aplicadas 
àqueles que forem eleitos em 2014, não atingem os 
atuais suplentes nem modificam as regras de suplência.

Segundo, ele veda a eleição do suplente que seja 
cônjuge, parente consanguíneo ou afim do titular até o 
segundo grau ou por adoção. Essa é uma demanda da 
sociedade. Todas as indicações que se fazem pedem 
que se elimine essa relação familiar.

Desse modo, eu queria dizer o seguinte: sou 
totalmente favorável à figura do suplente. O suplente 
é fundamental. O relatório do Senador Luiz Henrique 
mantém o suplente, dá direito ao suplente de substi-
tuir o titular em todas as situações. Apenas estabelece 
que o suplente não sucede o titular e que, no caso de 
afastamento definitivo do titular, haverá, democratica-
mente, nova eleição para o titular.

Por isso, peço que os senhores considerem es-
sas alternativas. Acho que houve algumas distorções. 
Alguns Senadores com quem conversei me deram a 
impressão de que nós estávamos querendo eliminar 
o suplente, retirar o suplente, desmoralizar o suplente. 
Ao contrário, nós queremos o suplente, por reconhe-
cermos que o Estado não pode ficar sem Senador. Se 
o Senador se afasta, tem de haver o suplente. O su-
plente é fundamental. Apenas não vejo necessidade 
de dois suplentes, mas de um único suplente.

Por esses motivos, peço que os senhores racio-
cinem, pensem como sempre fazem e votem favora-
velmente ao relatório do Senador Luiz Henrique.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Welling-
ton Dias.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de ser compreendido aqui inicialmente. Vou 
falar bem didaticamente. Primeiro, quero parabenizar 
V. Exª. Compreendo a situação de V. Exª, porque, real-
mente, foi um dos temas tratados no Colégio de Líderes.

Depois, saúdo aqui também o esforço do Sena-
dor Luiz Henrique, que, tenho certeza, se dedicou ao 
tema, buscou analisar as diferentes propostas. Algumas 
foram acatadas. Mas o Senador Luiz Henrique contou 
com o resultado de uma comissão, da qual, inclusive, 
fiz parte quando ainda era Presidente o Senador José 
Sarney. Aqui, houve um grupo de trabalho supraparti-
dário que tratou desse tema.

O que quero chamar aqui para reflexão? Primeiro, 
nós temos uma proposta, apresentada ao Congresso 
e ao País pela Presidenta da República, de realização 
de um plebiscito não sobre esse ou aquele tema se-
paradamente, mas sobre um conjunto de temas que 
consideramos importantes. Aliás, numa linha muito 
semelhante aos temas que também discutimos no Se-
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nado, boa parte das propostas já foi aprovada e enca-
minhada para a Câmara e está aguardando votação.

Chamo a atenção para isso, porque a posição do 
Partido dos Trabalhadores é pelo plebiscito, para dar 
ao povo a oportunidade do debate e a oportunidade 
de se posicionar, para, a partir daí, o Congresso, com 
esse aval, após uma discussão, tomar uma posição, 
repito, sobre todos os temas.

Não posso negar aqui o constrangimento com 
a forma como nós estamos tratando de um tema iso-
ladamente. Vamos ser sinceros: qual é a reforma que 
o Brasil espera na política e na área eleitoral? Se a 
gente pudesse colocar, pela ordem de solução para 
aquilo que o povo reclama lá fora, como é a imagem 
que nos é imposta, esta seria a de um sistema cor-
rupto, a de um sistema caro? Enfim, quantas coisas a 
gente ouviu outro dia!

O mais importante disso, o que acho que mais 
mexe com todos nós – aliás, há pesquisa hoje mos-
trando como a população avalia os políticos – é o que 
a população está a nos dizer, que é algo muito forte. 
Essa mesma população que nos elegeu em 2010 ou 
em 2006, pelo voto – hoje, nós a representamos no 
Senado ou na Câmara –, essa mesma população nos 
diz: “Vocês não me representam”.

Compreendi, em todos os debates que travamos 
aqui em 2011 e agora, a necessidade de uma reforma 
completa, tratando sobre o sistema, tratando sobre fi-
nanciamento público ou financiamento privado, tratando 
sobre a questão da pessoa jurídica, tratando sobre a 
reeleição, tratando sobre a coincidência de mandatos. 
Enfim, esse é um conjunto de temas que lembro aqui, 
apenas para a gente perceber isso.

Então, neste instante, eu me pergunto: o que é 
mesmo que nós queremos votar aqui quanto à reforma 
política? A decisão do Senado é essa mesma?

Hoje, vi, pela imprensa – e conversei com alguns 
Líderes na Câmara –, a posição da Câmara, adotada 
a partir da posição da maioria dos Líderes. Parece-me 
que, exceto o PT, o PCdoB e o PDT, os outros partidos 
tomaram a posição de não votar o plebiscito. Alguns 
já haviam manifestado que iam encaminhar uma dis-
cussão, mas de uma reforma completa. 

A pergunta que eu faço é esta: nós vamos fazer 
o quê?

O Presidente desta Casa e o Presidente da Câ-
mara pediram, em nosso nome, que a Presidenta 
encaminhasse para cá um direcionamento sobre o 
que seria a reforma, sobre o que seria consultado ao 
povo. E ela, eu digo, numa medida corajosa, encami-
nhou. Não encaminhou perguntas do ponto de vista 
do Partido dos Trabalhadores. Lá há a discussão do 
voto majoritário ou não, ou proporcional. É uma pro-

posta defendida aqui, todos sabemos, pela direção e 
pelos representantes do PMDB. Lá há a proposta do 
voto distrital ou não, uma proposta, todos sabemos, 
liderada pelo PSDB. Uma, o PMDB; a outra, o PSDB, 
para citar aqui alguns exemplos.

Então, o que eu quero saber, na verdade, em 
nome do meu Partido, é isto: qual é mesmo a posição 
do Senado? A posição do meu Partido eu externo 
aqui: é pela realização do plebiscito e de uma refor-
ma completa.

Eu fico imaginando o Senador Luiz Henrique, que 
teve o papel de Relator. Parece que isso aqui é algo 
contra os suplentes. E eu, como outros partidos fize-
ram aqui, faço-o em nome dos membros que também 
são suplentes do meu Partido.

Tenho certeza de que posso falar aqui dos Se-
nadores. Começo por Regina Sousa, que é minha su-
plente, uma líder sindical, Presidente do meu Partido, 
militante; o Santana, um militante do PMDB, também 
suplente na minha chapa. 

(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Aqui 

eu poderia citar inúmeras pessoas que tiveram condição 
de assumir como suplentes pelo meu Partido; o Sibá e 
tantos outros representaram bem. O Sibá foi suplente 
da ex-Senadora Marina. O Senador João Pedro, pelo 
Amazonas, num período em que o Senador Alfredo 
Nascimento estava no exercício do cargo de Ministro. 
O Senador João Pedro exerceu aqui também com toda 
responsabilidade e desenvoltura. O Senador Sibá é 
do Acre, da Marina, como eu citava há pouco. E cito, 
neste instante, a Senadora Ana Rita, uma lenda, que 
trabalha aqui todos os dias na defesa de interesses do 
povo, Presidente da Comissão de Direitos Humanos; o 
Senador Anibal, também um líder, que se coloca com 
destaque nesta Casa...

(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 

...respeito da Casa, não só do meu Partido. Eleito 
membro da Mesa, como Vice-Presidente do Senado 
Federal, assim como Sérgio Souza, do PMDB; assim 
como o Antonio Carlos Rodrigues. O Sérgio Souza 
aqui representa por ocasião do afastamento da Mi-
nistra Gelisi, do Paraná, para o exercício da Chefia da 
Casa Civil; o Antonio Carlos Rodrigues, que substitui 
a nossa Senadora Marta Suplicy. 

Portanto, falo do meu Partido e dos outros par-
tidos. Não podemos aqui colocar uma imagem como, 
muitas vezes, se tenta colocar. 

Quero dizer que reconheço como uma proposta 
avançada essa que está colocada aqui, mas não pos-



45282 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013

so me negar a dizer que acho que estamos fazendo 
da forma correta.

(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 

Venho aqui na defesa da votação de uma reforma 
completa. 

Se nós tivermos a coragem, a maioria dos repre-
sentantes partidários, como fez a Câmara... É isto que 
eu quero saber: contrários ao plebiscito? Ainda a favor 
de referendo? Qual é a posição? Temos que discutir 
isso. Não podemos fazer de conta que não estamos 
vendo que isso existe.

Em segundo lugar, é um apelo que faço. Temo o 
resultado que podemos ter hoje aqui para a imagem 
do próprio Senado. Perdoem-me essa franqueza, mas 
é isso que quero colocar aqui. Se aprovarmos, pode-
remos ser colocados como se estivéssemos fazendo 
de conta que estamos fazendo uma reforma. Se rejei-
tarmos, vai parecer que nós... 

(Interrupção do som.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 

...se for derrotada a proposta, vai parecer que somos 
contra uma coisa mínima, como a decisão sobre o 
suplente. Ou seja, se não aprova, se não há uma po-
sição nem sobre uma proposta de suplente, imaginem 
sobre outros temas!

Então, era isso que eu gostaria de abordar aqui.
Sinceramente, em resumo, a defesa que faço aqui, 

em nome do Partido dos Trabalhadores, é a mesma 
posição encaminhada pela Presidenta: que possamos 
tratar da reforma de maneira integral. Continuo insistin-
do na necessidade de ouvirmos o povo, como deseja 
a Presidenta, como aprovou recentemente o meu Par-
tido e outros partido. Se não for isso, que possamos 
tratar desse tema.

(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 

Meu querido Senador Luiz Henrique, quero dizer que 
parabenizo V. Exª pela forma corajosa com que apre-
sentou a matéria, assim como o Presidente, que nos 
traz para este debate.

Acredito que temos que tomar, antes dessa vo-
tação, uma decisão sobre isso que estou colocando 
aqui. Vamos mesmo fazer uma reforma política? Quais 
os temas que vamos tratar? Somos a favor ou não da 
realização do plebiscito? 

São essas as perguntas que quero deixar aqui 
para o Plenário da Casa.

Era isso, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Antonio 
Carlos Rodrigues.

Com a palavra V. Exª
O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco/

PR – SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, quero 
dizer que não estou aqui por acaso.

Por que fui candidato? Minha candidatura aconte-
ceu numa conjuntura política. Ressalto os cargos que 
ocupei: fui secretário municipal, fui secretário estadu-
al, fui vereador por vários mandatos, presidi a Câmara 
Municipal de São Paulo por quatro legislaturas.

Ressalto a representatividade política, como di-
rigente nacional do Partido da República. Seria candi-
dato a Vice-Governador em 2010. Porém, a pedido da 
direção nacional e da direção estadual do PT, concorri 
como suplente na candidatura da Senadora Marta Su-
plicy, hoje Ministra da Cultura.

Como Vereador, sempre fui eleito entre os mais 
votados. Sempre obtive expressiva votação em São 
Paulo, num colégio eleitoral de 8,2 milhões de eleito-
res. Não aceito o apelido de biônico, porque não fui 
nomeado pela revolução.

Na campanha para o Senado, junto com a Se-
nadora Marta Suplicy, sempre tive uma participação 
ativa, especialmente nas prefeituras administradas 
pelo Partido da República e nos Municípios do interior 
de São Paulo.

Era isso o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Kátia 
Abreu. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Randolfe Rodri-
gues. 

Com a palavra V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, o Senador Wellington nos fez uma provoca-
ção atinente ao tema que temos debatido nessas duas 
semanas. 

Há duas, três semanas, o povo brasileiro, nas 
ruas, nos fez um chamado; um chamado por educação, 
saúde e transporte público, mas também um chamado 
por reforma política, por mais participação direta nas 
decisões políticas. 

Esse chamado foi respondido de formas distintas 
pelos Poderes da República. O Congresso, as duas 
Casas – Câmara e Senado – ofertaram um conjunto 
de medidas que estamos, há duas semanas, especi-
ficamente no Senado, votando. 

A Presidente da República ofereceu à Nação um 
plebiscito com cinco questões que, na semana passada, 
apresentou ao Congresso Nacional. Particularmente, 
tenho uma posição favorável ao plebiscito. Acho que 
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nós poderíamos seguir adiante no plebiscito. Acho 
que um plebiscito que propõe o fim do voto secreto e 
o fim da suplência de Senadores seria algo inadequa-
do para ser aprovado pelo Congresso Nacional. Seria 
inadequado, Sr. Presidente, porque imagine nós, do 
Congresso Nacional, oferecermos ao povo brasilei-
ro um plebiscito, para que o povo brasileiro diga para 
nós acabarmos com o voto secreto e com a suplência 
de Senadores. A primeira pergunta a ser feita seria a 
seguinte: por que não fizemos isso?

Portanto, Sr. Presidente, é adequado termos 
isso na pauta e resolvermos esses dois temas. Um 
deles é o voto secreto, que está para ser votado nos 
próximos dias. 

É importante destacar que já votamos uma pro-
posta de emenda à Constituição do Senador Alvaro Dias 
e é fundamental apreciarmos a proposta do Senador 
Paulo Paim, que dá um passo adiante, dá um passo 
além em relação ao voto secreto. Diante da aprovação 
da proposta do Senador Paulo Paim, não é necessário 
mais apreciar nenhuma proposta de plebiscito sobre 
o fim do voto secreto, pois aí nós teremos terminado 
o voto secreto de vez e em definitivo. 

O outro tema é apreciarmos hoje a proposta de 
emenda à Constituição, apresentada originalmente 
na Comissão de Reforma Política, bem-presidida pelo 
Senador Dornelles e com o relatório do Senador Luiz 
Henrique.

Confesso, Senador Luiz Henrique, que eu gostaria 
de dar passo adiante. Eu simpatizaria com a proposta 
do Senador Eduardo Suplicy, simpatizaria com a pro-
posta que o Senador Valter Pinheiro apresentou aqui, 
de, por exemplo, o Deputado Federal mais votado ser 
o Senador que substituiria. Eu simpatizaria com qual-
quer outro tipo de proposta que representasse elei-
ção. Eu até poderia dizer que não é a proposta ideal, 
mas, nesse momento, parodiando alguém que convi-
veu com V. Exª, Senador Luiz Henrique, parodiando 
Ulysses Guimarães, é luz de lamparina a aprovação 
de sua proposta de emenda à Constituição em uma 
noite completa. É uma luz que ilumina neste momento.

Eu apelo ao Plenário, meus senhores, minhas 
senhoras, colegas Senadores. Ficará muito ruim para 
o Senado da República se a manchete dos jornais de 
amanhã for: “Plenário do Senado Federal rejeita pro-
posta de emenda constitucional e mantém o privilégio 
da indicação de suplentes.” Essa é uma manchete muito 
ruim para o Senado para sair nos jornais de amanhã. 

Será muito ruim termos debatido essa proposta 
de emenda à Constituição ao longo de dois anos, na 
Comissão de Reforma Política, presidida pelo Senador 
Dornelles, termos construído um consenso em torno 

dela e, em que pese termos divergência sobre ela, ao 
final de tanto, rejeitarmos essa proposta. 

Será muito ruim também por outros motivos, 
meus Srs. Senadores e Srªs Senadoras: existem 77 
Câmaras Altas, Senados, em democracias e em não 
democracias no mundo. Pois bem, das 77, 31, vejam, 
em 31, nós temos a condição de Senadores não eleitos. 
Vejam que não é a maioria. Nas democracias estáveis, 
em 46, nós temos a condição de Senadores eleitos. 
Nós temos a condição de Senadores não eleitos em 
países como Butão, onde ainda existe e figura do Se-
nador vitalício, e nós temos, em outras democracias 
estáveis, a existência do Senador eleito. É esta a op-
ção que nós faremos no dia de hoje.

Por isso, em que pese achar e acreditar que nós 
poderíamos avançar mais em relação a essa proposta 
de emenda constitucional, eu considero que ela venha 
resolver uma situação, um problema quase secular 
sobre a suplência de Senador. Não há notícia de que 
o Senado da República tenha colocado o dedo nes-
sa ferida.

Veja, eu reitero: este talvez não seja o tema prin-
cipal da reforma política, quero concordar com isso. 
Eu acho até que não é um tema para a Presidente da 
República ter encaminhado em uma mensagem de ple-
biscito. Eu acho que a Presidente da República poderia 
ter mandado, na mensagem de plebiscito, um tema...

(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – ... como, por exemplo, a introdução da revo-
gação popular de mandato no ordenamento jurídico. A 
possibilidade de, a cada dois anos, o povo brasileiro, 
se quisesse, revogar o mandato do eleito, de qualquer 
um daqueles que elegeu. Eu acho que esse poderia 
ser um tema de radicalização da nossa democracia 
que poderia constar na cédula do plebiscito proposto 
pela Presidente da República, mas, lamentavelmente, 
não constou. Entrou lá, na cédula do plebiscito, voto 
secreto, o fim do voto secreto no Parlamento; entrou 
lá, na cédula do plebiscito, fim do suplente de Senador. 

Enfim, em que pese a Câmara estar, na tarde de 
hoje, querendo sepultar o plebiscito, nós não podemos 
deixar que uma mensagem de plebiscito, vinda por parte 
do Executivo para cá, com esses dois temas, saia do 
Legislativo sem uma resposta concreta...

(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 

AP. Fora do microfone.) – ... por parte... Sr. Presidente, 
concluindo. 

(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – ... saia do Legislativo sem uma resposta con-
creta por parte do Legislativo.
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Portanto, Sr. Presidente, que nós... O querido 
Senador Pedro Taques sabe disto muito bem, consti-
tucionalista como é, conhecedor do Direito Penal como 
é, que ninguém pode produzir prova contra si mesmo. 
Então, não produzamos, no dia de hoje, provas con-
tra nós. Não legislemos, no dia de hoje, contra nós, 
rejeitando esta Proposta de Emenda Constitucional. 
Vamos dar, no dia de hoje, um bom exemplo à Nação, 
cortando, sim, a própria carne, aprovando a Proposta 
de Emenda Constitucional relatada pelo Senador Luiz 
Henrique, fazendo isto historicamente, em nome do 
Senado, em nome desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Cássio 
Cunha Lima, último orador inscrito para encaminhar 
a votação. 

Com a palavra, V. Exª.
Senador José Sarney, Senador Clésio Andrade 

também.
Com a palavra, V. Exª. 
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

E Senador Inácio Arruda.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, o que mais me chama a aten-
ção neste instante é a oportunidade e a relevância do 
debate que está posto. Ouvi atentamente a exposição, 
sempre muito eloquente, do Senador Randolfe, que 
manifestava preocupação em relação às manchetes 
que poderão ser produzidas amanhã nos jornais do 
País em relação ao posicionamento que este Senado 
poderá adotar na matéria que está sendo discutida. 
Matéria esta que, diante do meu modesto entendimen-
to, não tem de fato nenhuma relevância para o Brasil 
real, sobretudo para o País que foi às ruas com uma 
pauta muito clara. 

Todas as manifestações a que assistimos recen-
temente, ao contrário do que foi dito por alguns, tinham 
uma pauta, no combate à corrupção, na exigência da 
melhoria dos serviços de saúde, de educação, de se-
gurança pública, do transporte público. E na tentativa 
de responder à perplexidade diante do movimento que 
poucos foram capazes de perceber no mundo da polí-
tica, a Presidente da República talvez tenha assumido 
o comando de um avião para um voo de cruzeiro em 
céu de brigadeiro e com o piloto automático acionado. 
O fato é que, de repente, o tempo mudou, o clima se 
transformou, a turbulência veio, o piloto automático foi 
desativado e a comandante do avião, no caso, a Presi-
dente Dilma, se mostrou despreparada para conduzir 
a aeronave chamada Brasil, neste instante, e mexer 
nos seus equipamentos. 

Basta ver a reação que ela teve após os movi-
mentos populares. O primeiro instante foi de perplexi-
dade, de letargia, de inanição, quase que um estado 
de choque, diante do silêncio posto. Depois, três ou 
quatro movimentos absolutamente inócuos. O primeiro 
deles: reunir governadores e prefeitos para tirar uma 
fotografia e propor um pacto com cinco itens, e talvez 
a maioria deste Plenário não consiga mais reproduzir 
os cinco pontos propostos nos pactos. 

Depois, algumas reuniões com movimentos so-
ciais, uma reunião ministerial, que deveria ser algo cor-
riqueiro, uma proposta natimorta de uma Constituinte 
e, depois, a derradeira saída do plebiscito, em que a 
questão da suplência de Senador foi inclusa e, talvez 
por essa razão, estejamos aqui debatendo este tema, 
já há algum tempo, algumas horas, já estamos aí perto 
das 9 horas da noite, e as discussões do Brasil real, 
de saúde, educação e segurança, sendo colocadas 
num segundo plano. 

O que vem a ser o suplente de Senador, senão o 
vice, para traduzir, talvez, aos telespectadores da TV 
Senado e ouvintes da Rádio Senado, que conhecem 
bem isso? O suplente nada mais é do que o vice do 
Senador, da mesma forma que existe um Vice-Presi-
dente da República, que pode ser escolhido, seja por 
uma convenção partidária, por prévias, como defendeu 
o Senador Roberto Requião, dentro da organização de 
cada partido. Pode ser fruto de uma convenção parti-
dária, mas existe o substituto eventual do Presidente 
da República, do governador, dos prefeitos, para situ-
ações que a vida coloca de forma real. 

O suplente nada mais é do que o vice do Sena-
dor, porque o Estado não pode ficar com uma sub-
-representação. 

Talvez muito mais profícuo se estivéssemos dis-
cutindo aqui não a diminuição dos suplentes, mas o 
restabelecimento do padrão republicano brasileiro, que 
sempre teve dois Senadores por Estado, a exemplo do 
que acontece nos Estados Unidos. Lembrando, Sena-
dor Pedro Simon, que o terceiro Senador surgiu como 
uma manobra da ditadura, com a figura do Senador 
biônico, para equilibrar as forças políticas do Senado, 
fruto dos resultados das eleições realizadas ainda na 
vigência da ditadura militar.

Pois bem, o que quero tentar externar, de forma 
sempre muito precária e modesta, com a minha palavra, 
é que novamente nós estamos nos deslocando do de-
bate central. Novamente nós estamos secundarizando 
aquilo que é essencial para a população brasileira e 
fazendo uma discussão absolutamente inócua. Posso 
dizer, talvez, no exagero da definição, irrelevante para 
a vida do povo brasileiro, para os avanços e transfor-
mações e mudanças que a nossa sociedade deseja.
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Ficaremos com um suplente só. Tudo bem, a pro-
posta do Senador Luiz Henrique tem lógica. Ela tem 
uma argumentação bem engendrada, bem construí-
da. Mas não é o mais importante. O que me chama 
a atenção é exatamente essa tentativa de se desviar 
daquilo que é necessário ser debatido, de fato, no 
Brasil, atualmente, um país que está cada vez mais 
distante da capacidade de ver os seus problemas do 
dia a dia resolvidos.

Estamos novamente com uma marcha de prefei-
tos. Aqui, quero homenagear todos os prefeitos do Bra-
sil, particularmente os prefeitos da Paraíba, na pessoa 
do Prefeito Fábio Moura, do Riachão, que se encontra 
aqui conosco e que vem nessa marcha de prefeitos 
para dar o atestado maior da falência do nosso modelo.

Eu tenho dito, de forma repetida, reiterada, com 
o cuidado sempre de não parecer oportunismo diante 
dos últimos acontecimentos nas ruas do Brasil, que o 
leiaute, o modelo brasileiro, faliu. Nós estamos, com o 
Programa Mais Médicos – e só não enxerga quem não 
quer ver –, dando um atestado definitivo, um atestado 
de óbito da nossa Federação. Ao anunciar o Programa 
Mais Médicos, em que o Governo Federal se dispõe a 
ofertar R$10 mil para Municípios brasileiros poderem 
contratar médicos, este ato, na verdade, é o atestado 
de óbito da Federação brasileira, porque nós estamos 
dizendo, em outras palavras, que mais de 700 Municí-
pios brasileiros não têm a capacidade sequer de pagar 
R$10 mil por um médico. E é claro que nós não vamos 
resolver os nossos problemas com esse desarranjo 
federativo que está posto.

E, ao invés de estarmos aqui, usando o nosso 
tempo, gastando a nossa capacidade de trabalho em 
repactuar, de forma definitiva este País, estamos des-
viando o foco dos problemas reais. A União concen-
trando, cada vez mais, receitas e investindo menos 
nas áreas essenciais. Basta ver a área de saúde: 57% 
dos recursos investidos em saúde são dos Estados e 
dos Municípios.

O ano passado, aqui, neste plenário, nós tenta-
mos fixar os 10% de aplicação de recursos da União 
em saúde, quando Estados e Municípios já possuem 
essa vinculação estabelecida pelo Congresso Nacional, 
e o Governo, com a sua base majoritária, não permitiu 
essa vinculação.

Quando olhamos para o item segurança pública, 
87% das receitas dos investimentos em segurança 
pública são dos Estados e dos Municípios. Olhando 
particularmente para a Paraíba, não faz sentido, é in-
defensável, que no Fundeb da Paraíba o Governo do 
Estado aporte mais recursos do que o Governo Fe-
deral, que está cada vez mais inchado, com seus 39 
ministérios, uma máquina perdulária, aparelhada sob 

todos os aspectos, que gasta de forma indevida, sem 
planejamento, e deixa de ter recursos para aquilo que 
é essencial para a população brasileira, exatamente 
para manter um projeto de poder.

E aqui eu faço uma crítica, de forma muito res-
peitosa, talvez daquele que tenha sido um dos maiores 
erros do Governo do PT, que foi desperdiçar uma base 
de apoio popular extremamente legítima e significativa 
para optar pela política mais antiga do compartilhamen-
to da divisão dos espaços de poder por partidos da 
base de sustentação sem que sequer se disponha a 
firmar um diálogo, um debate com o Parlamento, por-
que é isso que tem feito a desarticulação do Governo 
da Presidenta Dilma. 

Ela achava que, concedendo espaços para par-
tidos a, b, c, e d, seria o suficiente, tal qual se desse 
uma mesada, e não precisaria mais dialogar, não pre-
cisaria mais debater, não precisaria mais conversar. 
Este é um equívoco gravíssimo que foi cometido pelo 
Governo do PT: o de se distanciar desse apoio popu-
lar e fazer uma prática política que é contraditória com 
aquilo que a modernidade exige.

Portanto, eu acredito que estamos – diante dos 
esforços do Presidente Renan de fazer com que a nos-
sa pauta esteja limpa, e esse esforço, naturalmente, é 
salutar – trazendo este debate, porque ele foi provoca-
do pela Presidenta Dilma e, vejam só, incluindo-o num 
plebiscito. E o plebiscito seguramente não é o melhor 
instrumento para se debater essa reforma política.

Eu vi na Internet – e concluo, Presidente Romero 
Jucá, neste instante – algo muito interessante, quan-
do, nesses banners que se faz, alguém quis fazer a 
tradução do plebiscito por referendo e disse: “no ple-
biscito, você pergunta: quer um bolo de chocolate? E o 
eleitor vai dizer sim ou não. Dizendo sim, o Congresso 
vai receber a resposta do sim e vai fazer, de acordo 
com a sua receita, esse bolo de chocolate. Se o bolo 
de chocolate lhe agradar, bem; se não lhe agradar a 
receita do Congresso, paciência.”

No referendo, a situação é contrária. O Congres-
so apresenta o bolo já pronto, com a sua receita feita. 
E aí você vai dizer se aquele bolo está de acordo com 
o seu gosto, com a sua vontade e com o seu paladar. 
É por isso que estamos defendendo o referendo, para 
que possamos trazer todo o conjunto dos temas da 
reforma política, e também eleitoral, para o ambiente 
próprio, que é o Congresso Nacional, submetendo, 
após essa decisão, ao referendo do povo brasileiro.

Dessa maneira – para concluir, porque já vai tarde 
e temos outras matérias para votar –, como pedagogia 
do tema, eu particularmente votarei contrariamente, 
para que possamos ficar com o que temos e não tratar 
pontualmente de algo que é absolutamente irrelevante 
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diante de outras mudanças e transformações que pre-
cisamos fazer no Brasil, e não entrar no jogo divisio-
nista que o Governo tenta fazer ao colocar – ou tentar, 
pelo menos – uma cortina de fumaça para esconder os 
problemas do Brasil real, de educação, de saúde, de 
segurança pública, de mobilidade, etc. etc. etc.

Não será com um ou dois suplentes de Sena-
dor, eleitos desta ou daquela maneira, que faremos 
o Brasil melhor.

Infelizmente, talvez estejamos aqui perdendo 
tempo daquilo que deveria ser feito para responder o 
que a sociedade brasileira espera do Senado, da Câ-
mara e do Congresso Nacional.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Cássio Cunha Lima, 
o Sr. Renan Clheiros, Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Romero Jucá, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Com a palavra o Presidente José Sarney. Re-
gistro que o Presidente José Sarney é o último inscrito 
na discussão desta matéria.

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mi-
nhas eminentes colegas Senadoras, meus queridos 
colegas Senadores, de certo modo, estou meio tomado 
de surpresa com a dimensão que foi dada nesta Casa 
a esta emenda que foi colocada como a mais simples 
de todas as emendas destinadas a uma reforma políti-
ca, porque era a mais simples e não iria criar nenhuma 
controvérsia. Daí por que começarmos por ela.

Mas a minha perplexidade também se manifesta 
porque o que nós estamos discutindo é um assunto 
muito simples: se queremos dois suplentes de Sena-
dor ou apenas um. Mais nada. É essa a discussão que 
está aqui; não há nenhuma outra.

Mas no Brasil, ultimamente, discutimos as coi-
sas superficialmente, sem saber o fundamento delas. 
Não é apenas uma decisão se queremos um em vez 
de dois. Não. Há um fundamento teórico. Primeiro, ela 
importa na concepção do Senado e da Câmara. O 
que é o sistema federativo? Por que existe Senado? 
Porque, se existisse só a Câmara, os Estados que ti-
vessem a maior parte de população e a maior parte 
de Deputados se reuniriam – e há quatro Estados no 
Brasil: Minas, São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro – e 
decidiriam tudo.

Assim, os Constituintes de Filadélfia, na concep-
ção da Federação, criaram a instituição do Senado. E 
para quê? Para que os Estados pudessem aderir a 
esse sistema em igualdade de condições e pudessem 

evitar que isso ocorresse. E aí foi criado o Senado. É 
essa a concepção. É uma estrutura montada política.

Nós não estamos fazendo isso por fazer ou não 
fazer; escolhendo um ou dois. Mas por que existe o 
suplente? É a pergunta que se faz.

Então, aqui no Senado, todos os Estados são 
iguais. E se a Câmara decide uma coisa que é contra 
qualquer Estado, esta Casa é uma câmara que equi-
libra o sistema federativo. É essa a concepção do sis-
tema federativo.

E, dentro dessa concepção, o Senador, se ele 
desaparece, a instituição federativa fica capenga, por-
que um Estado passa a ter dois Senadores em vez de 
três. E, nos países onde há dois Senadores, passa a 
haver um. E, durante o tempo em que ele desapare-
ce, desaparece esse equilíbrio federativo dentro das 
Casas. Daí a necessidade de se colocar um suplente. 
Para quê? Para que não exista, em nenhum momento, 
esse desequilíbrio entre as Casas federativas. Essa foi 
a concepção pela qual se fez o Senado e pela qual se 
faz o suplente. O suplente não é feito porque se quer 
fazer ou não se quer fazer. Ele tem uma estrutura te-
órica para existir.

Nos Estados Unidos, por exemplo, houve uma 
longa discussão para saber se a vice-presidência era 
um cargo que devia existir ou não existir. Durante mui-
tos anos, discutiu-se isso nos Estados Unidos.

Mas, quando chegou o problema da renúncia 
do Agnew e o Gerald Ford chegou a ser Presidente, 
descobriu-se que a vice-presidência da República era 
uma das maiores instituições feitas nos Estados Unidos, 
porque ela tem a capacidade de evitar uma solução 
de descontinuidade na sucessão do poder e de criar 
problemas – nos momentos dramáticos em que vários 
Presidentes foram assassinados, nos problemas po-
líticos existentes. Então, há uma figura em que existe 
a continuidade. Essa é a base teórica.

Depois se fez uma longa literatura nos Estados 
Unidos sobre a importância da vice-presidência, isto é, 
de haver um suplente, porque o vice-presidente é um 
suplente do presidente. Foram escritos muitos livros. 
Eu tive a oportunidade de lê-los. Alguns deles, impor-
tantíssimos. Quando o Mondale foi Vice-Presidente do 
Carter e que também, ao aceitar a Vice-Presidência, 
ele teve a oportunidade de discutir a importância e o 
que significava uma vice-presidência.

Quando fui eleito Vice-Presidente também reli 
essa literatura toda, inclusive o protocolo que foi feito 
pelo Mondale com o Carter de como se devia exercer 
a vice-presidência.

Portanto, não estamos discutindo aqui se deve 
ser um ou dois. Agora, por que a comissão presidida 
pelo Senador Dornelles, com as pessoas que estavam 
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presentes, de todos os lados, sem nenhuma preferência 
política, resolveu extinguir a segunda suplência? Por-
que não há justificativa para haver dois suplentes. Um 
suplente é a coisa normal que todo país segue, mas 
dois suplentes foi uma criação que se fez no Brasil, 
que também não existe em país do mundo. Para que 
serve? Para composições políticas espúrias, e não re-
almente para servir às instituições para que fizeram a 
criação da suplência. Por isso, aquela comissão tirou 
duas suplências e deixou uma suplência só.

Então, não estamos fazendo nada aqui, nesta 
emenda, que seja uma escolha: vamos fazer um ou 
fazer dois. Não! Estamos obedecendo a uma estrutu-
ra teórica, que é a estrutura da Federação, e estamos 
evitando que realmente a suplência seja motivo da que 
seja deformada. Por exemplo, essa questão de haver 
duas suplências já é uma pequena reforma política. 
Só uma. Podem dizer que não é importante, mas ela 
teve uma base teórica para ser feita.

Em segundo lugar, quando se está colocando 
que não pode a suplência ser motivo para que se fa-
çam negociações políticas de natureza subalterna, 
que se coloquem parentes, a Constituição já faz isso 
na Presidência quando a lei de inelegibilidade esta-
belece que não pode ser candidato nenhum parente 
até o segundo grau do Governador ou do Presidente. 
Está na Constituição, do Governador e do Presiden-
te da República. E estamos adotando em relação ao 
Senado da República; não estamos fazendo nenhuma 
novidade. Estamos adotando um problema de seguir a 
estrutura, de melhorar a nossa estrutura política naqui-
lo que se diz que são os excessos, e melhorar pelas 
coisas mais simples, porque vamos ter oportunidade 
de discutir nesta Casa momentos mais complexos.

Agora, eu quero também dizer aos Srs. Senado-
res que são suplentes nesta Casa que eles não são 
suplentes, eles são Senadores. Quando se diz que um 
Senador não foi eleito, isso é também uma negação 
da realidade. Por quê? Porque ele foi votado como 
vice-presidente com o Senador. O seu nome consta-
va nos cartazes de propaganda, o seu nome constava 
nos registros do Tribunal, na chapa do Tribunal, de tal 
modo que o Tribunal Superior Eleitoral...

E eu tenho um exemplo pessoal. Quando eu fui 
candidato a Senador, uma vez, pelo Amapá, o segundo 
suplente foi impugnado e excluído da chapa. O Supe-
rior Tribunal Eleitoral cancelou o registro do Senador, 
que era eu o candidato, porque nós só tínhamos um 
suplente e a lei mandava ter dois. E foi preciso o Supre-
mo Tribunal Federal dar-me o prazo de 48 horas para 
que completasse a chapa com o segundo Senador.

Ora, se ele não foi eleito, para que essa siste-
mática toda do Superior Tribunal Eleitoral no sistema 

eleitoral nosso? Não! O suplente tem os votos que teve 
o Senador. Se um eleitor não quer votar no suplente, 
ele não vota, e não votando no suplente, não vota na 
chapa, mas faz parte de um conjunto.

Antigamente, também no Brasil, em relação ao 
suplente do Presidente, ao suplente do Governador, 
que é o vice, podia-se votar em um partido ou em outro. 
Foi o caso do Presidente João Goulart quando eleito. 
E com o Jânio Quadros também existiu isso.

Então, o que ocorreu? Ocorreu que acharam 
melhor – e eu acho também que estavam certo, por-
que esse é o sistema partidário e democrático – não 
poder haver suplente de um partido e titular de outro 
partido. Então, ai se criou a unidade da obrigação de 
ser do mesmo partido, tanto o suplente de Senador 
como suplente de cargos majoritários.

Então, há uma estrutura teórica que nós estamos 
votando aqui. Isso não é por vontade de dizer: não nós 
queremos dois ou queremos um. Nós queremos que 
haja suplente ou que não haja suplente. Não! Isto é 
um arcabouço institucional que nós devemos ter pre-
sente toda vez que tivermos que votar aqui qualquer 
matéria dessa natureza.

É nesse sentido que eu faço um apelo aos Srs. 
Senadores. Esta matéria é muito simples. Nós estamos 
votando dois suplentes a Senador, que não existe em 
lugar nenhum, ou um suplente.

Então, não há motivo para que votemos dois su-
plentes já que isso serve de motivação para que, às 
vezes, possa se dizer que estamos com um sistema 
político corrupto porque usamos o suplente para colo-
car família ou usamos o segundo suplente para fazer 
negociações.

Então, nós estamos, assim, na direção do que o 
povo está pedindo, na direção das reformas necessá-
rias, e começamos pela mais simples. Se não votarmos 
a mais simples, evidentemente, ficará a interrogação 
no País: chegaremos a votar as mais complexas ou é 
o Congresso que não quer votar reforma nenhuma? 
É a pergunta que vai ficar.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. José Sarney, o Sr. 
Romero Jucá, 2º Vice-Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Renan Calheiros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Relator da ma-
téria, Senador Luiz Henrique, para, em seguida, pro-
cedermos à votação.

Com a palavra V. Exª, Senador Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Como 

Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
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e Srs. Senadores, dá a impressão de que nós estamos 
votando essa matéria em função das manifestações 
ocorridas recentemente. 

Quero lembrar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, que essa matéria já foi objeto da Emenda Cons-
titucional nº 11, de 2003, do ex-Senador Sibá Macha-
do. Foi relatada e aprovada, nos mesmos termos da 
Emenda ora por mim relatada, em 2008, atendendo 
a parecer magnífico do então Senador Marco Maciel.

Dá a impressão de que esta matéria está sendo 
votada quando deveriam ser as outras matérias objeto 
da reforma política.

Quero aqui, fazendo uma homenagem ao Se-
nador José Sarney, subscritor dessa Emenda e das 
demais, e ao Senador Francisco Dornelles, lembrar 
ao Plenário, pedindo a atenção de todas as Srªs e 
todos os Srs. Senadores, que essa PEC entrou no 
mesmo dia em que se propunha a reforma política 
substituindo o sistema atual de eleição de Deputados 
e Vereadores pelo sistema de lista partidária fechada; 
essa PEC ingressou no mesmo dia em que o Senador 
Sarney e nós todos que integramos aquela Comissão 
propúnhamos a substituição do financiamento priva-
do pelo financiamento público; essa matéria ingressou 
no mesmo dia de outro projeto, um projeto de lei que 
agravava as sanções em favor da fidelidade partidá-
ria; essa matéria entrou no mesmo dia em que outra 
proposta de emenda constitucional condenava a figura 
do prefeito itinerante; essa matéria entrou no mesmo 
dia da PEC nº 40, que proíbe coligações nas eleições 
proporcionais; essa matéria deu entrada no mesmo dia 
de outra PEC, a de nº 38, que estabelecia nova data de 
posse do Presidente da República e dos Governado-
res, respectivamente em 15 e 10 de janeiro; essa PEC 
ingressou no mesmo dia em que o Projeto de Lei do 
Senado nº 267 estabelecia cláusula de desempenho 
para redução do número de partidos neste País; essa 
matéria ingressou no mesmo dia em que se propunha 
o fim da reeleição; essa matéria ingressou no mesmo 
dia em que se propunha o estabelecimento da possi-
bilidade de candidatura avulsa; e essa matéria, quero 
lembrar bem aos Srs. Senadores, ingressou no mesmo 
dia da PEC nº 42, que propunha um referendo popular 
para validação da reforma política estabelecida nesta 
Casa a partir dos trabalhos da comissão tão bem diri-
gida pelo Senador Dornelles.

Portanto, nós não estamos tratando de um item 
menor, pequeno, da reforma política. Se não estamos 
tratando dos outros, é porque não houve consenso nas 
comissões, na Comissão de Constituição e Justiça, 
para que viessem ao Plenário. E nesta matéria hou-
ve consenso na Comissão de Constituição e Justiça.

Mas eu quero salientar ainda que até mesmo a 
tese, do Senador Suplicy, de eleição do suplente está 
parcialmente acolhida, porque o suplente substitui o 
seu antecessor em caso de vacância até a próxima 
eleição, quando deverá se submeter à vontade popular.

Eu quero, aqui, fazer um apelo veemente às Srªs 
e aos Srs. Senadores: aprovar esta PEC é, talvez, 
acordar esta Casa para votar rapidamente as outras 
matérias objeto da comissão designada pelo Presi-
dente Sarney; aprovar esta matéria é desencadear a 
reforma política reclamada pela Nação conforme as 
manifestações produzidas recentemente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Não havendo mais quem queira enca-
minhar a votação, nós vamos passar à votação em 
primeiro turno.

Eu, mais uma vez, queria fazer um apelo aos Se-
nadores que estão em outras dependências da Casa 
para que, por favor, venham ao plenário. Nós estamos, 
como colocou aqui o Senador Luiz Henrique, que é o 
Relator da matéria, votando uma matéria importante 
do ponto de vista do Senado, que significará, ou não, 
o primeiro e decisivo passo para que nós possamos 
avançar no rumo da mudança política. 

Portanto, é muito importante a presença de to-
dos. Nós vamos decidir, ao final e ao cabo, se vamos 
eleger, na próxima eleição, um suplente ou dois su-
plentes para Senador.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi. 

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu me manifestei 
contra a PEC e estou vendo que quem me sucedeu 
colocou que nós simplesmente vamos escolher entre 
um ou dois suplentes. Não é verdade. Nós estamos 
votando um ou dois e estamos votando a possibilidade 
de ter que renovar um mandato do Senador, na falta 
dele, na morte ou na renúncia, e estamos indo para a 
possibilidade de ter que eleger um Senador para dois 
anos de mandato. É contra isso que eu me posiciono. 
Não é possível, com tanta eleição que temos no País, 
fazer mais uma eleição para Senador para cumprir 
dois anos de mandato. Isto não entra na minha cabeça.

Sendo para votar um ou dois, eu sou favorável a 
um, mas não posso concordar com a possibilidade de 
ter que fazer uma eleição no meio para complementar 
o mandato na desistência do titular.

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – Se-
nador Blairo Maggi, eu só queria...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Sarney, pela ordem.

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu só queria escla-
recer que o parecer é contra todas as emendas apre-
sentadas ao projeto. O parecer do Relator é contra as 
emendas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, nesse aspecto que o Senador 
Blairo levantou, é verdade: se houver a vacância do 
cargo, terá que haver eleição.

Nesse aspecto, o parecer do Relator é...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr. 

Presidente, pela ordem. 
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 

Uma questão de ordem, Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

É uma eleição suplementar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra, pela ordem, 
ao Senador Jayme Campos, ao Senador Inácio e ao 
Senador Eduardo Lopes.

Senador Jayme Campos.
Presidente José Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – É 

uma questão irrelevante (Fora do microfone.) a pecha 
de que ele não está sendo, na renovação, eleito, já que 
vai ter uma nova eleição.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr. 
Presidente, é questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – No meu entendimento, 
pela fala do Senador Blairo Maggi, ele teria que apre-
sentar um voto em separado neste caso aqui, pelo fato 
de que nós estamos votando aqui para escolher um 
suplente só. Entretanto, ele é contra haver uma eleição 
para se cumprir um mandato por apenas dois anos. 
Então, neste caso, no meu entendimento, e acho que 
no da maioria absoluta aqui, o Senador Blairo Maggi e 
os demais que não concordam teriam que apresentar 
um voto em separado. Votaríamos duas vezes: primei-
ro, se vai escolher e, segundo, não na concordância 
dele aqui, ou seja, concordando com as palavras do 
Senador Blairo Maggi. Aí, sim, nós teríamos uma regra 
clara com relação à votação da escolha de suplente, 
se é um ou se são dois suplentes.

Este é o meu entendimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O que o Senador Jayme Campos está 
colocando, e o faz muito bem, é que nós – eu queria 
até chamar a atenção do Senador Luiz Henrique – po-

deríamos votar a matéria e decidir esta questão como 
um destaque, que seria, ou não, apreciado, acrescido... 

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Ou pode ser apresentado em segundo turno, Sr. 
Presidente.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Se V. Exª concordar, nós votaríamos dessa forma. Aí 
seria atendido, com certeza. Acho que todos nós con-
cordamos que seja dessa forma o encaminhamento 
da votação.

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Sarney.

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – V. Exª acaba de dar 
a solução: dos pontos que são controvertidos as pes-
soas podem pedir destaque, e nós votaremos o des-
taque em separado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Exatamente. Eu queria agradecer a co-
locação racional, oportuna, insubstituível do Senador 
Jayme Campos. Faço um apelo, inclusive ao Senador 
Luiz Henrique, para votarmos a matéria e destacar-
mos apenas – e aí nós votaríamos um destaque – se 
haveria ou não eleição no caso de haver a vacância 
do titular e do suplente.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Francisco Dornelles.

Em seguida... 
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 

Pela ordem.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ) – Nós temos que deixar uma coisa muito clara para 
a sociedade brasileira, não adianta querer enganar: nós 
queremos saber se o suplente vai suceder ou substituir. 
Se o interesse nosso é que o suplente substitua, mas 
não suceda, o projeto do Senador Luiz Henrique tem 
que ser aprovado como está; agora, se não quisermos, 
temos “sim” ou “não”. Não adianta simplesmente querer 
fazer modificações que desvirtuem totalmente o pro-
jeto. O projeto do Senador Luiz Henrique estabelece, 
em vez de dois suplentes, um suplente, que não pode 
ser pessoa de família até o segundo grau e, terceiro, 
que o Senador substitui, mas não sucede. De modo 
que, se for para suceder, não há necessidade de votar 
o projeto. Não podemos enganar o povo com emen-
das que desvirtuem o projeto. Nós respeitamos todas 
as alternativas, mas tem que ser, como apresentou o 
Senador Luiz Henrique, “sim” ou “não”. 
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O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Tenho um ponto a ser 
ressaltado. Como disse bem o Senador Blairo, na ver-
dade, não é uma emenda; isso aí faz parte do projeto. 
Há uma questão que eu levantei: existe, ali, no texto, 
algo que diz que, até 120 dias, a eleição será imediata.

Imaginemos a seguinte situação: um Senador 
morre faltando 121 dias para a eleição. Quer dizer, é 
um exemplo citando o Rio de Janeiro. Não teríamos 
eleição para Senador naquele ano, dentro da eleição 
municipal. Aí, o Senador morre faltando 121 dias. Como 
é que você vai organizar uma eleição para Senador, 
que não aconteceria com 120 dias, para um mandato 
de dois anos? Porque o mandato vai ser de dois anos.

Essa é a verdade! Então, a questão que colocou 
o Senador Dornelles é sim ou não para o projeto todo? 
Não. O que foi declarado pelo Senador Jayme Campos 
é melhor. Destaca-se e do destaque vota sim ou não. 
Agora, do projeto todo sim ou não, não.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Presidente Renan.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg e Sena-
dor Inácio Arruda.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Sem revisão do orador.) – Quero apenas registrar, 
em nome do Partido Socialista Brasileiro, que consi-
deramos que essa Proposta de Emenda à Constitui-
ção encaminhada pela Comissão Especial da Refor-
ma Política, assinada pelo Presidente Sarney e muito 
bem relatada pelo Senador Luiz Henrique, representa 
efetivamente um avanço. Representa um avanço ao 
reduzir o número de suplentes, ao impedir que esses 
suplentes sejam parentes e, ao mesmo tempo, permi-
tir a eleição do substituto caso haja um afastamento 
definitivo do titular.

Então, nós entendemos que é um avanço e que-
remos, neste momento, encaminhar pelo Partido So-
cialista Brasileiro voto favorável ao relatório do Sena-
dor Luiz Henrique.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o voto do 
PCdoB é favorável e a nossa sugestão é de que qual-
quer um tem direito a destaque e é só fazer. Vamos 
abrir o painel e votar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Inácio Arruda está fazendo 

um apelo. Ele é favorável ao projeto e que nós possa-
mos, em qualquer ponto que possa causar divergência 
e um entrave à aprovação da Emenda Constitucional, 
porque ela precisará de 49 votos para ser aprovada... 
Então, poderemos planejar a votação dos destaques 
em seguida.

Acho que esse é um bom encaminhamento.
Portanto, nós vamos votar. 
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Para 

encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Ana 
Amélia para encaminhar a votação.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para en-
caminhar. Sem revisão da oradora.) – Queria apenas 
reforçar o argumento do Senador Dornelles. O Parti-
do Progressista está com a emenda do Senador Luiz 
Henrique, de autoria do Senador José Sarney. E re-
forçar o trabalho que fez o Senador Dornelles quando 
presidiu a Comissão da Reforma Política, que foi uma 
comissão que trabalhou intensamente nessa matéria, 
nesse assunto.

Portanto, o Partido Progressista apóia a emen-
da do Senador que acaba de relatar, o Senador Luiz 
Henrique.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Sr. Pre-
sidente...

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

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Vamos 
encaminhar o projeto à votação?

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

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – O PP 
está acompanhando o voto do Relator. Eu já sou con-
tra. Voto contra, não concordo. Os suplentes não são 
cobaias do que está acontecendo no Brasil. Então, 
portanto, não posso admitir isso.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, per-
mita-me, o Senador Dornelles fez referência ao texto 
da Proposta de Emenda à Constituição: um suplente, 
aplicação do art. 14, § 6º, e o suplente substitui, não 
sucede. Não existe emenda. Se não existe emenda, 
é possível haver destaque? A não ser que nós tenha-
mos uma emenda.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O problema é o seguinte: pode ter des-
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taque até o encerramento da discussão do 1º turno e 
do 2º turno.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Não, tudo bem. Mas nós vamos destacar um artigo 
do projeto?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É a supressão do texto. Nós recebere-
mos as emendas até...

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Mas, 
Sr. Presidente, se este artigo for destacado, o texto 
do Senador Dornelles desaparece, porque a única 
mudança é esta.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos fazer a votação!

Senador Suplicy
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou votar a favor 
da PEC nº 37, do Senador José Sarney, que reduz de 
dois para um, com as limitações para os parentes. E 
solicitarei, Sr. Presidente, como sobrevive a PEC nº 
55, como já expliquei, que possa depois ser aprecia-
da e votada.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Então, apresentarei requerimento nesse sentido.

O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco/
PR – SP. Sem revisão do orador.) – Eu quero encami-
nhar, em nome do Bloco, o voto contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos anunciar a votação. Vou abrir 
o painel. Depois os Líderes, se quiserem encaminhar, 
fiquem absolutamente à vontade.

Passa-se à votação. 
Votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 

37, de 2011, em 1º turno, sem prejuízo das emendas. 
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. 
(Procede-se à votação)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 

Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador José Agripino
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
esta matéria, para o Democratas, é aberta. Eu voto a 
favor da matéria, mas a Bancada está liberada para 
votar. É um tema político em que cada representante 
tem a sua consciência, a sua formulação de voto. A 
manifestação do Partido é pela liberdade do voto. Eu 
voto a favor da matéria.

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. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
inclusive já com a devida permissão de meu Líder, vou 
votar favorável à matéria, mas fazendo a ressalva de 
que, até por falta de opção, discordei, por achar que 
não só a questão da redução... Mas a nossa proposta, 
muito próxima à do Senador Suplicy, tinha como defe-
sa que o primeiro suplente fosse alguém que tivesse 
voto. Portanto, como essa matéria não conseguiu lograr 
êxito, vou votar na proposta de redução de suplentes, 
fazendo essa ressalva.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, eu fiz aqui uma consulta à Bancada do Partido dos 
Trabalhadores e o que vou expressar aqui é a posição 
da bancada.

A exemplo do Senador Walter Pinheiro, a nossa 
posição tem diferença em relação ao que estamos vo-
tando aqui, mas reconhecemos que ela é um avanço 
em relação à situação que tínhamos. Por essa razão 
e por não haver uma alternativa de emenda nessa di-
reção... E quero reconhecer: se há culpa aqui é nossa 
também. Não podemos nem culpar. E quero até res-
saltar todo o empenho do Senador Sarney, do Senador 
Dornelles – fui membro dessa comissão e quero dizer 
do orgulho com que participamos lá –, assim como do 
Senador Luiz Henrique.

Então nossa orientação é do voto favorável com 
essas ressalvas.

Não posso deixar de fazer esse apelo. Nós pre-
cisamos tomar uma decisão. Se a Câmara, que é a 
Casa do Povo, tomou a decisão de não votar o plebis-
cito, eu compreendo que nós temos que tomar uma 
posição sobre o que fazer, considerando que não há 
como fazer sem o apoio das duas Casas.

O que eu quero recomendar, Sr. Presidente, e 
queria esse compromisso, que todos pudessem estar 
atentos, é que pudéssemos, assim como fizemos com 
essa emenda do suplente... O trabalho dessa comis-
são, como relatou o Senador Luiz Henrique, tratou de 
outros temas. Da mesma forma, nós tiramos posição 
sobre esses temas.

Então eu gostaria que pudéssemos ter um com-
promisso de abrir os trabalhos em agosto tratando 
desses outros temas.

Quero fazer um apelo a quem estiver relatando 
cada um desses temas, a Comissão de Constituição 
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e Justiça para a gente trazer. O povo quer uma refor-
ma política; não quer só esse ou aquele item isolada-
mente. Então, eu queria fazer esse apelo a V. Exª e 
a recomendação, com essas ressalvas, é favorável.

A recomendação é do voto “sim”.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 

Para encaminhar, PRB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Para orientar a Bancada. O encaminha-
mento já foi feito. É importante que se diga.

Senador Randolfe Rodrigues, Senador Inácio.
Com a palavra V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 

AP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Como 
já manifestado anteriormente, Sr. Presidente, o voto 
do PSOL é “sim”, favorável, embora não seja o ideal. 
Gostaríamos de avançar mais, mas, diante da situa-
ção colocada, a proposta apresentada pelo Senador 
Dornelles, pelo Senador Luiz Henrique e pelo Senador 
José Sarney é a proposta que vem a resolver, nesse 
momento, a questão da suplência e é a resposta que 
o Senado da República pode dar à opinião pública.

Por isso, o voto do PSOL é favorável à proposta 
de emenda constitucional.

Nosso é voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores...

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Sr. Presidente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
... o nosso posicionamento é absolutamente favorável 
à matéria.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Presidente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Não poderia ser diferente. Não está em debate a 
controvérsia sobre a Federação. Nós já examinamos...

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Sr. Presidente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
... com um longo debate, que vem desde o Império, a 
questão da Federação. Então, isso não está em dis-
cussão. A representação do Senado é esse equilíbrio 
federativo. Nós estamos resolvendo essa questão da 
suplência de Senador. É razoável cada Senador fazer 
um exame mínimo.

(Soa a campainha.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
A primeira decisão nossa é a redução...

(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

... do número de suplentes. É um suplente só. Pronto.
Essa é a grande virtude dessa emenda.
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – E 

por isso o nosso apelo além da nossa bancada, por-
que só somos dois Senadores, mas é além da nossa 
bancada, para sensibilizar os nossos colegas em re-
lação a essa questão de que nós estamos dando um 
passo importante para o Senado da República e para 
o desenvolvimento da política no Brasil. É isso que nós 
estamos fazendo. É o melhor...

(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

... que nós estamos alcançando.
Por isso o nosso apelo para sensibilizar os cole-

gas que têm posição divergente, mas que podem exa-
minar um passo importante que nós estamos dando 
para reforçar a posição da política...

(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

... no centro da decisão de...
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

... todas as coisas na nossa vida.
E o melhor caminho é a gente fazer essa redução 

que estamos fazendo, com os apetrechos adicionais...
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

... oferecidos pelo Senador Luiz Henrique, de ligar isso 
também à questão de parentesco, fazendo também, 
digamos assim, um acerto de contas nessa questão.

Sr. Presidente, apelamos para que todos os Se-
nadores possam se posicionar favoravelmente a essa 
matéria.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador, eu vou conceder a palavra 
pela ordem a todos.

Eu tenho aqui só uma lista que eu teria que seguir.
Senador Wilder.
O SR. WILDER MORAIS (Bloco/DEM – GO) – 

Para encaminhar, Presidente, como Líder da Minoria, 
liberar o voto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Para declarar o voto, orientar a bancada.

O SR. WILDER MORAIS (Bloco/DEM – GO. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Está liberada 
a minoria para votar como quiser.



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 45293 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª, Senador Edu-
ardo Lopes.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
a orientação... Já falamos a respeito dos destaques, e 
creio que do jeito que está não dá, não. Nós temos que 
conversar melhor sobre isso, temos que fazer um tex-
to limpo, uma coisa boa. Então, o nosso voto é “Não”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Valdir Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria aqui fa-
zer uma ponderação. Este projeto é muito importante 
para se votar apressadamente, atropeladamente, como 
está sendo votado, correndo o risco de perdermos a 
grande oportunidade de fazer essa mudança que há 
muito tempo a gente vem discutindo nas Comissões 
do Senado Federal. Agora, a toque de caixa, votando 
sem que os Senadores tenham tempo de fazer qual-
quer emenda, qualquer destaque, eu, sinceramente, 
acho que estamos perdendo uma grande oportunida-
de de mudar essa questão da suplência no Senado.

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

Eu queria só lembrar que, até a discussão do 
segundo turno, todos terão oportunidade de apresen-
tar destaques.

Com a palavra V. Exª.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 

Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, o nosso Líder, o Líder do Partido Socialista 
Brasileiro, o Senador Rodrigo Rollemberg, encaminhou 
a votação pelo “Sim”, apoiando a proposta do Senador 
Sarney, do Senador Dornelles, relatada pelo Senador 
Luiz Henrique.

Nós estamos também na expectativa da votação 
da proposta do Senador Suplicy. Na verdade, eu sim-
patizo com a eleição do suplente também. A minha 
expectativa é de que também a proposta do Senador 
Suplicy seja colocada em votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Acir, com a palavra V. Exª.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu sou a favor da eleição de um suplente e também, 
na questão do parentesco, somos totalmente a favor. 
Agora, eleição para dois anos, eu acho que, realmen-
te, é uma preocupação grande. Eu pergunto a V. Exª 
se não tem como resolver essa questão e passarmos 
no quarto ano, Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Até o segundo turno, nós vamos ter, 

que é o caso, oportunidade de receber destaques, sem 
problema nenhum.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PDT – PA) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr. 
Presidente, essa questão de criarmos uma possibilida-
de de votação, de eleições para dois anos, realmente, 
é uma preocupação grande que nós temos. Portanto, 
o PDT libera a Bancada para que cada um vote da 
maneira que achar melhor.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Delcídio do 
Amaral.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, primeiro, eu gostaria de dizer, até por orientação 
do meu Líder Wellington Dias e de outros Senadores 
do PT, que vou votar “sim”, mas quero dizer a V. Exª 
que nós precisamos avaliar muito bem o que estamos 
votando neste plenário.

Eu sou aqui um Senador conhecido pela minha 
moderação – pelo menos, tento ser moderado – e 
equilíbrio. Hoje, essa cena que nós estamos vendo 
neste Senado é uma cena dantesca. Nós estamos 
discutindo um projeto de suplentes de Senadores há 
quase seis horas! Será, como alguns Senadores aqui 
disseram, que isso representa efetivamente a voz das 
ruas, aquilo que efetivamente deseja a juventude, que 
defendeu temas importantes para o seu futuro e para 
o futuro do nosso País? Será que eles merecem uma 
discussão estéril como esta aqui? É uma discussão 
estéril, feita há mais de seis horas!

Eu tenho assistido, Sr. Presidente – e o senhor 
tem responsabilidade, porque o senhor é o nosso con-
dutor –, a verdadeiras barbaridades que estão sendo 
feitas no Senado nos últimos dias. Muita gente está 
reclamando, muita gente está intimidada, mas ninguém 
fala. E nós estamos votando coisas que são absolu-
tamente irresponsáveis. Eu tenho visto matérias aqui 
sobre foro, sobre Receita Federal, sobre proposta de 
Deputados e de Senadores automaticamente irem 
para... Como se chama na Receita?

O Sr. Benedito de Lira (Bloco/PP – AL) – Ma-
lha fina!

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Há uma proposta de Deputados e de Senadores au-
tomaticamente irem para a malha fina.

Afinal de contas, nós somos aqui o quê, Sr. Presi-
dente? Nós somos Senadores e Senadoras da Repú-
blica. Nós temos, mais do que nunca, de discutir com 
nossas Lideranças e de, com responsabilidade, votar 
aquilo que é importante para o País.
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Tenho assistido, com surpresa, com preocupa-
ção, à maneira como as coisas estão acontecendo no 
Senado Federal, a essa cena de constrangimento em 
que Senadores e Senadoras perguntam uns para os 
outros, para ver como é que cada um vai votar, preo-
cupados com o reflexo de, eventualmente, essa PEC 
cair ou não.

Sr. Presidente, daqui a pouco, termina essa vo-
tação. E eu espero que isso termine logo e que venha 
o recesso parlamentar. Eu espero que a gente avalie 
bem as nossas agendas, porque nós estamos che-
gando a uma situação, Sr. Presidente, absolutamente 
inadministrável!

Talvez, hoje, algumas dessas decisões ecoem 
aqui. Depois, todos nós vamos assistir ao resultado 
dessas votações que estamos fazendo.

Ninguém aqui se nega a votar. Ninguém aqui 
desconhece o clamor das ruas e aquilo que é impor-
tante para a nossa gente. É preciso preparar o Brasil, 
depois do processo de inclusão social, para essas no-
vas reivindicações, para esse novo Brasil, o Brasil que 
os movimentos sociais deixaram, lamentavelmente, de 
repercutir. E o Congresso tem muita responsabilidade 
com relação a isso.

Portanto, Sr. Presidente, volto a afirmar: voto fa-
voravelmente, achando um absurdo o que aconteceu 
hoje aqui. E acho que nós precisamos ter, mais do que 
nunca, uma avaliação muito sincera, madura, para que 
não prejudiquemos leis importantes, para que votemos 
projetos que olhem a Federação, que olhem as questões 
fiscais. Nós somos votados para votar legislações que 
tragam segurança para o nosso País e que garantam 
um futuro melhor para a nossa gente.

Portanto, Sr. Presidente, eu não poderia deixar 
de registrar isso, porque as coisas estão caminhando 
para um rumo, e não sei aonde vamos chegar. E, sem 
dúvida alguma, se alguém pensa que vai ganhar algu-
ma coisa aqui, o Brasil vai perder.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Tem a palavra o Senador Benedito de 
Lira.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP. Para en-
caminhar. AL. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 

na discussão dessa matéria, eu me posicionei de forma 
contrária. Considerando que houve uma flexibilização no 
que diz respeito ao segundo turno da matéria, depois 
de uma conversa que tive com o Senador Dornelles, 
reconsidero o meu voto. Vou votar pela aprovação...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
...com o comprometimento de que, no segundo turno 
da apreciação dessa matéria, nós haveremos de mu-
dar exatamente alguns detalhes da emenda, a fim de 
que possa haver segurança jurídica no que estamos 
fazendo.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra a V. Exª.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– Vamos fechar essa votação!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu quero lembrar que, até o momento 
em que nós encerrarmos a votação, quem quiser pode 
conferir o voto.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Mas vamos encerrar, Sr. Presidente!

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Vamos 
encerrar, Sr. Presidente! Já passou do limite para todo 
mundo, até para o pessoal da base do próprio Governo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu consulto os Srs. Senadores se po-
demos encerrar a votação.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Com 
certeza!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu já ouvi a manifestação de V. Exª, 
Senador Cassol.

Nós vamos encerrar a votação e proclamar o 
resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 46; NÃO, 17.

Houve uma abstenção.
Está, portanto, rejeitada a Proposta de Emenda 

à Constituição nº 37, de 2011.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Se 

está rejeitada a emenda, Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. Apresentei requerimento para que a PEC 
nº 55 pudesse ser apreciada, pois ela prevê a eleição 
direta dos suplentes de Senadores, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu peço ao Senador Luiz Henrique, 
que é o Relator da matéria... O Senador Suplicy está 
pedindo preferência para o substitutivo, a fim de ele 
ser apreciado logo após a apreciação da proposta que 
acabou de ser derrubada. A PEC nº 37 foi derrubada, 
e ele pede preferência para a PEC nº 55.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
De acordo, Sr. Presidente!

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Sr. Presidente, o que que é a PEC nº 55, por favor?

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, Sr. Presidente...

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

PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o pedido de 
preferência deveria ter sido feito antes da votação. Ou 
estou equivocado quanto ao Regimento? Havia duas 
matérias colocadas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Deixe-me explicar, para que não haja 
nenhuma dúvida na condução dos trabalhos. É que 
as matérias estavam tramitando, de acordo com o 
requerimento, conjuntamente. A opção do Relator foi 
de nós votarmos, em primeiro lugar, a PEC nº 37. É 
evidente que as outras PECs, que estavam tramitan-
do conjuntamente, na medida em que não tratam de 
assunto correlato com o que foi decidido, continuam 
vivas. O Senado é que vai dizer se é o caso de votar 
o requerimento. Se aprovar o requerimento que ele 
pede, nós vamos ter de analisar...

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Mas ela estava apensada, Sr. Presidente? Ela estava 
apensada?
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sim, acabei de dizer exatamente isso.

O Regimento diz o seguinte, no art. 260: “[...] em 
qualquer caso, a proposição será incluída, em série, 
com as demais, na Ordem do Dia, obedecido, no pro-
cessamento dos pareceres, o disposto no art. 268”.

Então, a Casa é que vai decidir se é o caso de 
aprovar a preferência para votar a PEC do Senador 
Suplicy.

Eu vou submeter à deliberação o requerimento.
Quem aprovar...
(Intervenções fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Quem aprovar o requerimento...
Com a palavra, o Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Sr. Presidente, V. Exª poderia simples-
mente dizer qual é exatamente o objeto da PEC?

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Vai se votar o quê, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu peço a atenção da Casa, para que 
a gente possa...

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Fora 
do microfone.) – Não dá mais para se votar!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Senadora Lídice da Mata está di-
zendo que não dá mais para votar nada hoje. Essa é 
outra questão.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Essa é outra questão!

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Então, sugiro que seja votada em outro dia, Sr. Presi-
dente. Que a matéria possa ser votada em outro dia, 
já que estamos perdendo um pouco do quórum regi-
mental na sessão.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Para que nós possamos apreciar em 
outro dia...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Em outro dia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –...nós teremos de aprovar o requeri-
mento de V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Que possamos aprovar o requerimento, então!

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Tem a palavra o Senador Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu quero aqui fazer 
um apelo. Eu queria fazer um apelo a todo o Plenário 
e ao meu companheiro de Partido Senador Suplicy. 
Foi ruim o que aconteceu aqui hoje? Foi. Mas eu que-
ria fazer um apelo para não votarmos mais nada, Sr. 
Presidente, sobre esse tema.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Mas eu lamento dizer que o apelo de 
V. Exª...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Isso 
não tem sentido, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É que o Regimento manda que, sendo 
derrubada uma PEC, as outras que estão tramitando 
conjuntamente sobrevivem, continuam vivas, na forma 
do Regimento.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Tudo bem! Está correto!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – No entanto, para ser...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, desculpe-me. Peço para não votarmos 
hoje. É o que estou pedindo aqui. Qual é o apelo que 
estou fazendo?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não há como não votar o requerimen-
to, senão o requerimento cai, e nós vamos declarar 
encerrada a votação.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Então, vamos rejeitar esse requerimento!

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Não, não, Sr. Presidente! Não, não, Sr. Presidente!

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Trata-se de eleição direta para suplente?

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Sr. Presidente, eu quero me somar ao Líder 
do Bloco, Senador Wellington Dias, e sugerir que nós 
encerremos a apreciação das matérias por hoje e que, 
a partir de amanhã...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A maneira de encerrar a matéria por hoje 
é derrubar o requerimento, é derrubar o requerimento!

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, ele está pedindo a retirada do requerimento. 
Eu estou fazendo um apelo ao Senador Suplicy pela 
retirada do requerimento.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Há 
outro aspecto, Sr. Presidente. Há a obrigatoriedade de 
se votar o requerimento?
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É preciso votar o requerimento, porque 
ele pede preferência para votar a PEC.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Sim. Mas, se o autor está retirando a preferência...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Então, encerrou-se o processo de vo-
tação.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Pronto! É isso! É isso aí! Tudo bem!

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Aloysio.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, uma vez encerrado esse ponto polêmico, 
vamos entrar em matéria pacífica, para encerrarmos a 
sessão, todos abraçados, votando os empréstimos que 
estão na Ordem do Dia. Faço essa sugestão a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos deixar para apreciar o 
requerimento numa próxima oportunidade, se for o 
caso. O requerimento terá, necessariamente, de ser 
apresentado em outra sessão. Nós suspendemos a 
apreciação dessa matéria e passamos à apreciação 
dos empréstimos, como pedem os Líderes partidários.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Muito bem, Sr. Presidente! Vamos votar 

os empréstimos de Sergipe e os demais que estão 
em pauta!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO  
Nº 49, DE 2013

Projeto de Resolução nº 49, de 2013, (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 659, 
de 2013, da Comissão de Assuntos Econô-
micos, Relator: Senador José Pimentel, com 
voto vencido do Senador Ricardo Ferraço), 
que autoriza o Estado de Sergipe a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da 
República Federativa do Brasil, no valor de até 
US$5,788,000.00 (cinco milhões, setecentos 
e oitenta e oito mil dólares dos Estados Uni-
dos da América).

Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, de-

claramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que 

aprovam o projeto queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa.)

Aprovado o projeto.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir a redação fi-
nal, declaramos encerrada a discussão.

Em votação a redação final.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que 

aprovam a redação final queiram permanecer como 
se encontram. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO  
Nº 50, DE 2013

Projeto de Resolução nº 50, de 2013, (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 660, 
de 2013, da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, que teve como Relator ad hoc: o Senador 
Eduardo Suplicy), que autoriza o Estado de 
Sergipe a contratar operação de crédito, com 

garantia da União, com o Fundo Internacio-
nal para o Desenvolvimento Agrícola – Fida, 
no valor de até SDR10.312.201 (dez milhões, 
trezentos e doze mil e duzentos e um direitos 
especiais de saque).

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, de-

claramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que 

aprovam o projeto queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa.)

Aprovado.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir a redação fi-
nal, declaramos encerrada a discussão.

Votação da redação final.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que 

aprovam a redação final queiram permanecer como 
se encontram. (Pausa.)

Aprovada a redação final.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO  
Nº 51, DE 2013

Projeto de Resolução nº 51, de 2013, (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 661, de 
2013, da Comissão de Assuntos Econômicos, 

Relator: Senador Alvaro Dias), que autoriza o 
Estado de São Paulo a contratar operação de 
crédito externo, com a garantia da União, com 
a Corporação Andina de Fomento – CAF, no 
valor de até US$200 milhões (duzentos milhões 
de dólares dos Estados Unidos da América).

Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto em 

turno único, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o projeto de resolução.
Há sobre a mesa parecer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Não havendo quem queria discutir, declaramos 
encerrada a discussão da redação final.

Passamos à votação.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO  
Nº 52, DE 2013

Projeto de Resolução nº 52, de 2013, apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 662, de 
2013, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
que teve como Relator o Senador Rodrigo Rol-

lemberg, que autoriza o Estado de Pernambuco 
a contratar operação de crédito externo, com a 
garantia da União, com o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), 
no valor de até U$550 milhões (quinhentos 
e cinquenta milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América).

Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, declaramos 

encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

propondo a redação final.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Não havendo quem queria discutir, 

declaramos encerrada a discussão da redação final.

Os Senadores e as Senadoras que aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.

A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Vital do Rêgo pede-nos 
para votar o requerimento que propõe um calendário 
especial para a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 34, tendo como primeiro signatário o Senador Vital 
do Rêgo, que dispõe sobre a criação da carreira de 
médico de Estado.

É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu submeto à votação o requerimento.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, quero aqui dizer do carinho que tenho pelo 
Senador Vital.

Agora, esse é um tema complexo, que envolve, 
além da União, os Estados e os Municípios. Significa 
criar parâmetro. Então, temos interesse em tratar do 
tema, mas gostaríamos que não fosse assim, no final 
de sessão, na forma como estamos fazendo aqui, Pre-
sidente. Que pudéssemos tratar disso amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É que o Regimento manda apreciar o 
requerimento após a Ordem do Dia. Não há como in-
verter esse procedimento.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 
queria fazer um apelo aqui ao Vital.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra o Senador Vital do Rêgo.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Veja como são as coisas. Essa matéria foi pautada 
no discurso de V. Exª, há um mês, entre os 16 pontos 
prioritários de votação na Casa. Toda a sociedade bra-
sileira está esperando essa matéria. As associações 
estão ansiosamente aguardando a definição. O Gover-
no da Presidente Dilma, hoje, por medida provisória – 
por medida provisória –, definiu um pacote chamado 
Mais Médicos e entende, por medida provisória, que 
nós devemos aceitar. 

Agora, estamos tratando dessa matéria aqui, e 
o requerimento, que já havia sido acordado com as 
lideranças, passa a ser questionado. 

Lamentavelmente, não entendo o posicionamen-
to da Liderança do PT, com todo o carinho que tenho 
pelo Senador Wellington Dias.

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

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, indago de V. Exª, como 
das vezes precedentes, se essa matéria já recebeu 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A informação que estamos recebendo 
da Secretaria-Geral da Mesa é que não há parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Se V. Exª me permite, eu quero só rea-

firmar, meu querido amigo Senador Vital do Rêgo, que, 
em relação a todas as propostas de calendário espe-
cial para as emendas constitucionais, tenho sempre 
mantido esta posição, independentemente do mérito 
da proposição: que seja, primeiro, submetida ao exa-
me da comissão de mérito – no caso, à Comissão de 
Justiça – antes de votarmos o requerimento. Apreciada 
a matéria na Comissão de Justiça, não tenho nenhu-
ma dúvida em concordar, sem prejuízo, com a minha 
posição depois, no momento da votação.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr. 
Presidente, não há nenhum problema que a matéria vá 
para a Comissão de Constituição e Justiça, até porque 
já foi outras vezes pleito da Presidência da Comissão 
de Constituição e Justiça que a matéria corra no rito 
ordinário na Comissão de Justiça. Todavia, a matéria 
só está sobre a mesa por força de um entendimento 
da maioria das lideranças, que solicitou da Comissão 
de Constituição e Justiça que a matéria viesse para 
a mesa.

Nós estávamos com a matéria pautada, pronta e 
instruída, Sr. Presidente. Inclusive, peço a V. Exª que 
submeta à apreciação dos senhores. A matéria esta-
va pronta e instruída na Comissão de Constituição e 
Justiça. Saiu da Comissão de Justiça e veio para o 
plenário por uma orientação das lideranças que V. Exª 
assumiu como temas prioritários. Veio para a Mesa e, 
agora, retorna à Comissão de Justiça. 

É o esclarecimento.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 

Presidente.
O SR. PPRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O requerimento está assinado por líde-
res partidários ou por representantes de líderes parti-
dários: Paulo Davim, Walter Pinheiro, Eunício Oliveira, 
Eduardo Braga, Gim Argello, Inácio Arruda, Randolfe 
Rodrigues e outros líderes partidários.

Senador Wellington, Senador Walter Pinheiro e 
Senador Gim Argello.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – A 
gente aproveita e vota o passe livre amanhã também. 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – V. 
Exª colocou como pauta prioritária, e nós vamos tratá-
-la como pauta prioritária. 

Estou pedindo para termos o cuidado – porque 
estamos aqui, em final de sessão – de não tratar de 
forma que nos crie mais divisões aqui. Esse é um tema, 
repito, do qual nós vamos ter que cuidar, mas ele tem 
impactos financeiros. Eu quero ter uma noção do que 
nós estamos tratando, Sr. Presidente.

Então, veja, tem que voltar para a Comissão de 
Constituição e Justiça. Vamos tratar do tema com prio-
ridade. Mas é apenas isso, Senador Vital, que tratemos 
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com prioridade, mas não dessa forma, de afogadilho. 
É apenas isso.

O SR. PPRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Gim Argello, Senador Vital do 
Rêgo.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr. 
Presidente, agora, nesse momento de profunda dúvi-
da, eu estou com o tema do passe livre. V. Exª sabe 
da importância dessa matéria para o Brasil. 

Nós estamos discutindo questões de orçamen-
to, questões de impacto financeiro. Esse tema dos 
médicos está sendo tratado, inclusive, segundo me 
consta, com o parecer do Ministério da Justiça favo-
rável à matéria, com o Ministério da Saúde favorável 
à matéria. Eu estive várias vezes conversando com o 
Ministro Alexandre Padilha, e V. Exª, Sr. Presidente, já 
esteve com o Ministro Alexandre Padilha, conversan-
do sobre esse assunto. Surpreende-me! Eu tomo de 
estranheza esse fato.

Então, eu sinto que há um certo ruído na apre-
ciação desse tema e pergunto a V. Exª se o tema das 
pautas que foram elencadas como prioridade ainda 
permanecem nesse regime que nós votamos por co-
alisão das lideranças. 

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

Muito obrigado. Eu lhe agradeço.
Só quero dizer que concordo com o Senador Vital 

do Rêgo, tendo em vista que isso foi fruto do pedido 
de assinaturas. Todos nós assinamos, concordamos 
em votar esse tema. É a carreira. Ele é médico, é o 
Presidente da CCJ, é uma pessoa equilibrada, é um 
Senador, que, para ter colocado e pedido um tema 
desses, é realmente porque já havia acordo com todos 
os líderes que assinaram. Eu, pelo menos, assinei e 
estou aqui firme, para cumprir o compromisso.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, na mesma linha, quero dizer que con-
cordo. Já que eu assinei um requerimento de urgência, 
não retiro a assinatura nesse requerimento. Mantenho 
a posição da assinatura que fiz anteriormente nessa 
questão da matéria solicitada pelo Senador vital do 
Rêgo e incluída na pauta de V. Exª.

Para ser sincero, a partir de hoje, terei dificuldade 
em assinar requerimento de urgência aqui neste plená-
rio. Essa matéria estava na pauta que nós discutimos 
naquela reunião, na sala de V. Exª, e ela foi incluída 
pela assinatura da maioria dos líderes desta Casa. 

Portanto, quero deixar claro que mantenho mi-
nha assinatura, da mesma forma, no requerimento de 
urgência que assinei para o Senador Vital do Rêgo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Sr. Presidente, eu queria – até falei com o Senador 
Vital do Rêgo – fazer aqui duas ponderações. Acho 
que aí ele tem toda razão. Nós fizemos uma pauta, o 
Senador Aloysio, inclusive, fez a ponderação no dia 
dessa questão. 

No dia em que nós lemos essa matéria – aliás, 
todas as matérias aqui no plenário –, o Senador Hum-
berto, inclusive, se dirigiu a V. Exª aqui, no plenário, e 
sugeriu encaminhamento para as duas matérias que 
tratavam da questão; três, se não me falha a memó-
ria: a questão da carreira, a que trata dos 10%. Aí, 
naquele momento, terminou ficando em dúvida se os 
10% seriam em relação à receita bruta ou ao Produto 
Interno Bruto. 

O próprio Senador Humberto, assim como o Se-
nador Moka, o Senador Amorim e o Senador Davim, 
portanto, tinham apresentado a proposta de que es-
sas propostas em relação à saúde e que envolvia a 
questão das carreiras... Aliás, havia a terceira, que era 
a do serviço obrigatório, uma proposta, inclusive, de 
emenda, apresentada pelo Senador Humberto Costa. 
Que essas três matérias pudessem voltar – foi isso que 
foi ponderado aqui pelo Senador Humberto –, para 
que as três matérias dessa área, Senador Vital, em 
relação à questão da saúde, que essas matérias pu-
dessem voltar, envolvendo ali a CCJ. No dia, inclusive, 
Humberto foi apoiado pelo Senador Aloysio. Ele aqui, 
agora, pode ser testemunha disso. Que essas maté-
rias pudessem voltar para a CCJ e para a comissão 
temática. A matéria envolvia essa questão específica 
da saúde. Então, entendíamos assim. 

Hoje, inclusive, V. Exª dialogou com o Senador 
Humberto Costa sobre o processo que trata da ma-
téria, no que diz respeito aos recursos da saúde em 
relação à receita bruta ou à receita corrente líquida.

Portanto, seria fundamental que nós cumprísse-
mos esse rito processual e que essas três matérias 
pudessem exatamente ser apreciadas tanto pela CCJ 
quanto pela CAS. Esse foi o pleito feito naquele dia. 

Eu concordo plenamente com o Senador Vital. 
Inclusive é importante que tenhamos capacidade de 
analisar toda aquela pauta que foi considerada priori-
tária. Eu sugeriria a V. Exª que remetêssemos isso e, 
ao mesmo tempo, Senador Vital, que sentássemos, as 
lideranças, para avaliar efetivamente, a partir dessas 
ponderações, como é que nós vamos tratar a pauta 
apresentada por V. Exª como a pauta prioritária para 
esse período que foi anunciado depois da reunião do 
colégio de líderes.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB.) – 
Sr. Presidente, eu só queria que V. Exª, por um dever 
de reposição dos fatos, fizesse a história da visita de 
V. Exª à Comissão de Constituição e Justiça, levando 
consigo os dezesseis temas prioritários. Na Secretaria 
da Comissão de Constituição e Justiça, V. Exª fez um 
apelo aos líderes, para que assinassem um requerimen-
to desse calendário especial. E esse projeto estava no 
calendário especial e foi assinado por todas as lideran-
ças presentes à Comissão de Constituição e Justiça.

Por isso, esse projeto saiu da Comissão de Cons-
tituição e Justiça, Senador Eunício, e eu estava lá re-
presentando V. Exª, para a mesa dos nossos trabalhos.

A proposta de emenda constitucional estava para 
ser votada, instruída pelo Senador Mozarildo Caval-
canti, na mesma data em que V. Exª foi à Comissão de 
Justiça e pediu que os líderes assinassem aquele do-
cumento e que a matéria viesse toda para a mesa. Por 
isso, a Comissão de Constituição e Justiça não votou 
a matéria, o projeto e o relatório do Senador Mozaril-
do e do Senador escolhido no dia, já que o Senador 
Mozarildo houvera viajado para o exterior em missão 
da Casa, o Senador Paulo Davim.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Exatamente como narrado por V. Exª. 

Quer dizer, eu não sei qual a sugestão de enca-
minhamento.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 
vou dar uma sugestão, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício e Senador Wellington.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Indo na linha do que colocou aqui o Senador Aloysio, 
a sugestão que eu sustento aqui é a de que tenhamos 
esse debate na Comissão de Constituição e Justiça 
e, a partir daí, possamos construir um entendimento, 
Sr. Presidente.

O Senador Vital do Rêgo coloca aqui, e eu enten-
do como verdadeiro, mas eu sou Líder de um partido 
e de um bloco. O Ministro da Saúde não me passou 
essa informação. Quero conversar com ele, quero ter a 
oportunidade de tratar com ele, para me orientar, para 
saber como é que foi. É isso, é esse apelo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu não sei, viu, Senador Aloysio, Sena-
dor Wellington, Senador Vital, se nós não poderíamos 
construir uma solução.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Claro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Que seria a seguinte, como fizemos com 

uma outra matéria aqui. Quer dizer, não havia parecer, 
foi levantado, nós aprovamos o requerimento, aprova-
mos um calendário especial e priorizamos a aprecia-
ção da matéria na Comissão de Constituição e Justiça. 

Talvez esse fosse um encaminhamento: nós vo-
tamos o requerimento, aprovamos, a matéria vai para 
a Comissão de Constituição e Justiça e está aprovado 
o calendário especial.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, eu vou colocar aqui de forma muito sincera. 
Se eu me convencer de que esta matéria tem um im-
pacto insuportável para este País, eu não vou assinar 
um regime de urgência. É disso que eu estou tratando 
aqui. Eu preciso ter essa informação para poder... Quer 
dizer, quando assinamos a urgência para uma matéria 
como essa é porque estamos convencidos de que ela 
está pronta para ir a voto.

O apelo que estou fazendo aqui, repito, continuará 
sendo uma matéria prioritária, temos todo o interesse 
em agilizar as condições da votação, mas se o senhor 
me perguntar hoje aqui uma informação sobre esta ma-
téria eu não saberia, confesso-lhe aqui neste instante.

E, como Líder, pela responsabilidade que tenho, 
não em meu nome próprio, mas de uma Bancada, eu 
gostaria de ter isso. É este o apelo que estou fazendo 
aqui ao meu companheiro, meu amigo Vital, e aos de-
mais Líderes: que pudéssemos ter a retomada lá na 
Comissão. Lá, chegaremos a um entendimento. Serei 
o primeiro a assinar o regime de urgência, mas, neste 
instante, a minha posição aqui é contrária a que apro-
vemos o regime de urgência, para ser sincero.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima 

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB) 
– Presidente, diante da manifestação do Líder do PT, e 
não é a primeira vez que o Partido dos Trabalhadores 
assim se posiciona, na semana passada tivemos si-
tuação semelhante na votação da proposta de anistia 
aos funcionários dos Correios, fica patente que, diante 
do que constatamos no plenário, não há como votar o 
requerimento, em que pese todo o relato que o nobre 
Senador Vital fez do trabalho já realizado. 

A rigor, o que estamos aqui fazendo é uma per-
da de tempo. Nós tivemos uma sessão muito longa 
hoje com as discussões sobre os suplentes, diante da 
manifestação do Líder do PT. O PT tem que assumir 
a responsabilidade daquilo que está fazendo, e assu-
me, o Senador Wellington é um homem que sempre 
foi cônscio de suas decisões, de suas responsabili-
dades. E que V. Exª possa encerrar a sessão, já que 
amanhã teremos outra jornada de trabalho e talvez os 
telespectadores da TV Senado, entre os quais incluo 
meu filho mais velho, Diogo, ficam sem entender bem 
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como perdemos tanto tempo em discussões que não 
levarão mais a lugar nenhum.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Gim Argello e Senador Euní-
cio Oliveira.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF.) – Sr. Presidente, 
dentro da linha do que V. Exª propôs e que já foi feito 
aqui, votamos esse calendário especial hoje, priorita-
riamente, o Presidente da CCJ, Senador Vital do Rêgo 
já concordou, e amanhã coloca-se essa matéria priori-
tariamente na CCJ, completando assim o círculo que 
foi colocado para que possamos apreciá-lo.

Já há assinaturas suficientes nesse requerimen-
to, todos os Líderes aqui assinaram. Aqui todo mundo 
reforçou e colaborou com isso, inclusive o Líder, as-
sinando pela Liderança, Walter Pinheiro, o Senador 
Eunício Oliveira, pelo Bloco, e eu pelo Bloco União e 
Força. Nós estamos prontos aqui. Vamos votar o calen-
dário, fazemos a votação, e amanhã, prioritariamente, 
discutimos essa matéria na CCJ.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Cícero Lucena.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB.) – 
Presidente, o Senador Cássio colocou, de forma cla-
ra, qual foi o posicionamento do PT, à semelhança da 
semana passada, em relação à anistia dos funcioná-
rios dos Correios, e naquela sessão nós conseguimos 
construir uma proposta para que fosse votada, inclu-
sive amanhã, a questão da anistia dos funcionários 
dos Correios.

Então, a minha sugestão é que, fruto desse esfor-
ço, do trabalho construído pelo Presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça, Senador Vital do Rêgo, e 
pela relevância desse projeto que, quem tem conver-
sado com os representantes, com aqueles que estão 
preocupados com a solução do problema da saúde, 
que já que se tem urgência na medida provisória, que 
tenha urgência também para debater esse projeto, que 
é meritório, é importante e que, tenho certeza absoluta, 
vai ter uma posição positiva aqui por parte do Senado.

Então, a minha sugestão, e eu espero que possa 
ser acatada, é que, de consenso, volte essa matéria, 
Senador Vital, amanhã, para a Comissão de Consti-
tuição e Justiça, e que amanhã mesmo nós possamos 
aprovar na Comissão de Constituição e Justiça, e, à 
tarde, na sessão de amanhã, seja incluído, então, esse 
pedido de urgência aqui no plenário. Essa é a minha 
sugestão.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício e Senador Wellington.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.) 
– Presidente, só para, mais uma vez, repetir aqui a po-
sição do Líder do PMDB e concordar com a proposta 
de V. Exª. A questão do calendário especial, nós as-
sinamos a urgência dessa matéria. Concordo que, se 
fizemos a urgência sem analisar se a matéria já estava 
instruída para ser votada no Plenário, antes da Comis-
são de Constituição e Justiça, talvez possamos ter co-
metido um equívoco, mas as assinaturas que fizemos 
são válidas. Acho, sinceramente, que V. Exª deveria 
submeter ao Plenário a aprovação ou a rejeição do 
requerimento que está sobre a mesa. 

Também solicito a V. Exª outro requerimento, 
que está sobre a mesa há vários dias, na questão do 
desapensamento de uma PEC de minha autoria, que 
está apensada à PEC da Senadora Vanessa Grazzio-
tin. Então, a proposta que faço é que aprovemos o ca-
lendário, mantendo as assinaturas que fizemos nesse 
requerimento, com a matéria sendo encaminhada, ob-
viamente, à Comissão de Constituição e Justiça para 
ser instruída e voltar ao plenário. É a proposta que 
faço, Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.) 
– Sr. Presidente, ouvi atentamente todos os nossos 
Líderes aqui no plenário e gostaria de fazer uma pon-
deração ao Sr. Presidente, aos demais Líderes e, de 
forma muito especial, ao Senador Vital do Rêgo, Pre-
sidente da Comissão de Constituição e Justiça. Eu sou 
um dos signatários para a aprovação de um calendá-
rio especial para essa PEC, Sr. Presidente. Quando 
nós assinamos o requerimento de calendário especial 
para essa PEC, não havia, ainda, o Governo Federal 
anunciado o programa Mais Médicos, com a edição 
de medida provisória e a edição de inúmeras outras 
medidas que dizem respeito à carreira médica. A ponto 
de termos, inclusive, comentado que nada mais era do 
que o estabelecimento de uma grande carreira médica 
no Governo Federal o que nós estávamos assistindo. 
Recebemos, ainda há pouco, o parecer do Senador 
Paulo Davim.

Portanto, creio que se fizéssemos uma sugestão, 
Sr. Presidente, de mantermos o calendário especial 
com o requerimento, mas enviando para a Comissão 
de Constituição e Justiça para que se possa proferir o 
parecer e estabelecermos um prazo, Sr. Presidente, 
que o nosso Plenário tenha tempo de analisar o parecer 
do Senador Paulo Davim e, ao mesmo tempo, fazer a 
compatibilização desse parecer com as edições que 
aconteceram por parte do Governo Federal.
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Creio, Sr. Presidente, que esta matéria é rele-
vante, mas que houve um fato superveniente à edição 
deste requerimento assinado por todos nós, de regime 
de urgência. Não somos contra o calendário especial. 
O que estamos pedindo é apenas um prazo para que 
possamos compatibilizar o parecer que foi entregue 
pelo Senador Paulo Davim, no meio da discussão da 
PEC anterior, aqui no plenário, pelo menos eu recebi 
aqui no plenário, ainda há pouco, para que possamos 
analisar na Comissão de Constituição e Justiça e tra-
zer em tempo. Temos até o dia 17 para votar essa 
matéria. O Senado estará funcionando até o dia 17, 
isso se tivermos recesso, e todos nós estamos traba-
lhando para tal.

Portanto, Sr. Presidente, é um apelo que quero 
fazer ao nosso Senador Vital do Rêgo e um apelo a V. 
Exª, no sentido de que tenhamos um calendário espe-
cial, mas que nos permita esse prazo de compatibliza-
ção, até para discutir com o Ministério da Saúde, com 
a Casa Civil, enfim, podermos assegurar que estare-
mos dando um passo seguro para o fortalecimento da 
carreira médica no Governo Federal, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –Senador Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
aproveitar e agradecer ao Senador Cássio e ao Senador 
Cícero Lucena pela lembrança que nos faz do projeto 
dos Correios. Hoje, creio que outros Senadores aqui 
receberam também, como eu recebi, do Vice-Presidente 
dos Correios informações sobre aquele projeto na forma 
como estava. O impacto seria de 1,062 bilhão a serem 
pagos, se tivéssemos aprovado da forma como veio. 
Um bilhão e sessenta e dois milhões se tivéssemos 
aprovado o projeto dos Correios da forma como veio. 
Isso para pagar imediatamente uma empresa que nor-
malmente tem um lucro entre 300 e 400 milhões. Não 
precisa ser matemático para saber que seria quebrar 
uma empresa como os Correios. É disso que se trata. 
E mais um impacto de 322,182 milhões por ano de 
acréscimo na folha de pagamento. É disso que se trata.

Tenho que aqui responder, em nome do povo do 
meu Estado e em nome do povo brasileiro. Acho que 
não interessa a ninguém nesta Casa quebrar os Cor-
reios do Brasil, da mesma forma como nos interessa 
melhorar as condições, ter um plano de carreira, quem 
sabe ter melhores remunerações para os médicos

Mas temos que fazer isso de acordo com as 
condições do País. Eu também preciso, da mesma 
forma. Cito o exemplo dos Correios, de como foi bom 
termos adiado.

Hoje, já nos sentamos aqui com o Presidente, 
com o Relator. Houve entendimento com os funcioná-

rios. Enfim, estamos buscando as condições de um 
entendimento para que amanhã tenhamos as condi-
ções de votar. É possível votar um projeto, jogar para 
a plateia, fazer fotografia? A Presidenta depois vai di-
zer: “Estou votando por isso”. Penso que nós temos 
que estudar isso.

Então, quero repetir, pelo Partido dos Trabalhado-
res, eu posso responder: mantemos o projeto na pauta. 
E aqui eu me somo à proposta do Líder do Governo, 
que tem até mais informações do que eu nessa rela-
ção com o Governo. Assumo a responsabilidade de 
tratarmos como prioridade, como deseja V. Exª, nes-
se compromisso, com as pautas importantes do País. 
O apelo que faço apenas é este: que o projeto possa 
voltar à Comissão de Constituição e Justiça, que possa 
nos dar um tempo para termos as informações sobre 
os impactos, etc., e votar, como estamos fazendo em 
outras matérias.

É esse o apelo. Quero agradecer a V. Exª pela 
paciência. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria comunicar ao Senador Eu-
nício Oliveira que, tão logo nós encerrarmos a Ordem 
do Dia, nós votaremos seu requerimento de desapen-
samento, como pede V. Exª.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente...

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

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.) 
– Apenas para reafirmar a posição que nós adotamos 
em relação às matérias que são prioridade. Isso não 
foi feito à toa. Nós o fizemos num acordo político, com 
a consciência dos Líderes que estavam presentes na 
Comissão de Justiça, atendendo ao apelo de V. Exª. 
Então, eu penso que isso é muito importante, diante 
da decisão da Presidente de tratar da questão da car-
reira de médico, mesmo que não esteja nesses termos 
na medida provisória, mesmo porque não poderia ser 
medida provisória, pois o assunto é este. Portanto, nós 
não podemos deixar de examinar esta matéria. É mui-
to importante que ela seja examinada. Talvez, a saída 
para a crise que se estabeleceu na questão da saúde 
pública em relação aos médicos seria exatamente a 
carreira de médico. 

Se nós formos examinar impacto, às vezes as 
pessoas pedem assim: “Apresentem-me o relatório 
de viabilidade”. Quanto ao relatório de viabilidade, por 
exemplo, estavam debatendo com o Ministério dos 
Transportes a duplicação da BR-304 e da BR-222. Só 
que há três portos entre elas. Bastava olhar. Se olhar, 
já vai ver que está resolvido o problema da viabilidade. 
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Quem é que paga os médicos no serviço público? 
Dois contratos, no Estado ou no Município, ele pode, 
mais um adicional. Às vezes, pode-se chegar a três 
contratos, que os recursos e a despesa são maiores 
do que o que está sendo proposto na própria medida 
provisória. Nós já pagamos! Os Estados já pagam. 
Agora, pagam para o médico trabalhar de manhã no 
Município; à tarde, em outro bem distante, e, à noite, ele 
vai fazer a clínica dele particular. É assim que funciona, 
mas o salário já está resolvido em termos de despesa.

Sinceramente, acho que é mais adequado esta-
belecermos uma carreira pública desses profissionais, 
de Estado, resolver isso e garantir. 

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP. Fora do microfone.) – O vínculo empregatício com 
quem é?

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– O vínculo é com o Estado, com o Município. É sem-
pre assim.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP. 
Fora do microfone.) – Está criando uma carreira para 
o Estado e para o Município?

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Não, não, não. Nós sabemos do que estamos tra-
tando. A carreira típica de Estado para juiz é para juiz 
estadual, é para juiz federal, ou não é? Ou pode haver 
para juiz e não pode haver para médico? 

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP. Fora do microfone.) – Quem paga?

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Mas já é pago! Nós já pagamos! É uma estupidez este 
debate! Nós já pagamos! O dinheiro dos médicos, no 
volume que queremos para uma carreira de Estado, 
já é pago por Estados, Municípios e a União, com os 
programas que ele desenvolve. Ou não é? Ou nós não 
falamos agora que o Governo Federal estava pagando 
R$10 mil para pagar um médico? É adicional, gente, 
porque ele já dá outro contrato em outro canto.

Acho que nós temos que votar a matéria, dis-
cutir. Se não é possível votar o requerimento aqui no 
plenário, nós temos que votar esta matéria amanhã, 
na Comissão de Justiça, e trazê-la, então, a plenário, 
se o problema é dessa natureza. Mas não podemos 
deixar de dar solução a uma questão grave do nos-
so País, uma solução que nós encontramos aqui já 
há algum tempo. Esta matéria não é de ontem nem é 
porque houve manifestação. Ela já vem sendo trata-
da já algum tempo aqui no Senado e na Câmara dos 
Deputados. Por isso, acho que nós devemos votar. Se 
o caso é esse, então, vamos votar na Comissão de 
Justiça e trazer a matéria aqui ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos submeter o requerimento 
à votação.

Não havendo acordo, nós vamos ter que submeter 
o requerimento à votação. Há alguma sugestão para 
que a gente possa...?

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fiz uma su-
gestão de que aprovássemos o calendário especial, 
garantindo a ida desta PEC para a Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, e que possamos votar até 
o dia 17. Assim, abriríamos espaço para o debate, para 
que nós pudéssemos configurar etc. Nós não pode-
ríamos votar para aprovarmos amanhã um parecer e 
trazermos, já amanhã à noite, para o plenário, porque 
não teríamos tempo de fazer essa compatibilização 
necessária.

E nós estamos tratando, Sr. Presidente – ainda 
há pouco falei com o Senador Vital do Rêgo –, de uma 
PEC, de um projeto de emenda à Constituição. Nós cria-
remos uma carreira médica com status constitucional. 
Não é uma coisa simples que nós estamos fazendo. 
Nós estamos no Senado da República, estamos dando 
um tratamento constitucional à carreira médica neste 
País. Portanto, a relevância deste tratamento: nós não 
damos isso ao professor, não damos isso ao engenhei-
ro, não damos isso a uma série de outras carreiras que 
são tão valorosas quanto a carreira médica.

Entendemos que foi uma iniciativa valorosa e pri-
morosa do Senador Vital do Rêgo. Queremos apoiá-la, 
mas queremos ter, pelo menos, um prazo para poder-
mos compatibilizar e tirar algumas dúvidas diante dos 
fatos supervenientes que aconteceram do requerimento 
apoiado pelos Líderes no dia de hoje, que foi a edição 
da medida provisória e outras medidas adotadas.

Portanto, vamos fazer uma proposta de apro-
varmos o calendário especial, estabelecendo um pra-
zo para que nós possamos fazer esses avanços, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A proposta que nós tínhamos feito – com 
a qual o Senador Vital do Rêgo concordou – pressupõe 
exatamente isto: que nós votemos o calendário espe-
cial, a matéria vai para a Comissão de Constituição 
e Justiça, e é óbvio que nós teremos prazo aqui para 
discutir a matéria, adaptá-la à medida provisória que 
foi editada pela Presidente da República.

Eu acho que, se nós votarmos isso de comum 
acordo, será melhor.

Senador Flexa Ribeiro, alguma...?
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA.) – 

Não, Presidente. Eu estou aguardando o término da 
discussão.
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Mas eu queria fazer uma solicitação a V. Exª, as-
sim como fez o Senador Eunício Oliveira.

Há também sobre a mesa um requerimento de 
minha autoria, pedindo o desapensamento de uma PEC 
que está apensada à PEC da Senadora Vanessa Gra-
zziotin, da mesma forma da PEC do Senador Eunício.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os requerimentos de desapensamen-
to do Senador Eunício e de apensamento de V. Exª...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Desapensamento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... de desapensamento também de V. 
Exª serão apreciados, não havendo objeção da Casa, 
tão logo nós encerremos a Ordem do Dia.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Agradeço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – São dois requerimentos de V. Exª, que 
têm a ver com a PEC 86, de 2011. É a PEC que cria 
Tribunais Regionais Federais.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Com 
relação à questão em discussão, a PEC do Senador 
Vital do Rêgo é da maior importância.

Eu acredito, Senador Vital, que a Nação brasilei-
ra aguarda que o Congresso Nacional possa, efetiva-
mente, criar uma carreira de Estado para os médicos. 
Acho que a questão da saúde talvez seja, senão o 
maior, um dos maiores problemas que afligem a so-
ciedade brasileira.

A saúde está um caos no nosso País, e não 
será com medidas provisórias, com transferência de 
recursos para os Municípios, que se vai resolver essa 
questão. Lamentavelmente, não é da forma como o 
Governo está indicando.

Há necessidade de, efetivamente, criar-se uma 
carreira de Estado que dê segurança ao profissional 
da Medicina. Não somente a esses, porque o médi-
co sozinho não vai, Senador Vital do Rêgo, resolver 
o problema. É preciso que ele tenha a sua estrutura 
para que possa trabalhar e, em vez de se construí-
rem novos hospitais – não sou contra isso –, Senador 
Renan Calheiros, mas precisamos primeiro colocar 
em funcionamento os que já existem, que estão hoje 
sendo parcialmente utilizados e sem atender à socie-
dade brasileira.

Então, temos de ter outra visão, não essa visão 
midiática, que, lamentavelmente, o Governo insiste, 
a cada semana, em impor à Nação brasileira, que já 
deu no que deu.

É preciso que se ouça as vozes das ruas e que 
possamos dar consequência àquilo que está sendo 
solicitado pela sociedade, que não é o que estamos 

vendo, que está acontecendo, lamentavelmente, no 
nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos submeter o requerimento à vo-
tação.

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento, contra o voto do Sena-
dor Aloysio Nunes e contra o voto do Senador Welling-
ton Dias.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 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, como pediu o Se-
nador, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 86, de 2011, tendo como primeira sig-
natária a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria os 
Tribunais Regionais Federais da 6ª Região, com sede 
em Manaus e jurisdição nos Estados 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 Taques, Aloysio Nunes Ferreira, 
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela prejudi-
cialidade das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

São os seguintes os itens 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 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. 
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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 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. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Na sessão deliberativa do último dia 5, 
foi lida a Emenda nº 2, de plenário.

Há, sobre a mesa, requerimentos que serão lidos...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – ...do Senador Flexa Ribeiro, de desa-
pensamento da PEC nº 46, de 2012, e do Senador 
Eunício Oliveira, também de desapensamento das 
PECs nº 61, nº 86 e nº 46.

São os seguintes os requerimentos:

REQUERIMENTO  
Nº 790, DE 2013

Senhor Presidente,
Requeiro o desapensamento da Proposta de 

Emenda à Constituição nº 61, de 2012, das Propostas 
de Emendas à Constituição nºs 86 de 2011 e 46 de 
2012, a fim de que tenha tramitação autônoma, nos 
termos regimentais.

Justificação

O presente requerimento justifica-se pelo motivo 
da promulgação da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 544, de 2002, no dia 6 de junho corrente. Com isso 
a PEC 86, de 2011, que cria o Tribunal Regional Fede-
ral da 6ª Região, com sede em Manaus e jurisdição no 
Estado do Amazonas; Acre; Rondônia e Roraima, está 
prejudicada por já ter sido atendida com a promulgação.

Sala das Sessões, 11 de junho de 2013. – Sena-
dor Eunício Oliveira.

REQUERIMENTO  
Nº 791, DE 2013

Requeiro, nos termos regimentais, o desapensa-
mento da PEC nº 46 de 2012, de minha autoria, que 
Altera o art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal da 
6º Região, com sede em Belém e jurisdição nos Esta-
dos do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins. Para que 
retorne a sua tramitação autonoma.

Sala das Sessões, – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Em votação os requerimentos.
Os Srs. Senadores que aprovam os requerimentos 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados os requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Temos também o requerimento do Se-
nador Jorge Viana que pede, em razão da promulga-
ção da Emenda Constitucional nº 73, que cria os Tri-
bunais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Regiões, nos termos do art. 
279, do Regimento Interno, o reexame pela Comissão 
de Constituição e Justiça das Propostas de Emenda 
à Constituição nº 86, que cria os Tribunais Regionais 
Federais, com sede em Manaus e jurisdição nos Esta-
dos do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima; nº 46, 
de 2012, que altera o art. 27, do Ato das Disposições 
Transitórias, para criar o Tribunal Regional Federal da 
6ª Região, com sede em Belém e jurisdição nos Esta-
dos do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins; e a nº 61, 
que cria o Tribunal Regional Federal, com jurisdição 
nos Estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e 
sede na cidade de Fortaleza, que tramitam em conjunto.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO  
Nº 792, DE 2013

Em razão da promulgação da Emenda Constitu-
cional nº 73, que “cria os Tribunais Regionais Federais 
da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Regiões”, requeiro, nos termos do 
artigo 279, inciso II, do Regimento Interno do Senado 
Federal, o reexame pela Comissão de Constituição e 
Justiça das Propostas de Emenda à Constituição nº 86, 
de 2011, que “cria os Tribunais Regionais Federais da 
6ª Região, com sede em Manaus e jurisdição nos Es-
tados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima”; nº 46, 
de 2012, que “altera o art. 27 do ato das Disposições 
Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal da 6ª 
região, com sede em Belém e jurisdição nos Estados 
do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins”; e a nº 61, de 
2012, que “cria Tribunal regional Federal com jurisdição 
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e 
sede na cidade de Fortaleza”, que tramitam em conjunto. 

Salas das Sessões, de julho de 2013. – Senador 
Jorge Viana.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação.

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento...
(Intervenção fora do microfone.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Jorge Viana está pedindo 
o reexame, pela Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Há requerimento dele?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Das propostas...

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Eu voto contra o requerimento dele.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Fora 
do microfone.) – Mas para qual proposta ele está pe-
dindo o reexame? Da PEC nº 61?

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Da PEC nº 61?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Da PEC nº 61.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – E 
da nº 46?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Ele está pedindo...

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Quer dizer que ele aprovou a dele e agora pede o 
reexame da minha?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – De todas, da PEC nº 61...

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Voto contra o requerimento, Sr. Presidente.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Da 
nº 46 também, Sr. Presidente?

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– O PMDB vota contra o requerimento.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Presidente Renan.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – O Bloco União e 
Força vota contra o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu só queria, para nós ajustarmos aqui 
o encaminhamento... Esse requerimento de desapen-
samento, os dois requerimentos fazem com que as 
matérias voltem para a Comissão de Constituição e 
Justiça, para receberem pareceres isoladamente.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Mas qual é o artigo do Regimento, Presidente? Eu 
não conheço esse artigo do Regimento.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
queria propor um requerimento, Presidente Renan, para 
que a PEC nº 61, com a PEC nº 46, fossem apensadas.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) – 
O que V. Exª está lendo é um requerimento do Senador 
Jorge Viana. Se for, eu voto contra o requerimento. Até 
porque o Senador Jorge Viana aprovou a PEC com o 
meu voto e agora faz o contrário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, não. Este requerimento, Senador 
Eunício, pede o reexame. O que eu falei...

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sim, mas é requerimento de quem, Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Ele pede o reexame da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) – 
Tudo bem. Eu só estou perguntando a V. Exª de quem 
é o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Do Senador Jorge Viana.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) – 
Eu voto contra o requerimento do Senador Jorge Viana.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Estou dizendo que vota contra. Tudo 
bem, eu vou tomar...

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– O PMDB encaminha contra o requerimento dele.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PMDB encaminha contra.

O que eu estou comunicando a V. Exª e ao Sena-
dor Flexa é que, em função do desapensamento das 
matérias, ela volta para a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Eu não estou discutindo isto, Sr. Presidente. Estou 
discutindo o requerimento do Senador Jorge Viana, 
que eu encaminho contra.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação o requerimento.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 
revisão do orador.) – Eu vou aproveitar que é de um 
Parlamentar do meu Partido para dizer que não há 
quórum, Sr. Presidente. Eu vou pedir verificação.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Isso, peça verificação, e eu peço amanhã, Welling-
ton. É regimental V. Exª pedir verificação.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 
estou dizendo que não há quórum. Nós estamos aqui 
votando coisas...

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) – 
Agora, não é correto o Senador Jorge Viana fazer o que fez.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 
sei. Estou concordando aqui.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) – 
Sr. Presidente, coloque em votação, porque eu quero ver 
o Senador Wellington Dias pedir verificação de quórum. 
Porque eu vou pedir verificação de quórum de tudo a 
partir de amanhã. Acabou. Se o jogo é este, vamos jogar.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Eu estou dizendo é que não há sentido a gente ter a 
aprovação de um...

O Senador Jorge Viana apresentou um requeri-
mento. Eu que sou Líder do Partido estou sabendo disso 
agora. É isto que estou dizendo. O que está errado é isto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Mas esta questão não é culpa da Mesa. 
A Mesa foi solicitada. A Presidência foi solicitada...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – V. 
Exª não pode deixar o requerimento do Senador Jor-
ge Viana para ser apreciado na sessão de amanhã?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª pediu que apreciássemos o reque-
rimento de V. Exª. O Senador Eunício pediu. O reque-
rimento do Senador Jorge Viana igualmente teria que 
ser apreciado na mesma oportunidade. É regimental.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, coloque o requerimento em votação.

O Senador Wellington Dias vai pedir verificação, e 
eu vou pedir verificação, a partir de amanhã, em tudo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós já apreciamos os dois, temos que 
apreciar o terceiro.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Faça o jogo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação o requerimento.

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 
permaneçam como estão. (Pausa.)

Rejeitado o requerimento.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem 

revisão do orador.) – Estou encaminhando à Mesa um 
requerimento para que sejam apensadas as PECs nº 
61, do Senador Eunício Oliveira, e nº 46, de minha 
autoria, para que elas voltem à Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, apensadas as duas PECs.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, deixa eu dizer aqui, Sr. Presidente. Olha...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós acabamos de (Fora do microfone.) 
votar o requerimento e V. Exª acabou de aprovar um 
requerimento de desapensamento.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Exato. Da Senadora Vanessa, porque o da Senadora 
Vanessa é matéria vencida, porque a PEC já foi apro-
vada e promulgada.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa aguarda, na forma do Regimento, 
a formalização do requerimento do Senador Flexa Ribeiro. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
estou encaminhando para que possamos aprová-la 
ainda na sessão de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós aguardamos o requerimento. As 
matérias voltam como indicam os requerimentos apro-
vados. Aguardo o requerimento.

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.

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-
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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 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.

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 – Complemen-
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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 Lei de Responsabili-
dade Fiscal).

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimento que será 
lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 793, DE 2013

Requeiro, nos termos do Artigo 50, § 2º da Cons-
tituição Federal, combinado com Artigo 216 do Regi-
mento Interno do Senado Federal e §7º do Artigo 4º 
do Ato da Mesa Nº 1 de 2001, que seja solicitado a 
Sua Excelência o Ministro de Estado dos Transportes, 
Senhor CÉSAR AUGUSTO RABELLO BORGES, in-
formações sobre projeto de reformulação dos órgãos 
responsáveis pelas obras públicas em rodovias, ferro-
vias e hidrovias, que esvaziaria as funções e atribui-
ções do Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT) transferindo-as à estatal de ferro-
vias VALEC, além de transformar a Companhia Do-
cas do Maranhão (Codomar) em braço executor das 
hidrovias, particularmente no que se refere a “projeto 
da primeira concessão de uma hidrovia no país, a 
do rio Tocantins, entre Palmas e Belém. Não está 
descartada a transferência à iniciativa privada de 
atividades como a manutenção de leitos fluviais e 
derrocamentos (remoção de rochas nos rios).”, que 
atinge diretamente O Estado do Pará.

O jornal Valor Econômico, edição de 14 de junho 
corrente noticiou que :

“O governo federal prepara uma reformulação 
dos órgãos responsáveis pelas obras públicas 
em rodovias, ferrovias e hidrovias. A reforma 
vai mexer com o Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (Dnit) e dar novas 
atribuições à estatal de ferrovias Valec, além 
de transformar a semiabandonada Companhia 
Docas do Maranhão (Codomar) em braço exe-
cutor das hidrovias.
A autarquia passará a cuidar exclusivamente 
de intervenções nas estradas federais, alte-
rando sua nomenclatura para Departamento 
de Infraestrutura Rodoviária.

Atualmente, o Dnit tem um programa de apro-
ximadamente R$ 3 bilhões em intervenções de 
médio porte em ferrovias. Tudo isso sairá do 
Dnit e passará às mãos da Valec, que já vive 
um processo de redefinição de suas funções. 
A estatal, assim chamada por ter sido um bra-
ço da Companhia Vale do Rio Doce antes da 
privatização da mineradora, provavelmente 
mudará de nome: o mais cotado é Empresa 
Ferroviária Nacional (EFN).
Além das obras a serem herdadas do Dnit, a 
nova empresa ficará responsável pela con-
clusão da Ferrovia Norte-Sul e da Ferrovia 
de Integração Oeste-Leste (Fiol), mas ganha-
rá progressivamente um perfil de gestora do 
transporte de cargas.
Já as obras federais em hidrovias, como a 
construção de eclusas e derrocamentos nos 
corredores fluviais, migrarão para a Companhia 
Docas do Maranhão, a Codomar. Desde a es-
tadualização do porto de Itaqui, no Maranhão, 
ela ficou praticamente sem funções. Por estar 
sem atividades, foi a única das Companhias 
Docas mantida no âmbito do Ministério dos 
Transportes, após a criação da Secretaria de 
Portos, em 2007. No ano passado, a Codomar 
teve uma execução orçamentária de menos de 
R$ 32 mil, o que ilustra a situação de letargia 
em que se encontra.
A Codomar pode ser o embrião da Empresa 
Brasileira de Hidrovias (EBH), mas sua cons-
tituição ainda não teve o martelo batido. Isso 
ainda depende do volume de obras que o go-
verno assumirá no segmento. Trabalha-se no 
projeto da primeira concessão de uma hidro-
via no país, a do rio Tocantins, entre Palmas e 
Belém. “Não está descartada a transferência 
à iniciativa privada de atividades como a ma-
nutenção de leitos fluviais e derrocamentos 
(remoção de rochas nos rios).”
Como Vossa Excelência pode constatar, a 
noticia reporta expressamente as obras de 
derrocamento e ainda o que seria “primeira 
concessão de uma hidrovia no país, a do rio 
Tocantins, entre Palmas e Belém”, e não foi 
contraditada pelo Ministério dos Transportes.
Tal assunto atinge diretamente o Estado do 
Pará, particularmente no que concerne ao pro-
jeto do derrocamento do Pedral do Lourenço 
ou Corredeiras do Rio Tocantins, a montante 
da barragem da Usina Hidroelétrica do To-
cantins, cujas obras estavam priorizadas no 
PAC, e depois retiradas em 2010, sem qual-
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quer explicação do Governo Federal , a não 
ser a pálida alegação de que estavam sendo 
procedidos novos estudos.

Tal situação vem se arrastando desde 2010, em-
bora o Diretor Geral do Departamento Nacional de 
Infraestrutura – DNIT, General Jorge Fraxe, em au-
diência pública na Comissão de Serviços de Infraes-
trutura (CI) do Senado Federal, tenha informado que 
“se a mineradora cumprir esse prazo, o processo de 
licitação será imediato, com previsão já para o mês de 
maio”, reportando-se a estudos que a empresa Vale 
do Rio Doce estaria realizando para esclarecimento de 
dúvidas técnicas que surgiram durante o processo de 
licitação das obras da hidrovia, e o Presidente da Vale 
do Rio Doce, Murilo Ferreira, em entrevista recente, no 
dia 07 de abril pp. ter anunciado pela imprensa que “ 
O documento será entregue em 30 de abril”.

Não bastasse essa indefinição, agora emerge no 
noticiário da imprensa uma nova situação, desta vez 
apresentando a transferência da competência sobre o 
assunto, do DNIT para a Companhia de Docas do Ma-
ranhão – CODOMAR, e inclusive já apontando “ projeto 
da primeira concessão de uma hidrovia no país, a do 
rio Tocantins, entre Palmas e Belém. Não está descar-
tada a transferência à iniciativa privada de atividades 
como a manutenção de leitos fluviais e derrocamentos 
(remoção de rochas nos rios).”.

Destaco que a noticia registra enfaticamente 
que “no ano passado, a Codomar teve uma execução 
orçamentária de menos de R$ 32 mil, o que ilustra a 
situação de letargia em que se encontra”.

O desencontro das manifestações dos represen-
tantes do Governo Federal em contraposição ao de-
talhado noticiário jornalístico, demonstram claramente 
que não está havendo transparência nas informações 
do Ministério dos Transportes sobre o tema, estando 
agora a se repetir, em pleno estado democrático de 
direito, erros e equívocos do governo da ditadura mi-
litar, onde as decisões eram tomadas em gabinetes 
fechados de Brasília, sem discussão com a população 
da região, com foi exemplo no Pará, a obra da Usina 

Hidrelétrica de Tucuruí, cujos efeitos deletérios se fa-
zem sentir até os dias de hoje sobre a população da 
região do Lago de Tucuruí.

Até agora a população do Pará – que será dire-
tamente atingida pelas “mudanças” - nada sabe dos 
estudos contratados pela Vale do Rio Doce, e não estão 
sendo discutidas ou divulgadas as configurações téc-
nicas, bem como custos e impacto ambiental, e muito 
menos sobre a possibilidade de privatização da manu-
tenção de leitos fluviais e derrocamentos, o que atinge 
diretamente o Pará, na Hidrovia Araguaia –Tocantins, 
suas eclusas e o derrocamento do Pedral do Lourenço.

Ante os fatos, Senhor Ministro Cesar Borges, 
como Senador do Estado do Pará, requeiro que V.Exª. 
encaminhe ao conhecimento do Senado Federal – insti-
tuição da federação brasileira - e ao povo do Pará, que 
represento nessa Casa Legislativa, a ser diretamente 
atingido pelas medidas que estão sendo noticiadas, 
informações sobre os fatos que estariam em gesta-
ção no Ministério dos Transportes, sob o comando de 
Vossa Excelência.

Plenário do Senado Federal, em 18 de junho 
de 2013. – Jader Barbalho, Senador da República, 
PMDB/PARÁ.

(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O requerimento que acaba de ser lido 
será despachado à Mesa para decisão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência do Senado Federal re-
cebeu o Ofício nº 258, do Senador Delcídio do Ama-
ral, referente ao Requerimento nº 234, de 2013, de 
missão, por meio do qual relata participação de dili-
gência prevista no Plano de Trabalho da Subcomissão 
Permanente de Acompanhamento das Obras da Usina 
Hidrelétrica de Belo Monte, nas cidades de Altamira e 
Vitória do Xingu, Pará, nos dias 4 e 5 de abril de 2013.

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

É o seguinte o Ofício na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência do Senado Federal re-
cebeu Ofício nº 94, do Senador Paulo Paim, por meio 
do qual comunica a impossibilidade de representar o 
Senado Federal na Jornada Mundial da Juventude, 
que se realizará no Rio de Janeiro, no período de 22 

a 28 de julho de 2013, conforme Requerimento nº 
698, de 2013.

O Ofício vai à publicação.

O Requerimento vai ao Arquivo.

É o seguinte o Ofício:
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OF. 0094/2013– GSPP

Brasília, 9 de julho de 2013

Senhor Presidente,
1. Na oportunidade, informo da minha impossibi-

lidade de representar o Senado Federal, na Jornada 
Mundial da Juventude, que acontecerá entre 22-07-2013 
e 28-07-2013, no Rio de Janeiro, em face do casamen-
to do meu filho caçula realizar-se no mesmo período.

2. Antecipadamente, agradecemos sua atenção 
ao assunto ao tempo em que reiteramos protestos de 
elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Paulo Paim, PT/RS
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – A Presidência do Senado Federal re-
cebeu, por meio do Ofício nº 48/2013, Relatório de 
Viagem do Senador Blairo Maggi, referente ao Reque-
rimento nº 231, de 2013, de missão, no qual relata 
viagem a Altamira, no Pará, nos dias 4 e 5 de abril do 
corrente ano, para realizar diligências na qualidade de 
membro da Subcomissão Temporária para Acompa-
nhar a Execução das Obras da Usina de Belo Monte.

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

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 048/2013-GSBMAG

Brasília, 09 de julho de 2013

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, cumpre-me encaminhar a 

Vossa Excelência o relatório da diligência realizada 
para visitar as obras do Complexo de Belo Monte, no 
âmbito da Subcomissão Temporária para Acompanhar 

a Execução das Obras da Usina de Belo Monte (CMA-
BMONTE) em Altamira/PA, no período de 04-04-13 a 
05-04-13, conforme cronograma previamente aprovado.

Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – A Presidência comunica ao Plenário 
que os Senadores Eduardo Lopes, Líder do PRB, Pau-
lo Davim, Líder do PV, assinam o Ofício nº S/32, de 
2013, de indicação do Senhor Fabiano Augusto Martins 
Silveira para compor o Conselho Nacional de Justiça. 

Os expedientes lidos serão remetidos à Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania para serem 
juntados no processado do Ofício nº S/32, de 2013.

São os seguintes os Expediente:

Senhor Presidente,
Na qualidade de Líder do Partido Republicano Bra-

sileiro (PRB), indico o Senhor Fabiano Augusto Martins 
Silveira para compor o Conselho Nacional de Justiça, na 
forma do art. 103-B, XIII, da Constituição da República.

Brasília, 8 de julho de 2013. – Senador Eduardo 
Lopes, Líder do PRB.

Senhor Presidente,
Na qualidade de Líder do Partido Verde (PV), in-

dico o Senhor Fabiano Augusto Martins Silveira para 
compor o Conselho Nacional de Justiça, na forma do 
art. 103-B, XIII, da Constituição da República.

Brasília, 8 de julho de 2013. – Senador Paulo 
Davim, Líder do PV.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 
670, de 2013, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
sobre a Mensagem nº 29, de 2013 (nº 155/2013, na 
origem), que conclui pela apresentação do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 174, de 2013, que aprova a 
Programação Monetária para o 2º trimestre de 2013.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis para recebimento de emendas, nos termos 
do art. 235, II, f, do Regimento Interno, e constará da 
pauta da próxima sessão deliberativa ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 
85 e 86, de 2013, da Comissão de Educação, Cultura e 
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Esporte, comunicando a aprovação, respectivamente, 
de Substitutivos aos Projetos de Lei da Câmara nºs 
290, de 2009; e 87, de 2012. 

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 85/2013/CE

Brasília, 9 de julho de 2013

Assunto: Aprovação do substitutivo
Senhor Presidente,
1. Comunico a Vossa Excelência que esta Co-

missão aprovou, em reunião realizada no dia de hoje, 
substitutivo de autoria de Sua Excelência o Senhor, 
Senador Randolfe Rodrigues, ao Projeto de Lei da Câ-
mara nº 290, de 2009, de autoria de Sua Excelência o 
Senhor Deputado Inocêncio Oliveira, que “Institui o Dia 
Nacional do Poeta a ser comemorado, anualmente, no 
dia 19 de abril do calendário gregoriano”.

2. A matéria será incluída na pauta da próxima 
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos 
termos do disposto no art. 282, combinado com o art. 
92 do Regimento Interno do Senado Federal.

Atenciosamente, – Senadora Ana Amélia, Vice-
-Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

Of. nº 86/2013/CE

Brasília, 9 de julho de 2013

Assunto: Aprovação do substitutivo
Senhor Presidente,
1. Comunico a Vossa Excelência que esta Co-

missão aprovou, em reunião realizada no dia de hoje, 
substitutivo de autoria de Sua Excelência o Senhor, 
Senador Aníbal Diniz, ao Projeto de Lei da Câmara nº 
87, de 2012, de autoria de Sua Excelência o Senhor 
Deputado Gilmar Machado, que “Denomina Viaduto 
Homero Santos o viaduto de 2 (duas) passagens supe-
riores, sendo uma na Avenida Europa e outra na Rua 
Londres, que liga os bairros Tibery e Custódio Pereira, 
na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais”.

2. A matéria será incluída na pauta da próxima 
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos 
termos do disposto no art. 282, combinado com o art. 
92 do Regimento Interno do Senado Federal.

Atenciosamente, – Senadora Ana Amélia, Vice-
-Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com referência aos Ofícios nºs 85 e 
86, de 2013, a Presidência comunica ao Plenário que 
poderão ser oferecidas emendas às matérias até o 
encerramento da discussão, no turno suplementar, 
perante a Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Encerrou-se ontem o prazo para apre-

sentação de emendas ao Projeto de Lei da Câma-
ra nº 42, de 2012 – Complementar, de iniciativa da 
Presidência da República, que altera dispositivo da 
Lei Complementar nº 93, de 4 de fevereiro de 1998, 
que institui o Fundo de Terras e da Reforma Agrária – 
Banco da Terra – e dá outras providências. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O Sr. Senador Blairo Maggi e a Srª Se-
nadora Angela Portela enviaram discursos à Mesa, 
para serem publicados na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ouvintes da Rádio e TV Senado. Hoje, quero 
falar sobre a reportagem “Paradoxo do meio ambiente”, 
publicada no Jornal Estadão em 09 de Julho de 2013.

A realização, em agosto, do primeiro leilão em 
cinco anos para a oferta de energia elétrica a ser ge-
rada em usinas térmicas que utilizam o carvão como 
combustível sintetiza o que o presidente da Empresa 
de Pesquisa Energética (EPE), Maurício Tolmasquim, 
chama de “paradoxo ambiental” no setor.

De fato, a maior utilização de usinas térmicas – 
inclusive as que usam carvão, cuja combustão resulta 
em lançamento de poluentes no ambiente – tende a 
piorar a qualidade do ar, mas ela decorre de restrições 
ambientais à ampliação da geração hidrelétrica, que 
não polui o ambiente.

Há tempos, o presidente da EPE, a empresa fe-
deral encarregada de planejar a expansão das fontes 
de energia do País, vem observando que será neces-
sário incluir novas usinas térmicas na próxima revisão 
anual do Plano Decenal de Expansão de Energia, cujo 
horizonte será estendido para 2022.

A geração hidrelétrica representa cerca de 70% da 
matriz elétrica brasileira e, até 2021, o governo preten-
de ampliá-la em 39%. No entanto, esse aumento será 
insuficiente para atender à demanda, e não poderá ser 
maior porque dois fatores, ambos de natureza ambien-
tal, vêm limitando a expansão da geração hidrelétrica.

Um deles, lembrado por Tolmasquim ao anunciar o 
leilão de térmicas a carvão, é o atraso na concessão de 
licenças ambientais para diversos projetos hidrelétricos, 
o que resultará no atraso da entrega da energia que eles 
deverão gerar. Isso exigirá a geração dessa energia por ou-
tras formas, o que implicará o aumento da participação das 
termoelétricas no sistema, inclusive as que utilizam carvão.

Outro fator que reduz a geração hidrelétrica é 
a exigência de diminuição, ou até a eliminação, dos 
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reservatórios, para evitar a inundação de florestas ou 
áreas consideradas intocáveis por ambientalistas e 
indigenistas. Os reservatórios asseguram às usinas 
em operação no País o fluxo regular da água por suas 
turbinas, independentemente do regime dos rios.

Novas usinas licenciadas, como as de Jirau, Belo 
Monte e Teles Pires, no entanto, operarão no regime 
de fio d’água, isto é, suas turbinas serão movidas pelo 
fluxo natural do rio, que varia de acordo com as esta-
ções. Isso reduz de maneira expressiva sua capacidade 
efetiva de geração, na comparação com a capacidade 
das usinas com reservatórios.

Para evitar uma crise de abastecimento no futuro 
é preciso programar o aumento da geração por outras 
fontes que cubram o déficit de geração hidrelétrica. “O 
mercado precisa ter a garantia do suprimento da ener-
gia”, disse Tolmasquim, “então foi necessário incluir usi-
nas a carvão, além das de biomassa e a gás natural.”

A intenção do governo é que a expansão da 
participação das usinas termoelétricas no sistema de 
geração de energia elétrica nos próximos anos seja 
sustentada por unidades que utilizem o gás natural 
como combustível, por sua eficiência energética e por 
seu baixo potencial de poluição.

Quanto mais gás se utilizar, menor será a neces-
sidade de usar carvão, mais poluente, ou de expandir 
a geração nuclear, cujo custo é muito mais alto. O mais 
recente planejamento energético do governo previu a ne-
cessidade de construção de quatro a oito usinas nucleares 
até 2030, mas Tolmasquim admite que isso será revisto.

A desejada intensificação do uso do gás natu-
ral, no entanto, esbarra em um problema concreto. 
Qualquer que seja o combustível, o custo da geração 
termoelétrica é mais alto do que o da hidrelétrica, 
mas, mesmo intensificando o uso das termoelétricas, 
o governo quer assegurar o fornecimento sem onerar 
excessivamente o consumidor. Isso será mais difícil 
com a expansão da geração a gás, pois o gás natural 
liquefeito que o País importa é caro e não se dispõe 
de alternativa economicamente viável a ele.

O leilão de agosto será para oferta de energia em 
2018, a ser gerada por usinas térmicas. A necessidade 
de garantir o fornecimento futuro de energia elétrica, 
sem que o consumidor pague demais por isso, forçou 
a escolha das usinas a carvão.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito Obrigado.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Srªs e Srs. Senadores, 
profissionais de imprensa. Boa Vista, a capital de Ro-
raima, completa neste dia 9 de julho, 123 anos, com 
muitas transformações; a maioria delas, ocorridas na 
última década (2002-2012). Cidade que está sendo 

construída para o futuro, Boa Vista tem sua história 
diretamente ligada ao passado, mas os olhos voltados 
para o que virá, diante do processo de desenvolvimento 
infraestrutural, educacional, econômico e social.

A história de Boa Vista começa quando a Coroa 
Portuguesa, e ai, estamos falando do final do século 17, 
percebeu a importância de ocupar aquela tão exuberan-
te região do país. As primeiras explorações na bacia do 
Rio Branco datam de 1670 ou 1671. Era, à época, uma 
questão de lutar pela terra ou perdê-la para os rivais 
espanhóis, holandeses e ingleses, que começavam a 
ocupar o norte da América do Sul, a partir do Caribe.

É neste contexto que surge nossa capital. Nascida 
a partir de um pequeno povoado, que foi elevado à ca-
tegoria paroquial, em 1858, Boa Vista foi desmembrada 
do Município de Moura, no Estado do Amazonas, em 
1890. Na seqüência, conquistou a condição de sede do 
município, por força do Decreto n° 049, de 9 de julho, 
passando a ter visibilidade, a partir da construção da 
BR-174, ligando Boa Vista a Manaus.

Em 1943, em meio à Segunda Guerra Mundial, o 
município de Boa Vista tornou-se a capital do recém-
-criado Território Federal do Rio Branco, e experimen-
tou um boomóe crescimento devido ao garimpo. Final-
mente, em 1988, com a transformação do território em 
Estado, Boa Vista firma-se oficialmente como capital de 
Roraima. Hoje, mais desenvolvida, Boa Vista começa a 
aparecer no cenário nacional. Na área educacional, e 
para minha satisfação, há fortes e significativos avan-
ços, em nossa capital, que se apresenta hoje, como 
um grande centro acadêmico da região Norte.

Dados do IBGE de 2012 mostram que Boa Vista 
tem atualmente, quase 500 escolas públicas e particu-
lares, que oferecem ensinos pré-escolar, fundamentai e 
médio, a uma população em idade escolar que chega à 
casa dos 184.064. Para atender a esta demanda esco-
lar temos hoje, mais de cinco mil docentes. No ensino 
superior, a política dos governos do ex-presidente Lula 
e da presidenta Dilma Rousseff, de expansão das uni-
versidades, também se reflete positivamente em meu 
Estado, com destaque na nossa capital,

Em Boa Vista, já temos nove instituições de ensino 
superior, sendo quatro públicas. São elas: a Universida-
de Estadual de Roraima(UERR), a Universidade Federal 
de Roraima (UFRR), a Universidade Virtual de Roraima 
(Univirr) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia de Roraima (IFRR). Entre as faculdades particu-
lares, estão a Estácio Atual, na zona Oeste da capital, e 
a Cathedral, que fica na zona norte de Boa Vista. São as 
duas maiores faculdades, e nos oferecem diversos cursos.

Esta nova dinâmica educacional teve início a partir 
da transformação do ex-Território Federal de Roraima 
em Estado, em 1988, com a promulgação da Constitui-
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ção Federal, As demandas e exigências da população 
por mais e melhor acesso ao conhecimento, surgiu a 
partir da obrigatoriedade de realização de concursos 
públicos, para preencher vagas no serviço público.

Este processo, que marca a chegada de pesso-
as de vários Estados, foi muito positivo, na medida em 
que exigiu a ampliação da oferta de vagas no ensino 
superior e em cursos técnicos,Assim, Boa Vista viu nos 
últimos anos, sua população crescer. A capital que em 
2000 contava com 200 mil habitantes passou a con-
tar, com uma população de quase 300 mil habitantes, 
conforme estimativas de 2012.

Desta forma, lidando com uma população que 
aumentou da noite para o dia, Boa Vista também viu 
aumentar sua frota e, consequentemente, passou a 
conviver com problemas como violência no trânsito e 
engarrafamento, o que já dificulta a vida das pessoas, 
principalmente, em horário de rush.

Segundo dados do Sistema de Gestão de Veí-
culos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), 
registrados até o mês passado, mostram que Boa Vista 
concentra a maioria absoluta dos 158.800 veículos que 
circulam em todo o Estado. São mais de 140 mil veí-
culos circulando somente na capital roraimense, o que 
representa 88% do total de veículos, próprios do Estado.

Isto sem levar em consideração, os veículos de 
outros estados que circulam em Roraima e que che-
gam a um total de 200 mil carros. Este cenário está a 
exigir dos administradores públicos, não só de Boa Vis-
ta, mas de todas as grandes metropolis do país, mais 
políticas públicas para a área de mobilidade urbana.

Aliás, estamos a assistir grandes manifestações 
populares sendo realizadas em todo o país, em favor da 
melhoria dos serviços públicos nesta área. Fato é que o 
meu Estado de Roraima tem crescido muito na última 
década. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), Roraima está crescendo a 
uma taxa anual de 7,65%. Mas, este crescimento deve-se 
a um momento político do nosso país, cujo governo fede-
ral fez opção política de investir mais no desenvolvimento 
das regiões Norte e Nordeste do país, antes esquecidas.

No 7°Balanço do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) 2, estão previstos para Boa Vista, 
R$ 87,766.249,11. É uma quantia destinada somente 
para o abastecimento de águas, especialmente em 
áreas indígenas, à ampliação do Sistema de Adução 
de Água (SAA), à elaboração do Plano Local de Habi-
tação e à urbanização da capital. Para o saneamento 
integrado, a urbanização e a ampliação dos Sistemas 
de Esgotamento Sanitário (SES) de Boa Vista, o go-
verno destinou no PAC 2, mais R$ 435.454.238,01.

Somente no período de 2006 a 2012, muitas 
gestões feitas em vários órgãos do Governo Federal, 

nos asseguraram mais de R$ 50 milhões em recursos 
federais destinados a promover importantes melhorias 
infraestruturais em Boa Vista.

Na área econômica, a capital roraimense tem 
visto, nos últimos tempos, grande movimentação co-
mercial, que tomou corpo, a partir da implantação em 
2008, da Área de Livre Comércio (ALC). Criada por 
iniciativa da Prefeitura Municipal de Boa Vista a ALC 
foi efetivada por meio da Medida Provisória (N° 418), 
assinada pelo ex-presidente Lula.

A ALC Boa Vista impulsionou a elevação do núme-
ro de emissão de mercadorias da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (Suframa), em 2010, ao garantir 
aos empresários cadastrados, isenção de Imposto de 
Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados, 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de 
Serviços (ICMS), PIS e Confins, entre outros impostos.

De modo que hoje, o número de empresas cadas-
tradas na Suframa saltou de cerca de 600 inscrições 
em 2007 para mais de 2.500 em 2010. Destas, 1.465 
estão habilitadas a usufruir de todos os benefícios da 
ALC. Houve, ainda, aumento no setor de Transporte de 
Carga (produtos para comercialização e serviços). Em 
2010, o setor passou de 17 para 70 carretas por mês.

Outras obras importantes que convém destacar neste 
dia de aniversário de Boa Vista, são as creches que estão 
sendo construídas, o Teatro Municipal e os dois campi do 
IFRR de nossa capital, – o Campus Boa Vista e o Cam-
pus Zona Oeste. Tenho orgulho em destacar, por oportu-
no, a conquista recente do campus do IRFF da cidade de 
Bonfim. O Teatro Municipal de Boa Vista abrigará 1.200 
pessoas sentadas na platéia, oferecerá estacionamento 
para 520 carros e espaços reservados para exposições, 
oficinas e projetos sociais voltados è população carente.

Com o teatro, nossos artistas e produtores cul-
turais passarão a produzir e a apresentar seus espe-
táculos com muito menos dificuldades, e fortalecerão 
nossas manifestações culturais.

Senhor presidente, nobres colegas, Boa Vista 
completa 123 anos, ostentando, é verdade o título de 
capital promissora, aprazível, urbanisticamente bem 
planejada e que oferece aos moradores e até mesmo 
aos seus visitantes excelentes oportunidades de vida 
e de atuação profissional.

Na área de saúde, no entanto, não podemos es-
conder as mazelas que a população de Boa Vista en-
frenta com a falta deste serviço, apesar de os convênios 
firmados com o governo federal. Em Boa Vista onde 
as unidades de saúde são precárias, as equipes de 
profissionais são insuficientes para atender à deman-
da e os cidadãos sofrem sem atendimento adequado.

Felizmente, podemos ver uma luz no final do túnel, 
do Pacto Nacional pela Saúde, anunciado peio governo 
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federal, esta semana e que tem o objetivo de levar mais 
saúde para as grandes cidades e para o interior do Brasil, 
onde a população sobre com a falta de serviço de saúde.

O pacto nacional, como afirmou a presidenta, 
terá R$ 7,4 bilhões, destinados à construção de 877 
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs 24h), cerca 
de 16 mil Unidades Básicas de Saúde e 818 hospitais, 
além de reformar e ampliar aqueles que já estão em 
funcionamento; e de assegurar o funcionamento da 
rede de saúde, com gestão e controle.

Esperamos que essa medida signifique melhor 
atendimento, com mais consultas, exames e avaliações, 
de forma a garantir a todos os cidadãos acesso a esse 
direito, que é um direito humano. Melhorar a saúde exi-
ge mais hospitais e postos de saúde, mas, também, 
mais equipamentos e melhores estruturas físicas, as-
sim como mais profissionais dispostos a atender uma 
população que acumula anos de carência de saúde e 
humilhação do atendimento diário.

É neste cenário de carência que entra o progra-
ma Mais Médicos, que visa suprir a carência de pro-
fissionais de medicina em regiões carentes, como o 
meu Estado de Roraima. Com a contratação de mais 
médicos, o Brasil sairá de 374 mil para 600 mii médi-
cos em 2026, de acordo com o governo federai. Mas 
sobre este assunto tratarei em pronunciamento futu-
ro. Hoje, quero, tão somente ressaltar que, Boa Vista, 
atualmente com 123 anos, foi a cidade onde escolhi 
para viver, há quase trinta anos, e onde sou muito feliz.

Era o que tinha a registrar hoje, quando Boa Vis-
ta faz 123 anos.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência 
vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão 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 – art. 336, II)

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 410, DE 2012-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, 

 nos termos do Requerimento  
nº 767, de 2013 – art. 336, II)

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.

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 174, DE 2013 
(Incluído em Ordem do Dia,  

nos termos do parágrafo único  
do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 174, de 2013 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 670, de 2013, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: 
Senador Sérgio Souza), que aprova a programa-
ção monetária para o segundo trimestre de 2013.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2011

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Walter Pi-
nheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da Cons-
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tituição Federal, para estabelecer que os ocu-
pantes de cargo público que tiverem sua escolha 
aprovada previamente pelo Senado Federal, nos 
termos do art. 52, III, f, devem comparecer a essa 
Casa, anualmente, para prestar contas de suas 
atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2012

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

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 7, DE 2013

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.

8 
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.

9 
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.

10 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 83, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 83, de 2007 (nº 7.320/2006, na 
Casa de origem, da Deputada Maria do Ro-
sário), que altera a Lei nº 11.282, de 23 de fe-
vereiro de 2006, que anistia os trabalhadores 
da Empresa Brasileira de Correios e Telégra-
fos – ECT punidos em razão da participação 
em movimento grevista.
Parecer favorável, sob nº 204, de 2008, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Inácio Arruda.

11 
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 (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 22 horas e 45 minutos.)
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Ata da 115ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 10 de julho de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Flexa Ribeiro, 
Paulo Paim e Ataídes Oliveira

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 2 minutos e 
encerra-se à 1 hora e 1 minuto)

É o seguinte o registro de comparecimento:



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 45645 



45646 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Eu queria cumprimentar todos que estão ligados – 
eu sei que a audiência é muito grande – na TV Senado, 
na Rádio Senado e agradecer a companhia da audi-
ência. Vamos seguir mais uma tarde de trabalho aqui.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – O Senado Federal recebeu, da Câmara dos 

Deputados, a Emenda da Câmara ao Projeto de Lei 
do Senado nº 129, de 2012 (nº 5.901/2013, naquela 
Casa), de iniciativa da Comissão Parlamentar de In-
quérito do ECAD, que altera os arts. 5º, 68, 97, 98, 99 
e 100, acrescenta arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-A, 99-B, 
100-A, 100-B e 109-A e revoga o art. 94 da Lei nº 9.610, 
de 19 de fevereiro de 1998, para dispor sobre a gestão 
coletiva de direitos autorais, e dá outras providências.

É a seguinte a Emenda:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Emenda da Câmara vai à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 
671 e 672, de 2013, da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, concluindo pela apresentação dos Projetos 
de Resolução nºs 53 e 54, de 2013, respectivamente.

As proposições ficarão perante a Mesa durante 
cinco dias úteis a fim de receber emendas, nos termos 
do art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Pela ordem, Presidente.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Eu 
queria pedir para uma comunicação inadiável.

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

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Peço a inscrição para 
uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – Para uma comunicação inadiável, Senador 
Valdir Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Randolfe.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu requeiro, com base no art. 336, inciso II, combinado 
com o art. 338, inciso II, todos do Regimento Interno 
do Senado Federal, urgência para emenda da Câmara 
dos Deputados ao Projeto de Lei nº 5.901, de 2013, 
do Senado Federal, que é o PLS nº 129, de 2012, de 
origem desta Casa.

Trata-se do PLS derivado da Comissão Parla-
mentar de Inquérito que investigou as irregularidades 
no Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, 
que altera os arts. 5º, 68, 97, 98, 99 e 100; acrescen-
ta os arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-A, 99-B, 100-A, 100-B 
e 109-A; e revoga o art. 94 da Lei nº 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998, para dispor sobre a gestão coletiva 
de direitos autorais, e dá outras providências.

Sr. Presidente, o projeto foi apreciado, ontem, 
na Câmara dos Deputados, lá recebendo o nº 5.901. 
Como ocorreram alterações na Câmara dos Deputa-
dos, ele retornou ao Senado Federal com o nº 129, 
pois o projeto é de origem desta Casa.

A informação que tenho é que o projeto já se 
encontra na Secretaria-Geral. Então, eu requeiro a 
V. Exª, nos termos do Regimento Interno, que sejam 
tomadas as providências para que seja lido o projeto, 

assim dando conhecimento à Casa de que ele já se 
encontra sobre a mesa do Senado Federal.

Quero comunicar à Mesa que já tenho um reque-
rimento de urgência, com as assinaturas de todos os 
Líderes da Casa, para que o projeto seja apreciado 
ainda na sessão de hoje, com a relatoria do Senador 
Humberto Costa.

Com esse requerimento de urgência, peço as 
devidas providências de V. Exª e da Mesa do Senado 
Federal, Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Eduardo Lopes, pela ordem.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
minha inscrição para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Senador Eduardo Lopes está inscrito para 
uma comunicação inadiável, sendo a Senadora Ana 
Amélia a primeira inscrita.

Antes, respondo ao Senador Randolfe Rodrigues.
Eu amanheci hoje na Casa tratando dessa ques-

tão do Ecad. Fui à Secretaria-Geral falar com Drª Cláu-
dia e pedir que fosse imediatamente enviado à CCJ 
o encaminhamento vindo da Câmara, que é parte do 
processo.

Sobre a mesa está o requerimento. Certamente 
faremos a sua leitura durante o Expediente e antes da 
Ordem do Dia para que possamos, já com entendi-
mento, pois consta a assinatura dos Líderes, apreciar 
a matéria ainda na Ordem do Dia de hoje.

Solicitei que o projeto fosse rapidamente à CCJ, 
e, com o requerimento de urgência, ele pode imediata-
mente vir ao Plenário. É a esse encaminhamento que 
V. Exª pede atenção. Como já está sobre a mesa o re-
querimento, farei sua leitura neste momento, durante 
o Expediente, uma vez que há número para fazer a 
leitura. Certamente, com a solicitação de V. Exª, vamos 
apreciar e votá-lo durante a Ordem do Dia e podere-
mos, sendo o regime de urgência aprovado e haven-
do o entendimento, trazer a matéria da CCJ para cá.

Então, temos aí uma operação a ser feita. Com 
boa vontade, por se tratar de matéria que teve grande 
repercussão na sociedade, e tendo em vista ser uma 
atitude importante que o Congresso está tomando, 
tanto a Câmara como o Senado, com a classe artística 
e com a cultura de nosso País, eu não tenho dúvida 
de que vai haver hoje a conclusão desse processo de 
anos que, agora, como bem colocou V. Exª, graças a 
sua iniciativa e de outros Líderes e à relatoria compe-
tente do Senador Humberto Costa, nós estamos em 
via de deliberar sobre essa matéria.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Agradeço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Faço a leitura do requerimento sobre a mesa:

Requeremos, com base no art. 336, inciso II, 
concomitante ao art. 338, inciso II, todos do 
Regimento Interno do Senado Federal, urgên-
cia para a Emenda da Câmara dos Deputados 
ao Projeto de Lei do Senado Federal, PLS 

129, de 2012, (nº 5.901, de 2013, na Casa de 
origem), que altera os art. 5º, 68, 97, 98, 99, 
100; acrescenta os art. 98-A, 98-B, 98-C, 99-
A, 99-B, 100-A, 100-B, 109-A; revoga o art. 
94, da Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, 
para dispor sobre a gestão coletiva de direitos 
autorais, e dá outras providências.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:



45674 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Então, o requerimento está lido e em condição 
de ser apreciado durante a Ordem do Dia, havendo 
entendimento entre os Líderes desta Casa. Eu, pre-
sidindo a sessão e como Vice-Presidente da Casa, 
espero que tenhamos esse entendimento, porque é 
importante que, antes do recesso, apreciemos de ma-
neira terminativa essa matéria.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Obrigado, Presidente. Agradeço o encaminha-
mento de V. Exª a essa matéria.

Na semana passada, nós tivemos uma importan-
tíssima mobilização, protagonizada por este Senado e 
por personagens da música brasileira, literalmente de A 
a Z. Conseguimos reunir, aqui no Senado da República, 
integrantes de todos os campos da música brasileira, 
e é fundamental que, antes do recesso, o Senado da 
República dê essa resposta à música popular brasileira.

Então, obrigado pela leitura do requerimento de 
urgência. Com a leitura do requerimento de urgência e 
com a leitura, agora, do projeto, enfim, ele fica habilitado 
para apreciação na Ordem do Dia da sessão de hoje.

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

AC) – Dou sequência à lista de oradores inscritos, con-
vidando, para fazer uso da palavra, a primeira oradora 
inscrita, Senadora Ana Amélia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente desta sessão, Senador Jorge Viana, caros 
Senadores e Senadoras, nossos telespectadores da 
TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, na demo-
cracia, nós temos de aceitar e respeitar o resultado 
das maiorias.

Ontem, esta Casa votou, democraticamente, a 
Proposta de Emenda à Constituição 37, a PEC boa, 
porque a PEC ruim, felizmente, a Câmara rejeitou e 
sepultou. Aquela PEC era uma espécie de mordaça 
sobre o Ministério Público, instituição que precisa ser 
preservada.

Mas a PEC boa, a PEC 37, de 2011, tratava tão 
somente de estabelecer novas regras, a partir da pró-
xima eleição, no ano que vem, para que, na eleição 
para o Senado, houvesse apenas um suplente, e esse 
suplente não pudesse ser parente consanguíneo do 
candidato titular. E também estabelecia uma regra, a 
grande dúvida perturbadora da votação, no meu mo-
desto entendimento, que fixava o prazo sobre a eleição, 
no caso de morte ou de falta do titular, de 121 dias.

Então essa dúvida, talvez, tenha contribuído para 
uma interpretação equivocada dos benefícios da PEC 
37, de autoria do Senador José Sarney, que foi resulta-
do de um trabalho exaustivo na Comissão da Reforma 

Política, liderado pelo Senador Francisco Dornelles ao 
longo de 2011, e nós, recém-saídos de 2010, traba-
lhamos intensamente nisso.

A relatoria competente do Senador Luiz Henrique 
da Silveira não conseguiu os votos necessários, os 49 
votos necessários; faltaram três apenas, Senador Jor-
ge Viana, três votos, para que a PEC 37, a PEC boa, 
tivesse moralizado, dado novas regras à questão da 
composição dos suplentes em relação às eleições do 
ano que vem.

Eu lamento profundamente, mas fico muito feliz 
porque os três Senadores do Rio Grande do Sul – Se-
nador Pedro Simon, Senador Paulo Paim e eu – vo-
taram a favor da PEC 37, relatada pelo Senador Luiz 
Henrique da Silveira. E, em nome do meu Partido, como 
Vice-Líder, foi possível apoiar a iniciativa de Francisco 
Dornelles e a PEC 37 em relação aos suplentes. Mas, 
dentro da minha própria Bancada, de apenas cinco Se-
nadores, havia divergência em relação a essa matéria 
levantada pelo Senador Ivo Cassol.

Com isso, lamentavelmente, colocamos na agen-
da um tema sem uma prioridade absoluta, sem uma 
prioridade emergencial, e acabamos nos comprome-
tendo porque a expectativa da sociedade era de que 
aqui tratássemos essa matéria de outra maneira. Mas, 
talvez tenhamos tempo ainda de corrigir essa frustra-
ção deixada entre os Senadores.

Eu queria renovar os cumprimentos ao Senador 
Luiz Henrique da Silveira e Francisco Dornelles pelo 
trabalho, lembrando que a autoria da PEC 37, a dos 
suplentes, é do Senador José Sarney.

Ontem, Srªs e Srs. Senadores, tivemos um evento 
reunindo cerca de 2 mil prefeitos municipais, que lo-
taram o auditório Petrônio Portella nesta Casa. E, por 
decisão do Senador Lindbergh Farias, que foi prefei-
to municipal de uma cidade no Rio de Janeiro, Nova 
Iguaçu, entendendo as dores dos prefeitos... V. Exª 
foi prefeito também, Senador Jorge Viana; o Senador 
Valdir Raupp foi prefeito também, lá de Rolim de Mou-
ra, que tive o prazer de conhecer; o Senador Casildo 
Maldaner foi gestor público, não foi prefeito, mas foi 
governador e sabe das dores que os prefeitos têm, 
porque acompanha os prefeitos do seu Estado, Santa 
Catarina. Nós temos que dar um trato diferenciado à 
agenda federativa. É impossível mantermos a situação 
do compartilhamento das receitas entre União, Estados 
e Municípios. O sufocamento financeiro dos Municípios 
é real, é uma questão crucial, é emergencial.

Nesse sentido, foi criada uma subcomissão, na 
Comissão de Assuntos Econômicos, destinada, exa-
tamente, a pautar uma agenda municipalista, e tive a 
honra de ser indicada para presidir essa subcomissão, 
junto com o nosso colega Waldemir Moka, com uma 
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ativa militância em defesa do municipalismo – ele é do 
PMDB do Mato Grosso do Sul. Nós vamos encampar a 
agenda municipalista, dentro de um debate responsável, 
de um debate sério, comprometido com a Federação.

Aliás, eu queria agradecer muito ao Presiden-
te Renan Calheiros por ter comparecido à cerimônia 
de ontem e dado um brilho e um relevo maior à força 
que o Parlamento tem no atendimento de demandas 
como essas, relacionadas à questão federativa; agra-
decer também ao Senador Casildo Maldaner, que foi 
responsável pela instalação dessa subcomissão; ao 
Senador Valdir Raupp, que também esteve presente; 
e aos demais Senadores que lá compareceram. Foi 
um momento extremamente importante, com a apro-
vação dos prefeitos municipais, que lotaram o auditório 
Petrônio Portella, ampliando a nossa responsabilidade 
em relação à agenda municipalista.

Agora pela manhã, a Presidente Dilma Rousseff 
anunciou a liberação de R$3 bilhões para os Municí-
pios custearem educação e saúde. Saúde é o ponto 
nevrálgico da questão municipalista, porque as prefei-
turas, pela legislação em vigor, são obrigadas a aplicar 
15% da sua receita em saúde, mas, como os Estados 
não aplicam os 12% que estão na lei, e a União tam-
bém não aplica os 10% que queríamos com a Emen-
da nº 29, sobrecarregam-se a prefeitura e o prefeito 
para atenderem uma demanda para cobrir a omissão 
deixada pelos outros entes federativos. Hoje, prefeitos 
municipais, na média, aplicam mais de 22% em saú-
de, o que faz com que deixem de investir em estradas 
vicinais, em atendimento a outras áreas, inclusive na 
própria educação, por conta desse comprometimento, 
mas quem está doente precisa muito mais do atendi-
mento emergencial, e aí, também, quando não pode 
dar a resposta adequada, vem a judicialização, que 
sufoca ainda mais.

A Presidente anunciou esse dinheiro, cuja metade 
será liberada em agosto agora e a outra metade em 
abril do ano que vem. Os prefeitos estavam pedindo 
à Presidente uma reposição do reajuste de 2,5% do 
FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, que 
era uma pauta relevante dos Municípios. Na verdade, 
a reação adversa dos prefeitos é compreensível do 
ponto de vista da democracia, mas é compreensível 
também o gesto da Presidente, que não pode ter uma 
atitude irresponsável de oferecer milagres, quando não 
dá para fazer milagres, como ela mesma usou. 

Aliás, quero aqui saudar a iniciativa, Senador 
Valdir Raupp, do Presidente da Confederação Nacio-
nal dos Municípios, do PMDB, que é do meu Estado, 
Paulo Ziulkoski, que, com a responsabilidade de líder 
municipalista, depois que a Presidente deixou a ceri-
mônia, lembrou o seguinte: voltou para esclarecer aos 

prefeitos que os R$3 bilhões anunciados pela Presi-
dente representam 1,3% do reajuste do FPM. Não são 
os 2,5% pedidos, mas é 1,3%. Significa dizer que a 
Presidente foi caminhando passo a passo para chegar 
a um atendimento das possibilidades dentro do que o 
Brasil tem em relação às condições financeiras para 
atender a essa demanda. Ele pediu calma aos presen-
tes e disse que o recurso é o que foi possível. Assim 
é que a responsabilidade de um Chefe de Estado é 
exatamente esta: “Não saio daqui contente, nem vocês, 
mas a Presidente veio aqui e anunciou. Por que vaiar? 
Não é o que queremos, mas é o que foi possível. Se 
não fosse assim, não tinha nada”.

Quer dizer, entre nada e alguma coisa, acho que 
a atitude correta de deferência e respeito que teve 
Paulo Ziulkoski com a Presidente é exatamente para 
demonstrar o senso de responsabilidade que tem. E 
falo com muita tranquilidade, porque tenho, aqui, atu-
ado e pautado a minha ação como uma Senadora 
independente.

Com alegria, concedo o aparte ao Senador Ca-
sildo Maldaner.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – Em 
primeiro lugar, Senadora Ana Amélia, eu desejo a V. 
Exª sucesso à frente dessa Subcomissão Permanente, 
junto à Comissão de Assuntos Econômicos da Casa, 
em defesa do municipalismo brasileiro. É uma grande 
responsabilidade para V. Exª, tendo o Senador Moka, 
como Vice, e nós, como membros, estaremos ao lado 
de V. Exª para colaborarmos nessa luta.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada. 

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Ponto dois: o Senador Raupp e eu estávamos comen-
tando há pouco que faltou um pouco do jeito de ela 
contar essa.. Porque, na verdade, ela liberou 1% do 
Fundo de Participação, só que ela falou de uma ma-
neira diferente, falou dos três bilhões, ou coisa que o 
valha, que dá em torno disso, 1,2%, e os prefeitos não 
entenderam na hora. Estava todo mundo naquela ex-
pectativa de que fossem anunciar 1%, e ela falou no 
que vai aplicar esses recursos, o que dá, mais ou me-
nos, na mesma coisa. É a maneira de colocar. Se não 
fosse o Presidente da Confederação Nacional, Paulo 
Ziulkoski, muito articulado, presente...

(Soa a campainha.)

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – ... 
de tentar explicar isso aos prefeitos... Aquilo lá esta-
va um barril de pólvora! Ele contornou, e começaram 
a entender que, de fato, isso corresponde a mais ou 
menos esses valores de 1%, o que V. Exª está tam-
bém declarando agora. É o jeito de colocar, muitas 
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vezes; é o traquejo. Esse Presidente da Confederação 
Nacional, Paulo Ziulkoski, está sendo muito bom ar-
ticulador. Ele resume as coisas, sintetiza. E, olha, há 
um grande pleito pela frente nas mãos de V. Exª e nas 
nossas para levarmos avante agora, aqui no Senado 
e no Congresso Nacional.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada, Senador Casildo Maldaner.

De fato, V. Exª trata com uma Senadora que, 
durante muitas décadas, foi jornalista e que sabe da 
importância da comunicação clara e da transmissão 
dos fatos tais como a lição, e, às vezes, esse ruído na 
comunicação não claramente feita pode provocar o 
que aconteceu hoje, em que teve o Presidente Paulo 
Ziulkoski...

(Interrupção de som.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu pen-
so que se salvaram todos depois do episódio, porque 
coube à Presidente da República manifestar, como 
estadista, que não é fácil se compatibilizar quando há 
escassez; não é fácil, quando há escassez e há uma 
demanda represada para as prefeituras municipais. De 
outro lado, o equilíbrio do Presidente Paulo Ziulkoski, 
que, como líder, traduziu aquilo que a Presidente foi 
anunciar para os prefeitos municipais. 

De qualquer modo, nós temos que continuar 
estimulando essas marchas dos prefeitos, que é a 
forma e o momento de fazer a interlocução com esta 
Casa. Assim como as ruas pressionam para que a 
Casa tome determinadas medidas em relação a vá-
rios temas, saúde, educação – aprovamos royalties 
para esses dois setores –, também essa interlocução 
com aqueles agentes públicos que estão na base, na 
ponta, sofrendo as consequências dessa retração e 
dessa dificuldade financeira.

Uma outra questão que eu não abordei aqui – já 
lhe concedo um aparte, Senador. Estou terminando, 
Presidente, também o Senador Valdir Raupp, que eu 
sei que quer falar e já está inscrito. 

Eu queria apenas lembrar o seguinte: que é muito 
difícil porque a principal fonte de receita dos Municí-
pios é o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. 
Cada vez que o Governo desonera o IPI de algum setor 
– e deve fazê-lo em horas e momentos de crise para 
manter aquecida a economia brasileira –, o que é que 
ele faz? Ele está retirando unilateralmente o dinheiro 
da receita contratada dos Municípios. O Município está 
aguardando aquele dinheiro como líquido e certo que 
vai receber, e, de uma hora para outra, aquele dinheiro 
deixa de chegar ao fundo e, por conseguinte, reduz-se 
a parcela que o Município deve receber. 

(Soa a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O que 
é que o Governo precisa fazer? E eu tenho uma PEC, 
a de nº 70, que está na Comissão de Constituição e 
Justiça. Cada vez que o Governo desonerar o IPI ou o 
Imposto de Renda de qualquer setor, que o Governo 
faça isso, mas não passe a mão no dinheiro que cabe 
aos Municípios e faça a compensação necessária. 

Antes de encerrar, eu concedo o aparte ao meu 
querido Senador Cássio Cunha Lima. 

O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB) 
– Senadora Ana Amélia, apenas para cumprimentá-
-la pelo pronunciamento de um tema que diz respeito 
a um interesse muito vivo do povo brasileiro, que é a 
sobrevivência dos Municípios. Eu estou lendo agora, 
neste instante, em tempo real, a manchete do UOL, 
que afirma – em termos literais: “Dilma anuncia repasse 
de R$3 bi a prefeitos, mas é vaiada...” Eu acredito que 
a vaia não é dirigida à pessoa física da Presidente. A 
vaia dos prefeitos é a vaia ao modelo que ela hoje re-
presenta na condição de Presidente da República, o 
modelo que chegou ao seu esgotamento absoluto. A 
Marcha dos Prefeitos é importante, é bem-vinda, mas 
nada mais é do que o retrato da falência do Pacto Fe-
derativo. Os prefeitos, em vez de estarem marchando 
a Brasília, deveriam estar cuidando dos seus afaze-
res nas suas respectivas cidades, para as quais foram 
eleitos para administrar as demandas do Município. 
Marcham a Brasília porque, como entes federados, 
não possuem a menor condição de resolubilidade das 
demandas do dia a dia da população porque, por um 
lado, a União concentra as receitas do País – e essa 
concentração é crescente nas últimas décadas – e, 
num mesmo movimento contraditório, investe menos 
nas áreas essenciais de saúde, educação, segurança 
pública, etc. Apenas para dar ciência ao Plenário e pedir 
desde já o apoio à matéria que será enviada à CAE, 
de iniciativa do Senador Aloysio Nunes, que concede, 
expande a imunidade tributária para os Municípios e 
suas autarquias do PIS/PASEP. Aprovamos há poucos 
instantes na Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania; segue agora para a Comissão de Assuntos 
Econômicos. Tenho certeza de que essa é uma me-
dida, sim, transformadora, efetiva, para aliviar o caixa 
dos Municípios, que são tributados, desrespeitando o 
princípio da imunidade previsto na Constituição, uma 
vez que PIS e Pasep são contribuições, e se encontra 
esse drible. Então, quero saudar V. Exª, com pronuncia-
mentos sempre oportunos, lúcidos, transparentes, no 
que diz respeito ao seu pensamento e à sua forma de 
agir. Mas quero deixar aqui mais uma vez consignados 
o meu ceticismo e a minha descrença em relação ao 
atual Pacto Federativo, que não aponta para as solu-
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ções reais, efetivas dos problemas do povo brasileiro, 
em decorrência...

(Soa a campainha.)

O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB) 
– ... da inanição dos Municípios e da concentração de 
recursos nas mãos da União.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada, Senador Cássio Cunha Lima. Agradeço muito 
a sua colaboração. 

A informação que o senhor traz sobre a aprovação 
do projeto do Senador Aloysio Nunes Ferreira é pon-
tual sobre algumas das medidas que nós aqui temos 
que fazer para dar esse alívio pelo menos e um pouco 
de oxigênio aos prefeitos, que estão todos, digamos 
simbolicamente, na UTI, falando sob o ponto de vista 
financeiro e também relacionando esse simbolismo 
com a dificuldade maior que eles enfrentam, que está 
localizada exatamente na área da saúde. Eles estão 
fazendo muito mais do que a lei determina, porque os 
entes federativos, os Estados e a União, não cumprem 
essa parte.

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

AC) – Eu que a cumprimento, Senadora Ana Amélia, 
pelas informações preciosas que V. Exª traz em seu 
pronunciamento.

Convido para fazer uso da palavra, para uma co-
municação inadiável, o Senador Valdir Raupp, e, em 
seguida, como orador inscrito, o Senador Casildo Mal-
daner; depois, o Senador Eduardo Lopes, para uma 
comunicação inadiável também.

V. Exª tem a palavra.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srªs e Srs. Se-
nadores, na mesma linha da Senadora Ana Amélia, 
ontem foi instalada a Subcomissão Permanente de 
Assuntos Municipais, criada no âmbito da Comissão 
de Assuntos Econômicos.

Trata-se de antiga e justa reivindicação, que per-
mitirá ao Senado um acompanhamento mais atento de 
todos os temas que interessam aos nossos Municípios.

O começo dos trabalhos da Subcomissão Per-
manente de Assuntos Municipais do Senado Federal 
coincide com a realização da 16ª Marcha dos Prefeitos 
a Brasília, iniciada também nesta terça-feira.

Como se sabe, o Município é a célula-mãe da 
democracia; é o local onde se distribuem quase 200 
milhões de cidadãos brasileiros, na construção coti-
diana de suas vidas e na geração das riquezas que 
impulsionam o País.

Assim, é com muita satisfação que recebemos 
milhares de prefeitos municipais, vice-prefeitos e vere-
adores, representando os 5.570 Municípios brasileiros.

Há muitos anos, os Municípios vêm enfrentando 
uma série de adversidades que comprometem sua atu-
açao e desempenho. São problemas que, seguramente, 
podem encontrar equacionamento na racionalidade e 
equilíbrio das relações da União com os entes locais.

Não basta privilegiar, promover maior descentra-
lização do poder político, é necessário que os recursos 
arrecadados pelo Governo Federal sejam distribuídos 
de forma que os Municípios possam atender as verda-
deiras prioridades locais.

Assim, Sr. Presidente, deve ser atendido o pleito 
dos prefeitos para que haja um maior percentual no re-
passe do Fundo de Participação dos Municípios, pois, 
muitas vezes, essa é a maior ou única fonte de renda 
do Município, principalmente dos pequenso Municipios.

Agora, na linha do debate da Senadora Ana Amé-
lia, do Senador Casildo Maldaner e do Senador Cássio 
Cunha Lima, a Presidente anunciou o que estava sendo 
esperado. Ontem, nos corredores deste Congresso, na 
mídia nacional, só se falava que o pleito dos prefeitos 
era 2% de aumento no FPM, mas que a Presidente 
deveria anunciar 1%.

A expectativa de todos nós é que fosse anuncia-
do 1%, Senador Casildo, e ela anunciou 1,3%, anun-
ciou R$3 bilhões, Senador Paulo Paim. O Presidente 
Lula deu, por duas vezes, a pedido do Congresso e 
da marcha dos prefeitos, R$1 bilhão de acréscimo no 
FPM, num total de R$2 bilhões. Como uma vez deu 
um e, de outra vez, deu mais um, no total foram dois. 
A Presidente, agora, vai dar R$1,5 bilhão em agosto 
e R$1,5 bilhão em abril, o que corresponde a mais do 
que duas parcelas do FPM.

E o que aconteceu? Foi mal colocado. Ela não 
falou, em momento algum, que era em compensação 
ao FPM. Os prefeitos gritavam: “E o FPM, Presiden-
ta? E o FPM?”, e ela falou de saúde, do Minha Casa, 
Minha Vida, de aumentos da habitação, da saúde, do 
auxílio de R$3 bilhões, mas não falou uma única vez 
em FPM. E os prefeitos não entenderam. Ficou muito 
claro, para mim, que já fui Prefeito, por dois manda-
tos, e fui governador, que o anúncio da Presidente 
não foi entendido pelos prefeitos. Daí, a insatisfação 
dos prefeitos.

A meu ver, a Presidenta deveria voltar ao tema, 
em um outro momento até, na mídia nacional...

(Soa a campainha.)

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – ... 
e dizer que esses R$3 bilhões são em atendimento 
ao pleito de repasse do FPM. Só faltou dizer isso. Ela 
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deu mais do que a expectativa e atendeu aos Municí-
pios brasileiros.

O Sr. Paulo Ziulkoski até tentou esclarecer, mas 
já no momento em que todos saíam do auditório, tam-
bém talvez não se fez ouvir. Contudo, com certeza, 
ainda nessa marcha, que terá outros momentos, ele 
terá oportunidade de dizer aos prefeitos que esses 
R$3 bilhões são para compensar as perdas do FPM.

Nesse sentido, ressalto que, durante reunião da 
Executiva Nacional do PMDB, realizada no último dia 
2, foi divulgada nota oficial em que consta o apoio à 
aprovação de um novo Pacto Federativo e do Projeto 
de Lei Complementar nº 123, de 2012, que destina 
aplicação equivalente a 10% das receitas correntes 
brutas da União em ações e serviços de saúde.

Essa 16ª edição da Marcha dos Prefeitos insere-
-se em um quadro bem mais amplo, como as massivas 
manifestações que tomaram conta das ruas do País 
nas últimas semanas.

É justamente no âmbito dos Municípios que se 
manifestam as necessidades mais imediatas e radicais 
da população: educação, saúde, segurança pública e 
infraestrutura urbana, para mencionar apenas quatro 
exemplos desses pleitos. 

É preciso admitir que vivemos um momento em 
que os serviços públicos, em seus três níveis, mos-
tram-se completamente saturados. Efetivamente, são 
incapazes de responder adequadamente aos reclamos 
mais básicos da população.

A CNM – Confederação Nacional dos Municípios, 
responsável final por essa importante mobilização 
que se estende até amanhã, foi extremamente feliz 
ao estabelecer o tema central da presente marcha: 
“O Desequilíbrio Federativo e a Crise nos Municípios”.

(Soa a campainha.)

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Já 
estou encerrando, Sr. Presidente.

Com a instalação de uma subcomissão de caráter 
permanente no Senado, com certeza, o municipalismo 
avança na defesa de uma complexa pauta de elevado 
interesse para o conjunto dos brasileiros.

Quero solidarizar-me com a Confederação Na-
cional dos Municípios e com os prefeitos municipais 
e, ao mesmo tempo, externar o meu integral apoio às 
reivindicações municipalistas.

Ziulkoski, que muito orgulha o PMDB, tem aler-
tado o País para a falência dos Municípios. Nós, como 
parlamentares atentos à realidade, temos o dever de 
contribuir decisivamente para a reversão imediata des-
sa insustentável situação.

Eram essas, Sr. Presidente, as minhas palavras.
Muito obrigado.

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

V. Exª, que já foi prefeito, governador e é Sena-
dor, compreende muito bem a pauta municipalista e 
faz uma leitura correta das dificuldades que os Municí-
pios vivem hoje e do esforço da Presidente, como bem 
colocou V. Exª, de atender a solicitação dos prefeitos.

Convido, para fazer uso da palavra como orador 
inscrito, o Senador Casildo Maldaner; e, em seguida, 
o Senador Eduardo Lopes falará para uma comunica-
ção inadiável.

O próximo orador inscrito sou eu, em permuta 
com a Senadora Lúcia Vânia.

V. Exª tem a palavra, Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Caro Presidente Jorge Viana, caros cole-
gas, antes de tudo, eu gostaria de fazer o registro da 
presença dos Secretários de Saúde dos Municípios 
de Maravilha e Caibi, aqui na tribuna de honra, o Sr. 
Dall’Agnol, de Maravilha, e o Bellé, de Caibi, ambos 
no Oeste catarinense.

Nossos cumprimentos a V. Sªs que prestigiam 
esta sessão neste momento. Sejam bem-vindos!

Caro Presidente, colegas Senadores, na verda-
de, a Senadora Ana Amélia trouxe um tema que acaba 
de ser endossado agora pelo Senador Valdir Raupp: a 
marcha dos prefeitos. Eu vou fazer algumas conside-
rações também em relação a isso.

Sem dúvida alguma, com a instalação da Subco-
missão de Assuntos Municipais, ontem, cuja direção 
ficou a cargo da Senadora Ana Amélia, em conjunto 
com o Senador Waldemir Moka, Presidente e Vice-
-Presidente, respectivamente, o Senado assume uma 
grande tarefa. E nós, como disse antes em aparte à 
Senadora Ana Amélia, como membros dessa Subco-
missão, estaremos à disposição para colaborarmos 
nessa transição, nessa caminhada rumo ao fortale-
cimento dos Municípios brasileiros. Sem dúvida, uma 
caminhada dura, difícil, mas nós precisamos buscar 
saídas, precisamos estar com os pés no chão para 
encontrarmos os caminhos. Essa, a nossa luta.

Desde ontem, quase três mil prefeitos, chefes de 
executivos municipais, estão reunidos em Brasília por 
ocasião dessa 16ª Marcha, promovida pela Confede-
ração Nacional dos Municípios. A pauta do encontro 
é um tema sobre o qual tratamos incansavelmente 
desta tribuna e que, definitivamente, está na origem 
de tantas outras distorções: o desequilíbrio federativo 
e a crise nos Municípios.

Há pouco, a Presidente Dilma Rousseff esteve 
com os prefeitos e fez uma série de anúncios, alguns 
muito positivos, enquanto outros, embora ansiosamente 
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aguardados, não vieram ou não vieram da forma como 
os prefeitos aguardavam. Sobre eles tecerei alguns 
comentários em seguida.

Quero, antes de tudo, hipotecar aqui meu total 
apoio aos prefeitos, à sua nobre causa e à Confedera-
ção Nacional dos Municípios, comandada pelo gaúcho 
Paulo Ziulkoski.

O principal pleito dessa edição da Marcha dos 
Prefeitos era o aumento de 2% – aqui já declinado 
pelos colegas – no Fundo de Participação dos Muni-
cípios. O FPM é composto de 23,5% da arrecadação 
do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos 
Industrializados. Ele é repassado da seguinte forma: 
creditado 22,5% a cada dez dias, ao longo do ano; 
e, no primeiro decêndio de dezembro, o 1% restante.

Este valor de 1% do Fundo representou, desde 
sua aprovação, em 2007, mais de R$12,5 bilhões; e, 
em 2012, o montante chegou a quase R$3 bilhões, 
permitindo aos gestores equilibrar suas contas no fi-
nal do exercício. Os 2% reivindicados representariam 
cerca de R$6 bilhões adicionais.

Pois bem; a Presidente Dilma não se comprome-
teu com os 2%, mas garantiu um repasse, equivalente 
a 1% do FPM, no montante de R$3 bilhões, divididos 
em duas parcelas, para aplicação no custeio das ações 
de saúde, principalmente.

Anunciou, ainda, elevação do valor do PAB (Piso 
de Atenção Básica) por habitante; a participação do 
Governo Federal na remuneração de equipes de saú-
de; manutenção de postos e investimentos no SUS; 
além da construção de creches e escolas.

Por fim, declarou que não haverá mais restrição 
para qualquer Município no acesso ao programa Mi-
nha Casa, Minha Vida.

Inegavelmente, trata-se de uma valiosa ajuda no 
momento em que a maioria dos prefeitos está – como 
dizemos popularmente – com a corda no pescoço. O 
grande problema, nobres colegas, é que essa ajuda não 
passa disso mesmo: um auxílio pontual, dependente 
dos humores e muitas vezes das bondades do Gover-
no Federal, diferente de uma alteração nas regras do 
Fundo de Participação dos Municípios, por exemplo, 
que podem garantir alívio financeiro, capacidade de 
investimento e verdadeira autonomia aos Municípios.

Com esse anúncio de R$3 milhões, na verdade, 
uma parte será paga agora, em agosto, a metade, e 
a outra metade, em abril do ano que vem. No entanto, 
vencida essa fase, que equivale a 1% do Fundo, para 
o ano que vem, para o outro período, não há garan-
tia; vai depender do chefe que estiver de plantão, do 
seu humor ou das condições. De qualquer modo, não 
está garantida para os próximos tempos essa quantia.

Por fim, declarou que não haverá mais restrição 
para qualquer Município no programa Minha Casa, 
Minha Vida, conforme já havia dito.

Enquanto não apostarmos numa solução definiti-
va, estrutural, os problemas serão solucionados dessa 
forma, de acordo com a vontade e as possibilidades.

Como essa é a 16ª Marcha – repito, a 16ª marcha 
–, se continuarmos praticando o atual modelo tributá-
rio e de distribuição de recursos arrecadados, outras 
tantas virão, não tenho dúvida.

Vale repetir as palavras do Presidente Paulo 
Ziulkoski. Ao mesmo tempo em que aumentam as 
demandas da população e se repassam para os Mu-
nicípios as competências para atendê-las, os recursos 
continuam concentrados na esfera federal. Esse é o 
calvário permanente do prefeito brasileiro: recorrer aos 
parlamentares em busca de emendas; aos governos 
federal e estaduais em busca de convênios, parcerias, 
enfim, recursos que permitam o desenvolvimento do 
Município.

É uma via sacra eterna, que não faz distinção de 
cores partidárias. Como alterar definitivamente esse 
quadro? Tenho defendido a necessidade de darmos 
máxima atenção à reforma tributária, talvez um dos 
maiores gargalos a atravancar nosso crescimento, 
fundado em três pilares principais: reduzir, simplificar 
e distribuir. Acho que, se reduzirmos, simplificarmos e 
distribuirmos, encontraremos uma saída.

É justamente na distribuição – hoje injusta, per-
versa – que reside o problema dos administradores 
públicos Brasil afora, seja na esfera municipal ou esta-
dual. O Governo Federal fica com mais de dois terços 
do total de impostos arrecadados.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que tanto avan-
ço trouxe ao nosso país, e os percentuais obrigatórios 
de aplicação, importantes para o desenvolvimento so-
cial, na atual situação acabam por deixar prefeitos e 
governadores de mãos atadas.

Não há margem para investimentos em áreas 
como infraestrutura, por exemplo, essencial para ga-
rantir condições de crescimento sócio-econômico. Isso 
para não falar na dívida pública de Estados e Municí-
pios com o Governo Federal, hoje impagável, que su-
foca todos. Eles pagam mês a mês, e o saldo devedor 
só faz crescer.

Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento 
Tributário, os tributos federais representam 70% do to-
tal arrecadado, enquanto que os estaduais respondem 
por 25%, enquanto os municipais apenas 5%. 

O Governo deve cumprir um papel mais normati-
zador, formulador de políticas – políticas em todos os 
sentidos – sociais, de desenvolvimento. Mas a execu-
ção deve ser atribuição dos Estados e, das comunas, 
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principalmente, dos municípios. A União, pesada e 
distante, não consegue se aproximar das pessoas e 
muito menos atender suas necessidades reais e ime-
diatas. Porque lá nos Municípios, principalmente, você 
tem que estar atendendo, tem que estar de plantão.

Por isso, para finalizar, Sr. Presidente, um novo 
pacto, focado na descentralização, deve ser um norte 
para o Brasil, acima de partidos, governos e oposições 
e, principalmente, além dos interesses eleitorais. Do 
contrário, viveremos, por muito tempo, numa federa-
ção dividida.

Trago essas manifestações e essas considera-
ções, Sr. Presidente e caros colegas, em função até 
dessa marcha, em função do momento, em função 
do que acontece. Eu sei que há boa vontade, mas 
nós precisamos encontrar os caminhos, com a ins-
talação, agora, dessa subcomissão, aqui no Senado, 
para tratar das questões dos Municípios. Eu sei que a 
Confederação Nacional tem um rol de propostas para 
trazer, para apresentar, e nós, em conjunto, no diálogo, 
falando duro, mas com respeito, com os pés no chão, 
temos de buscar as soluções. 

Aqui, na subcomissão, na Comissão de Economia 
e com o Governo Federal, nós temos que fazer com que 
esses casos aconteçam, ir ao encontro do que acon-
tece no dia a dia, procurar fazer com que as pessoas 
se sintam melhor perante aquilo que é público; que o 
atendimento seja com mais atenção; que as pessoas 
se sintam mais satisfeitas e digam: “Olha, estou sen-
tindo voltar algumas coisas”. Acho que é isso, e medir 
isso, mensurar, para ver se está havendo atendimento.

Senador Moka, V. Exª, que agora é o Vice-Presi-
dente desta Subcomissão de Assuntos Municipalistas, 
aqui no Senado, sobre a questão da saúde, há aqui 
dois secretários de saúde de dois Municípios lá do meu 
Estado, lá do oeste catarinense. V. Exª, que é médico, 
sabe muito bem, se lá no interior, se em qualquer um 
dos Municípios...

(Soa a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – ... sentirem que a coisa está melhorando, que 
esse esforço está acontecendo, que as filas diminuem, 
que o atendimento se realiza, que a pessoa não fica 
mais tantas horas na fila, que lá na base o atendimen-
to acontece, a coisa começa a ter outra visão e isso 
nos satisfaz.

Caro Presidente Jorge Viana, eu vejo que o pró-
prio Senador Moka gostaria de compartilhar, neste 
momento. Se permitir, eu, com muita honra, ouviria S. 
Exª antes de encerrar.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Se-
nador Casildo Maldaner, eu quero lhe dizer que, na 

condição de Vice-Presidente da Senadora Ana Amé-
lia, é claro que nós estaremos atentos a essa pauta. 
Uma das questões que os prefeitos mais reclamam é 
quando o Congresso vota questões que vão impactar 
diretamente nas finanças dos Municípios. Nós ouvi-
mos isso, ontem, do Presidente, Paulo Ziulkoski. Hoje, 
pela manhã, na companhia da Senadora Vanessa, nós 
fomos ao encontro do Conselho Nacional da Saúde, 
dos secretários municipais da saúde e também do 
Movimento Saúde+10. Senador Casildo Maldaner, o 
grande problema das prefeituras é o custeio da saúde. 
Às vezes, o Governo repassa o recurso para construir 
uma UPA, um Centro de Saúde ou um PSF, mas o 
custeio da saúde é que é muito caro. Note V. Exª que 
os prefeitos teriam a obrigação de participar com 15% 
do seu orçamento. Não há nenhum prefeito no Brasil 
que gaste menos do que 20%, 25% do seu orçamen-
to. O que é isso? É a falta da participação do Governo 
Federal. E, hoje, o movimento é em cima dos 10% na 
saúde. Quer dizer, o Governo Federal tem de colocar, 
do seu orçamento, 10% da receita bruta para alocar. Aí, 
sim, as prefeituras vão poder receber mais recursos, 
melhorar seus custeios e aliviar essa pressão. Quando 
um cidadão está doente ou precisa de um tratamento 
no interior, vai à casa do prefeito ou do vereador, não 
há como fugir dessa demanda. Por isso as prefeituras 
estão sendo cada vez mais oneradas em relação a 
isso. Eu quero me solidarizar com o pronunciamento 
que V. Exª faz e dizer que eu e a Senadora Ana Amélia, 
os membros da Comissão Permanente, vamos estar 
atentos a essa pauta, no sentido de auxiliar e dar voz 
aos prefeitos, aqui, no Senado da República.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Recolho, Senador Moka, as contribuições de 
V. Exª. Eu sei da responsabilidade e do compromisso 
quanto às ponderações que faz com relação à criação 
de postos de saúde. Mas é preciso manter esses pos-
tos, equipá-los e provê-los com profissionais de saúde. 
E esses são permanentes, não são apenas por um 
ano, é preciso haver uma continuação. O custeio não...

(Interrupção do som.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC) 
– Mais uma vez, agradeço a V. Exª, que é um eterno 
preocupado com as questões, nosso Vice-Presidente 
efetivo no Senado Federal, V. Exª que foi um grande 
governador, por duas vezes, no Estado do Acre, co-
nhece os dramas, e que, ao lado do Senador Paulo 
Paim, gaúcho, um homem que também nas questões 
sociais. é muito preocupado

Quero agradecer a tolerância e dizer que o mo-
mento se faz presente, pois estão aí a caminhada, 
estão aí os minuanos do Sul, Senador Paim, e os mo-
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vimentos de todo o Brasil, e nós não podemos ficar 
quietos. Devemos estar preocupados e, em conjunto, 
para atravessar isso e encontrar o melhor para todos. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 

– Eu cumprimento V. Exª, Senador Casildo Maldaner, e 
convido, para fazer uso da palavra, o Senador Eduardo 
Lopes, para uma comunicação inadiável.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de contar com 
a mesma tolerância, por gentileza, caso eu exceda.

Eu quero, nesta tarde, cumprimentar todos que 
estão aqui presentes, os que nos acompanham pela 
Internet, pela TV Senado e pela Rádio Senado. Hoje, 
neste momento, quero dar algumas explicações com 
respeito àquilo que aconteceu ontem, aqui, com a PEC 
37, de 2011, que tratava da questão dos suplentes de 
Senadores, de autoria do Senador José Sarney, e que, 
ontem, foi derrubada, vencida aqui, uma vez que não 
se alcançou o quórum de 49 votos necessários para 
que tivesse seguimento.

Nos discursos de ontem, tanto de minha parte, 
como da de outros suplentes, nós deixamos bem claras 
a nossa situação e a nossa condição como suplentes 
de Senadores que formam uma chapa para disputar 
uma eleição.

Na verdade, o título que é dado, hoje, de suplente 
de Senador, como eu mesmo disse, deveria até ser o 
contrário, deveria ser Senador suplente, pelo fato, exa-
tamente, de se disputar uma eleição. O suplente disputa 
a eleição juntamente com o Senador principal. Como 
eu disse, eu pedi votos para o meu Senador, que é o 
Senador Marcelo Crivella, trabalhei na campanha, me 
dediquei, fui coordenador da campanha dele. 

O povo não pode afirmar que desconhece quem 
é o suplente do Senador, porque é obrigatório que o 
nome do suplente apareça no material de propaganda. 
Então, há uma participação efetiva. A começar pelo tí-
tulo, ele deveria ser, então, Senador suplente ou – por 
que não? – o vice-Senador, porque é a mesma figura 
que nós temos no caso do governador, é a mesma fi-
gura que nós temos no caso do prefeito e até da Pre-
sidência da República também.

Nós não nos colocamos aqui, de maneira nenhu-
ma, contra a questão de se diminuir de dois para um 
suplente. Eu até concordo com isso. Em função das 
explicações do Senador José Sarney, eu até concordo 
que seja, realmente, um suplente. Concordo também 
com o que a PEC dizia, que não deveria haver laço 
consanguíneo até segundo grau, ou seja, não ser o 
suplente do Senador um parente, uma esposa, um fi-
lho. Também concordo com isso. 

Mas o que foi colocado aqui em questão, inclusive 
até acompanhando as matérias de hoje, e, de tudo que 
falei, deram muito destaque ao que citei, de que eu não 
vi nenhuma placa, nas manifestações de rua, dizendo: 
fora o suplente de senador. Realmente, eu não vi essa 
placa. Eu não fiz alusão a isso, de maneira nenhuma, 
de forma crítica. Nada disso. Mas, realmente, eu não 
vi, e acredito que também as pessoas que estão aqui 
e nos acompanham também não tenham visto essa 
placa no meio das manifestações de rua. 

Eu disse isso não porque quero me colocar con-
tra ou no sentido, como até estão querendo dizer, de 
que nós não queremos acabar com o privilégio de es-
colher familiar, escolher parente ou suplente que não 
tem voto. Não, não é nada disso. Na verdade, o que 
foi falado aqui, até por outros Senadores, não era um 
ponto principal da reforma. Houve até, da parte da 
Presidência da República, a sugestão para que fosse 
pergunta do plebiscito, se o povo aceita ou não aceita 
a suplência do senador. Que fique bem claro, a ques-
tão do suplente é exatamente esta: é como um vice. 

Discutimos, ontem, os pontos da PEC: um suplen-
te, nós também concordamos; que não seja parente, 
nós também concordamos – é uma boa mudança. Mas 
o ponto que trouxe dúvidas e discussão começa a partir 
do seguinte: que o Senador suplente, que tem a mes-
ma titularidade de vice, não pode suceder o Senador. 
Ele teria que substituir e não suceder. 

E, aí, começou a discussão: se faço parte de 
uma chapa majoritária para disputar o Senado – en-
tão eu tenho a função de vice, na ausência do meu 
Senador, do titular, até eleito como governador e até 
eleito como prefeito, que vai ter um vice junto a ele, 
que vai assumir o lugar dele em caso de morte –, por 
que o Senador suplente ou o vice-Senador não pode 
substituir o Senador eleito na chapa?

Então, nós teríamos que mudar o contexto todo 
para fazer o seguinte: na morte de um presidente, na 
morte de um governador ou na morte de um prefeito, 
uma nova eleição. Porque, segundo esse raciocínio, 
nós deveríamos acabar com a figura de vice no País. 
Não deveríamos ter mais vice-prefeito, não deveríamos 
ter mais vice-governador e nem vice-presidente. Se o 
Senado não pode ter o seu vice, por que o governador 
vai ter o seu vice? Por que o presidente teria o seu vice, 
que o substitui, com mandato, na morte? 

E aqui cito, não como crítica, o nosso próprio 
Presidente José Sarney, que, na morte de Tancredo 
Neves, assumiu a presidência do País por um mandato 
completo. Então, nós deveríamos mudar isso. Devería-
mos acabar com a figura de vice, em todos os níveis, 
com eleição direta para vice e até, como foi proposto 
também, eleição direta para suplente de Senador.
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Agora, imaginem vocês eu indo a um programa 
eleitoral, inscrito como vice ou como suplente de Se-
nador e pedindo voto na televisão: “Votem em mim 
para suplente de Senador”. E suplente de quem? Su-
plente (...)

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – (...) 
de qualquer um dos eleitos. Então, temos de discutir o 
assunto. (Fora do microfone.)

Sr. Presidente, por favor. Agradeço.
Então, temos de discutir isso, como foi proposto.
Foi por isso que a PEC foi rejeitada. Não foi rejei-

tada porque eu e os Senadores suplentes queremos 
continuar da maneira como estamos, e nem os titula-
res de mandato que votaram contra a PEC o fizeram 
porque querem continuar escolhendo ou indicando 
parentes. Não é isso! 

A PEC, em parte, é boa, estava boa. Repito: um 
suplente, ótimo; não indicar parentes: ótimo! Mas, 
quando ela entra na questão da eleição direta para o 
suplente, como foi colocado, que substitui e não sucede, 
nós teríamos algo interessante, que só no Brasil acon-
teceria: a Constituição determinando que o mandato de 
Senador seja de 8 anos, e, em situações hipotéticas, 
na morte de um titular, nós poderíamos votar em um 
Senador para 2 anos de mandato. Nós realizaríamos 
uma eleição, junto com uma eleição municipal, que 
elege prefeito, que elege vereadores, e estaríamos 
elegendo um Senador para um mandato de 2 anos. 
Isso poderia acontecer.

Vou dar um exemplo claro por que, com a permis-
são do Presidente: este ano, vamos eleger governa-
dores. Quantos Senadores aqui vão disputar a eleição 
para governador? Disseram-me ontem – não sei se é 
real – que em torno de 10 Senadores vão disputar a 
eleição para governador. E eles têm o seu primeiro su-
plente, que, na regra atual, eleitos os titulares e estes 
renunciando ao mandato de Senador para assumir o 
mandato de governador, tornam-se titulares do man-
dato. Mas, com essa PEC, qual seria a proposta? O 
Senador elege-se governador nessa eleição de 2014; o 
suplente assume; em 2016, elege-se um novo Senador 
para substituir o suplente como titular (...)

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARD LOPES (Bloco/PRB – RJ) – (...) 
sendo que, em 2018, encerra-se o mandato desse Se-
nador que foi eleito governador, e teria que se eleger 
outro Senador. 

Então seriam dois anos apenas de mandato. Olha 
a figura que estaríamos criando! Teríamos o suplente, 
que só pode substituir e não poderia suceder, e esta-
ríamos criando um mandato de Senador com apenas 

dois anos de duração. Então seria complicado, seria 
difícil e, por essa razão, nós votamos contra a PEC, 
que até quero que, dentro do assunto, de forma ver-
dadeira, seja tratada na reforma essa questão, que ela 
seja tratada dentro de uma reforma, não num plebiscito. 

Como é que o povo vai dizer simplesmente as-
sim: “Eu quero ou não quero”. Da maneira como é a 
figura pejorativa do suplente de Senador, você acha 
que o povo vai dizer “sim” para a suplência do Senado? 
Mas sem entender a questão do Pacto Federativo, sem 
entender a questão do equilíbrio federativo que existe 
na figura do Senador e do seu suplente, que, reitero, 
deveria mudar o nome para vice-Senador ou Senador 
suplente, porque é eleito na chapa.

E aí vem a outra proposta, que nada aqui acon-
tece sem que se meçam consequências ou sem que 
se busquem resultados próprios. Quando vejo uma 
emenda propondo que o Deputado Federal mais vo-
tado se tornasse suplente de Senador, vejo: a quem 
interessa isso? O Senador não pode ter suplente, mas 
o Deputado Federal mais votado assume o lugar do 
Senador. E quem assume o lugar do Deputado Federal 
lá na Câmara? Um suplente. De onde? Da coligação, 
um suplente do partido. 

Então isso interessa a quem acredita que tem 
muita chance de ser o primeiro colocado na eleição 
de Deputado Federal. E sabe quem são? Certamente, 
os maiores partidos.

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
E daí vai para o financiamento público de campanha, 
que é a mesma coisa; vai para a lista fechada também, 
que é a mesma coisa. Quais estarão na cabeça da lista 
fechada? Os caciques de partido. 

Poderíamos fazer uma reforma verdadeira. Vamos 
para a eleição nominal proporcional, ou seja, no caso do 
Rio de Janeiro, são 46 vagas para Deputado Federal, 
então acaba com o suplente de Senador, acaba com 
o vice-governador, acaba com o vice-prefeito, acaba 
com o vice-presidente. E vamos para eleição nominal 
proporcional: são 46 vagas? O povo vota e os 46 mais 
votados assumem. Não há mais quociente, não tem 
mais coligação, não tem mais legenda, não tem mais 
nominata, não tem mais nada disso. Os 46, a exem-
plo do Rio, assumem o mandato e o 47º mais votado 
é suplente de 46; ou esse 47º mais votado assume o 
lugar do Senador. Aí considero uma reforma verdadeira.

Agradeço a tolerância. Só queria dar uma opor-
tunidade, se o senhor permitir, ao Senador Maldaner. 

O senhor pediu um aparte?
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 

Apenas para dizer, Senador Eduardo Lopes, que essa 
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discussão ainda vai longe. Só queria dizer a V. Exª que 
acho que não ter o parentesco está certo, não pode 
ter o nepotismo nisso – é correto – até o terceiro grau. 
Está certo.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Também acho.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – Um 
suplente está certo. Agora aquele suplente que sair não 
é vice (...). Porque a eleição do Senado é majoritária.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – É 
majoritária!

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – Não 
é proporcional. É como a de Presidente da República, 
que tem seu vice; o governador tem seu vice; o prefei-
to tem seu vice. Para o Senador, é majoritária, não é 
proporcional. Ele participa de um projeto político e se 
não é para valer esse projeto político (...). E aí dizem 
alguns: “Não, os que são agora não prevalecem, é só 
para depois, em outras eleições.” Mas, pelo amor de 
Deus! Se não vale agora, se não serve agora, como é 
que vai desejar para os futuros amigos? Para ser ape-
nas um instrumento para chegar, para depois, não (...). 
É aquele negócio da xícara para o café: tem a xicarazi-
nha que dizia que é ser como alça de xícara, que chega 
até a boca, mas não tem vez, fica para o lado de fora, 
quer dizer, não sucede, não tem vez. É como a alça de 
xícara, fica para o lado de fora. Quer dizer, participa do 
processo, ajuda no projeto político, mas não vale.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Exatamente.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Aí, se, por acaso, vai querer sucedê-lo, tem de passar 
por um pleito isolado. Não vai colar nunca, Senador 
Eduardo Lopes. Não vai prevalecer.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez agradeço a 
tolerância. 

Como foi colocado ontem, seria apenas uma coi-
sa que, na verdade, poderia agradar o povo, mas que 
não tem efetividade nenhuma.

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Então, foi colocado pelo Senador Casildo Maldaner, 
quando eu disse, e repito, que as placas não diziam 
“Fora, Senador!”, é porque as manifestações das ruas, 
legítimas, verdadeiras, estavam falando dos problemas 
estruturais, a crise na saúde, na educação, no trans-
porte; a questão, sim, dos valores morais, éticos, sim! 
Esse deveria ser o ponto principal da nossa reforma, e 
não começando de forma tão simples e de forma não 
efetiva na questão dos suplentes.

Obrigado, Sr. Presidente.

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

Leio requerimento, sobre a mesa.

Requeiro, nos termos do art. 258, do Regimento 
Interno do Senado Federal, a tramitação em 
conjunto das Propostas de Emenda à Cons-
tituição nºs 46 e 61, de 2012, por tratarem da 
mesma matéria.
Justificativa. 
Os projetos que ora solicito a tramitação em 
conjunto tratam da mesma matéria: criação de 
tribunal regional federal. 
A providência se justifica e é recomendável 
porque irá propiciar que a matéria seja exami-
nada em conjunto e receba um único relatório.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 795, DE 2013

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 258 do Regimento 

Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, 
de 2012, por tratarem da mesma matéria.

Justificação

Os Projetos que ora solicito a tramitação em 
conjunto tratam da mesma matéria – criação de Tri-
bunal Regional Federal. A providência se justifica e é 
recomendável, porque irá propiciar que a matéria seja 
examinada em conjunto e receba um relatório único.

Sala das Sessões, – Senador Flexa Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Após a leitura que acabei de fazer, o requeri-
mento será incluído na Ordem do Dia. 

Eu passo a Presidência desta sessão ao cola-
borador permanente Paulo Paim, para que eu possa, 
como orador inscrito, fazer uso da palavra. 

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) – Passamos a palavra ao 1º Vice-Presidente da 
Casa, Senador Jorge Viana. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu tinha me organizado para fazer um 
registro, porque tinha a informação do compromisso, 
do empenho – como de fato ocorreu – da Presidenta 
Dilma, do Governo, de dar um suporte, um apoio aos 
prefeitos reunidos em Brasília em mais uma Marcha 
dos Prefeitos e Prefeitas. 
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Houve, e tem de ser registrado – já foi falado 
aqui por alguns colegas, inclusive o Senador Cássio 
Cunha Lima, que é um permanente companheiro de 
jornada, de prefeitura, de governo e, agora, aqui, no 
Senado –, um episódio de uma manifestação dos pre-
feitos, vaias contra a Presidenta. Óbvio, já ocorreu em 
outras ocasiões, e, como disse bem aqui o Senador 
Valdir Raupp, talvez tenha havido aí, de fato, um pro-
blema de comunicação concreto. 

O Brasil enfrentou uma crise em 2008, fruto de 
uma crise financeira na principal economia do mundo, 
os Estados Unidos. O Presidente Lula, na época, adotou 
uma série de medidas para que essa crise não afetas-
se a economia do Brasil. Ela chegou, mas em menor 
intensidade, e as medidas adotadas, obviamente, afe-
taram a receita dos Municípios e dos Estados. É fato. 

Na época, o Presidente Lula manuseou bem esse 
assunto. Houve uma liberação de uma compensação 
de R$1 bilhão num ano. Na outra Marcha de Prefeitos 
ele conseguiu também encaminhar mais R$1 bilhão.

Este ano, com a Presidenta Dilma, a resposta 
está sendo melhor. Mas é fato que nós temos uma crise 
que agora não é mais de bancos, do sistema financeiro 
nos Estados Unidos, mas uma crise dos Estados da 
Europa, uma crise mais demorada, mais complexa. E 
ela afeta o mercado que compra do Brasil. Com isso 
diminui a perspectiva de crescimento econômico. Esse 
é o desafio deste ano, ter um crescimento bem maior 
que o do ano passado e que possa dar uma dinâmica 
para a nossa econômica.

Os números do País, hoje, são de fato números 
que o mundo inveja: o quase pleno emprego; a situa-
ção de perspectiva de melhora forte nos indicadores 
sociais e econômicos. O mundo inteiro observa. 

É fato que a expectativa que temos é maior. É 
claro que nós queremos mais. As manifestações das 
ruas colocam claramente isso. O cidadão que ascen-
deu à classe média quer agora a qualidade dos servi-
ços urbanos, não quer ficar três horas num transporte 
de péssima qualidade para chegar ao trabalho e mais 
três para voltar do trabalho. 

O Presidente Lula dobrou o número de univer-
sidades federais no Brasil. Tivemos a chegada de 40 
milhões de pessoas à classe média. A nossa socie-
dade conseguiu criar um ambiente de perspectiva de 
crescimento das famílias.

E eu acho que o que estamos vivendo hoje é um 
quero mais, um justo quero mais. E, por outro lado, um 
basta numa série de situações. 

Ontem, lamentavelmente, nós perdemos uma 
oportunidade de dar um passo. Não só perdemos numa 
votação, já às 10 horas da noite, de darmos um passo 

à frente, como, do ponto de vista da opinião pública, 
demos um passo para trás.

O trabalho de ontem poderia ter sido resolvido 
no debate sobre suplente não só para atender as ruas, 
mas para que a gente possa dar um passo no senti-
do de não termos que ficar toda hora nos justificando.

Então, ontem, era importante reduzir o número de 
suplente de dois para um e, ao mesmo tempo, funda-
mental que votássemos, na decisão da PEC, tão bem 
relatada pelo Senador Luiz Henrique, o fim do que se 
chama de nepotismo na suplência. 

Isso deveríamos ter votado ontem, esse seria 
o certo, mas entramos em outro debate de Senador 
que sucede, Senador que substitui, e isso dividiu e, 
por conta de dois votos, nós tivemos uma decisão que 
nos impôs uma derrota, depois de muitas vitórias deste 
Plenário. É lamentável.

Então, voltando à questão dos prefeitos, a Presi-
denta Dilma recebeu muito bem o Presidente da Con-
federação Nacional dos Prefeitos e anunciou o investi-
mento nos Municípios. A Presidenta Dilma assumiu o 
compromisso de trabalhar para a construção de seis 
mil postos de saúde, 225 UPAs (Unidades de Pronto 
Atendimento), duas mil creches. A Presidenta também 
anunciou mais R$600 milhões por ano para o piso da 
Atenção Básica da Saúde. Ela anunciou também, no 
caso, que R$3 bilhões, como disse aqui o Senador 
Valdir Raupp, seriam recursos que chegariam para 
os Municípios, sendo liberado imediatamente R$1,5 
bilhão, e outro R$1,5 bilhão, em abril do ano que vem. 

Acho que houve um problema de comunicação 
mesmo. A expectativa dos prefeitos, de todos eles, é 
que tivéssemos uma compensação do FPM (Fundo de 
Participação dos Municípios). Quanto as governadores, 
eu tenho falado com o Governador Tião Viana, e a si-
tuação é muito complexa para os governadores. Olhe 
a agenda do País: uma cobrança justa da sociedade 
de mais serviços, de melhor qualidade para os servi-
ços públicos, e nós temos uma diminuição, do ponto 
de vista comparativo, das receitas, aquelas receitas 
fixas. Nós temos um crescimento muito aquém daqui-
lo que é a demanda dos governos e dos Municípios. 

Queria, na condição de ex-prefeito, dizer que é 
muito importante que repactuemos a relação entre 
Governo Federal, os governos estaduais e as prefei-
turas. É muito importante que façamos uma distribui-
ção melhor do ônus e do bônus porque criou-se uma 
quantidade absurda de Municípios, não se deram as 
condições necessárias, e agora nós temos uma situ-
ação de absoluta inadimplência. Os prefeitos do Acre 
estão aqui, pessoas bem intencionadas, assumiram 
mandatos recentemente, mas já estão como se velhos 
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fossem, como se já tivessem ocupando as prefeituras 
no segundo mandato, com extremas dificuldades.

Penso que nós precisamos ter uma melhor e rá-
pida busca de cooperação mais direta porque há um 
problema nas prefeituras para custeio. Do mesmo jeito 
que devemos, neste momento, atender ao clamor das 
ruas pela moralização do serviço público, pelo combate 
à corrupção, nós temos de combater, enfrentar e não 
aceitar a convivência com prefeituras em desmando, 
com os esquemas de corrupção instalados. Isso é um 
fato, isso é prioridade zero, ou a prioridade nº 1. A 
prioridade nº 2 é tratarmos os prefeitos como funda-
mentais para que o Brasil possa chegar com serviços 
de melhor qualidade para a população.

(Soa a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – O maior 
clamor das ruas é por serviços de melhor qualidade: 
melhor transporte público, melhor saúde, melhor edu-
cação. Não dá para fazer melhor transporte público ou 
transporte coletivo, melhor saúde, melhor educação, 
sem ter as prefeituras no centro, como sujeitos desse 
processo.

Então, eu agradeço, Sr. Presidente, e concluo mi-
nhas palavras, parabenizando a Presidenta Dilma por 
ter ido à Marcha, por ter levado solução, e lamentando 
esse desencontro, que eu espero – é uma questão de 
comunicação – possa ser resolvido. 

A Presidenta Dilma chegou com a proposta maior 
do que a que o Presidente Lula levou aos outros en-
contros: ofereceu R$3 bilhões. No fundo, é uma com-
pensação pelas perdas, mas, no momento, não es-
tabeleceu que isso, de alguma maneira, implica uma 
compensação. 

Eu defendo que façamos uma melhor distribuição 
dos recursos, porque isso é a Federação. Dos recursos 
arrecadados principalmente do Imposto de Renda e 
do IPI, é preciso uma distribuição melhor, visando dar 
uma melhor condição de resposta por parte dos Mu-
nicípios. Isso é fundamental. O Brasil precisa assumir 
definitivamente que criou Municípios demais e com 
condições de menos. Exatamente por isso, precisa 
repactuar condições que são permanentes para que 
as prefeituras possam atender melhor a população, 
melhorar os serviços, dar mais qualidade a eles, sob 
pena de as pessoas seguirem com este sentimento, 
que é antagônico, difícil até de entender: alcançamos 
bons indicadores sociais e econômicos, mas há uma 
elevada insatisfação nas pessoas. É esse o ambiente. 
É uma coisa subjetiva, quase como na relação familiar, 
quando há desentendimento em casa. Tudo o que se 
conquistou se questiona, mas, no fundo, se quer mais 
e melhor nessa relação.

Acho que a sociedade brasileira, o cidadão bra-
sileiro, o que ele quer mesmo, ele reconhece o que 
conquistou, mas, exatamente por ter conquistado uma 
ascensão social, ele quer qualidade nos serviços. E 
eu acho que nisso temos de fazer coro com as ruas, 
nisso temos de estar juntos. Mas, essencialmente, se 
queremos atender à voz das ruas, colocadas e traduzi-
das nos cartazes, devemos criar um debate, devemos 
criar uma nova condição para que o Pacto Federativo, 
especialmente no que diz respeito aos Municípios, às 
prefeituras, possa ter condição de ser o melhor parceiro 
nas respostas para o clamor das ruas.

O apelo que eu faço é que o nosso Governo, a 
Presidenta Dilma, que mudou sua agenda, que está 
preocupada com esse clamor das ruas, que tem de-
monstrado, em poucos dias, que o Governo está dando 
respostas, como a questão dos médicos... Quanto à 
questão dos médicos, não há uma eleição neste País, 
nos últimos 15, 20 anos, em que o problema de saúde 
não tenha estado no primeiro plano entre os maiores 
problemas. O Governo colocou o dedo na ferida, trou-
xe o debate, o Brasil inteiro só fala disso, que é um 
problema real, concreto. Mas acho que falta um maior 
diálogo com as associações, com as entidades que 
representam os médicos.

Eu ouvi o Dr. Adib Jatene falar uma coisa muito 
bonita, ele que é um médico de referência, com o meu 
sobrinho, com o meu irmão, governador, que são mé-
dicos acrianos da melhor qualidade. Ele disse: “Quem 
faz opção de buscar uma formação na Medicina, faz 
uma opção de vida, de servir, de se sacrificar”. Mas 
acho que os que os médicos estão passando no Bra-
sil precisa da ação do Estado brasileiro. A Presidenta 
Dilma e o Ministro da Saúde estão fazendo, estão tra-
zendo um debate que estava nos cartazes.

(Soa a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Acho que 
agora, sim, vamos certamente encontrar mecanismos 
de dar uma resposta na área que é fundamental, que 
lida com a vida, com a saúde. Saúde é sinônimo de vida. 

Eu penso que, dessa maneira, para quem foi à 
rua, vai estar valendo a pena. Agora, nós precisamos 
ter nas prefeituras o grande parceiro, a instituição mais 
importante nessa retomada pela qualidade, pela me-
lhoria da qualidade de vida no nosso País. Todos nós 
moramos em algum Município deste País. Se a qua-
lidade de vida nos Municípios melhorar, vai alcançar 
todos os brasileiros.

Esse é o propósito. Neste momento, é funda-
mental que revisemos essa relação entre governos e 
prefeituras, em favor das prefeituras, com bônus, mas 
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também com ônus, com maior cobrança, como quer 
a população.

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

RS) – Esse foi o Senador Jorge Viana, que falou como 
orador inscrito. O próximo será um Líder.

Passamos a palavra ao Senador Jayme Campos, 
pela Liderança do DEM.

Aproveito o momento para registrar a presença 
aqui, nas nossas galerias de honra, dos nossos convi-
dados: a Presidenta do Sindicato Nacional das Empre-
gadas Domésticas, a companheira Creuza, e também 
a Ernestina, lá de Pelotas, Rio Grande do Sul, líder dos 
empregados domésticos no meu Estado.

Sei que as galerias devem estar pensando: “A 
nós ele não cita”. É claro que vou citá-los. Estão aqui 
também os trabalhadores dos Correios. (Palmas.) 

Senador Jayme Campos, foi um acordo feito na 
quarta-feira passada – o Senador Cássio e V. Exª es-
tavam aqui –, onde acordamos que hoje votaríamos 
– todos os Líderes concordaram, o Presidente Renan 
também – o projeto dos Correios. Eu estou aqui com 
esse objetivo. (Palmas.) Tenho certeza de que os Se-
nadores e Senadoras também. Percebo ali, inclusive, 
que alguns estão com os familiares.

Enfim, para mim, palavra dada tem que ser cum-
prida. E foi agendado que votaríamos hoje o projeto 
dos Correios. Sejam bem-vindos!

Senador Jayme Campos, com a palavra.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Senador Paulo Paim; Srªs e Srs. Senadores, o que me 
traz à tribuna na tarde de hoje é minha fala sobre a 16ª 
Marcha dos Prefeitos, aqui em Brasília. Por 16 vezes, 
fizeram essa Marcha, na busca, efetivamente, de uma 
proposta por parte do Governo Federal que possa mi-
nimizar as dificuldades, as crises por que a maioria 
absoluta dos Municípios brasileiros está passando.

Lamentavelmente, hoje os Municípios brasileiros 
estão empobrecidos. Por incrível que pareça, alguns 
estão sem condições de manter até mesmo o custeio 
da máquina administrativa.

Eu falo com conhecimento de causa, até por-
que fui Prefeito da minha cidade por três mandatos, 
Governador do meu Estado e, hoje, Senador da Re-
pública. Então, sinto-me habilitado para defender, de 
forma coerente, que o Governo Federal tem que re-
ver o tratamento que tem dado a todos os Municípios 
brasileiros, onde residem os problemas. Os problemas 
residem é nas cidades, é nos Municípios, sejam eles 
pequenos, médios ou grandes. É ali que residem os 
problemas, a questão da saúde, da educação, da mo-
bilidade urbana, etc.

Entretanto, tenho sentido uma má vontade por 
parte do Poder Executivo. Exemplificando e sintetizando, 
o Governo Federal hoje é detentor de quase 63% de 
todo o bolo tributário, ou seja, os Estados ficam com 
pouco mais de 20%, e o pobre coitado dos Municípios 
ficam com 13% a 14% dessa distribuição.

Ontem, tivemos uma reunião da bancada federal 
com os nossos prefeitos, com vários prefeitos do nos-
so Estado e com vários vereadores, e percebi que a 
maioria dos prefeitos está totalmente arrependida de 
ter disputado uma eleição, de ter ganho e de ter agora 
que assumir a gestão pública da sua cidade. Isso pelo 
fato de estarem impossibilitados, engessados, sem 
nenhuma possibilidade de fazer investimentos para 
cumprirem com sua obrigação de gestor público. Os 
prefeitos estão impossibilitados de oferecer uma boa 
saúde à sua população, uma boa educação, além de 
políticas sociais que efetivamente possam dar cidada-
nia e construir uma verdadeira justiça social.

Vim aqui, Senador Jorge Viana – por quem tenho 
a maior admiração e respeito –, falar que ontem o Se-
nado não votou a questão do suplente de Senador. Ora, 
Sr. Presidente, o povo brasileiro foi às ruas deste País 
não foi para questionar primeiro ou segundo suplente, 
não foi para questionar a reforma política. O povo bra-
sileiro foi às ruas e continuará saindo, Senador Paulo 
Paim, porque quer que os impostos e tributos recolhi-
dos sejam retornados através de serviços públicos de 
boa qualidade. Eu não vi nenhuma cartolina, nenhuma 
faixa falando de suplência ou reforma política. O que 
eu vi, Senador Blairo Maggi, foi a sociedade cobrando 
um melhor transporte coletivo, com a tarifa praticada 
de mercado que seja factível com as condições do 
salário de cada trabalhador brasileiro.

Eu ouvi cobrança de saúde pública de boa quali-
dade, até porque é um direito de todos nós cobrarmos 
aquilo que é obrigação do Governo fazer pelo fato de 
que aqui se paga imposto como nos países da Es-
candinávia. Entretanto, os serviços oferecidos são de 
terceiro, quarto, quinto mundo. Por isso, meu caro Se-
nador Paulo Paim, o povo precisa ser respeitado mais.

A Presidente Dilma teve hoje, infelizmente, uma 
decepção no seu cargo pelas vaias, pelo fato de os 
prefeitos estarem insatisfeitos com o Governo Federal, 
com a maneira com que o Governo Federal tem tratado 
os Municípios brasileiros. Nós precisamos melhorar a 
distribuição da renda nacional, ou seja, da receita do 
bolo tributário.

O Governo, lamentavelmente, não tem cumprido 
as emendas dos Parlamentares, seja de Senador, seja 
de Deputado Federal. Estamos passando por mentiro-
sos, na medida em que fazemos uma emenda aqui no 
Senado, para o Orçamento da União, ou na Câmara, 
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e depois o recurso não é liberado nem empenhado. 
Cada Senador e cada Deputado Federal têm direito a 
R$15 milhões de emendas individuais e mais alguns 
milhões em termos de emendas de Bancada. Não se 
consegue empenhar e muito menos liberar.

Eu me sinto, muitas vezes, envergonhado pelo 
fato de ir a uma cidade do meu Estado, o Mato Gros-
so, dizer ao prefeito que estou conseguindo R$500 mil 
para reformar o colégio, para fazer uma praça, e, de-
pois, quando ele vem aqui, não conseguir empenhar.

(Soa a campainha.)

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Quando se consegue empenhar, o Governo Federal 
não libera.

Então, Senador Paulo Paim, lamentavelmente, 
o que temos de discutir aqui é uma política sobre o 
desequilíbrio fiscal dos Estados, dos Municípios, para 
que possamos permitir que os Estados e os Municípios 
recuperem o seu poder de investimento, sob pena de 
o povo brasileiro voltar às ruas e continuar a cobrar 
aquilo que é seu direito. Não podemos continuar com 
essa política que, lamentavelmente, tem sido perni-
ciosa para todas as cidades brasileiras. Eu me sinto 
impotente, confesso, pelo fato de não conseguirmos 
coisa alguma.

O Governo todo dia lança programas e mais 
programas, mas não atende à demanda. Lançou uma 
proposta a Presidente Dilma Rousseff dizendo que iam 
ser construídas 6 mil creches; que iam ser construídas 
6 mil UPAs; que o Ministério dos Transportes dispunha 
de R$18,6 bilhões para investimento nas rodovias fe-
derais. Mas não se vê nada.

Neste ano, sabe quanto liberou o DNIT para me-
lhoria das estradas? Apenas R$3,6 bilhões, de um total 
de R$18 bilhões. Das 6.500 UPAs, não foram construí-
das nem 300. Das 6 mil creches, não foram construídas 
nem 200. Eu pergunto: será isso que o povo brasileiro 
quer? Eu imagino que não. O povo brasileiro quer ter 
um governo que fale a verdade, que discuta com a 
sociedade políticas públicas, que possa dar, com cer-
teza, uma melhor dignidade a nossa população. Caso 
contrário, o povo vai voltar às ruas.

O Brasil está gastando R$30 bilhões, R$40 bi-
lhões na Copa do Mundo. Entretanto, todos os dias. 
é possível ver na televisão, em nível nacional, gente 
morrendo nas filas dos hospitais, nos postos de saúde. 
A violência está tomando conta da maioria absoluta 
das cidades brasileiras por falta de uma política de se-
gurança pública digna, decente, para que possamos 
sair, trafegar em qualquer rua deste País, em qualquer 
estrada, com segurança.

Enfim, esse modelo de gestão que está aí, Paulo 
Paim, meu caro Senador, brilhante, valoroso, eu acho 
que está vencido. O Governo tem de rever o concei-
to de Administração Pública; planejar mais as coisas; 
fazer projeto de Estado, não programa de Governo.

No Japão – só vou dar um exemplo para encer-
rar aqui, porque meu tempo está começando a ven-
cer –, quando se vai fazer uma obra, o projeto é feito 
com três anos de antecedência. Três anos! Existe dia 
para iniciar e dia para concluir a obra. Aqui, no Brasil, 
tudo é improvisado, conforme o momento. Nós temos 
de mudar! E o Congresso tem uma responsabilidade 
muito grande. Eu acho que a agenda do Congresso, 
neste exato momento, tem de ser mudada. O foco da 
questão política, a reforma política, tem o seu momento 
ideal. Agora, o que nós temos de discutir é, realmente, 
aquilo que interessa a toda a população brasileira: os 
investimentos nos serviços públicos de que, necessa-
riamente, precisa cada cidadão brasileiro.

Quero encerrar as minhas palavras dizendo que 
os prefeitos de Mato Grosso estiveram conosco e 
trouxeram várias reivindicações, inclusive mudanças 
que vão permitir, com certeza, a questão dos inves-
timentos. E eu espero que a Presidenta Dilma Rous-
seff possa liberar os R$50 bilhões anunciados para 
as cidades brasileiras, principalmente na questão da 
mobilidade urbana.

Senador Paulo Paim, encerro o meu pronuncia-
mento dizendo a V. Exª e aos nossos trabalhadores dos 
Correios que aí estão que, em relação à votação da 
matéria no dia de hoje, eu assumo o compromisso de 
exigir do Presidente Renan Calheiros que essa matéria, 
já acordada, entre na pauta, nem que seja preciso votá-
-la à meia-noite, a uma hora da manhã. Ela tem de ser 
votada hoje, com certeza, quando abrirmos a Ordem 
do Dia. Sou aliado do Senador Paulo Paim, que é um 
defensor intransigente de toda a classe trabalhadora 
brasileira. Ficarei aqui, se possível, até amanhecer, 
mas essa matéria tem de ser votada, e nós o faremos.

Muito obrigado, Senador.

(Manifestação da galeria.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Esse foi o Senador Jayme Campos. Depois um ou 
outro me liga e pergunta por que eu elogio o Senador. 
Por posições como essa.

Passamos, de imediato, a palavra à oradora ins-
crita, Senadora Angela Portela.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras, também quero aqui cumprimentar a 
companheira Creuza, do Sindicato das Trabalhadoras 
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Domésticas do nosso País, que está aqui na expec-
tativa, juntamente com a Hermínia, para acompanhar 
a tramitação, no Congresso Nacional, no Senado Fe-
deral, da PEC das Trabalhadoras Domésticas. Quero 
também cumprimentar os pais e as mães de família, 
os trabalhadores dos Correios do Brasil e suas famí-
lias, que aguardam, da mesma forma, a aprovação de 
projeto que lhes beneficia.

(Manifestação da galeria.)

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Mas, Sr. Presidente, eu gostaria de tocar num tema de 
grande relevância, neste momento, em nosso País, que 
abre uma ampla discussão, aqui no Senado, na Câmara 
dos Deputados e até na população de um modo geral, 
no intuito de estarmos sintonizados com os anseios 
da população, que foi para as ruas protestar contra o 
sistema público de transporte, dizer da sua intenção 
de o Poder Público oferecer educação de maior qua-
lidade e saúde pública para todos. Então, este é um 
momento de extrema importância, e cabe a todos nós, 
como representantes dos Estados brasileiros, estar 
em sintonia com os anseios da sociedade brasileira.

Eu gostaria de tocar aqui no tema da reforma po-
lítica. A história do Parlamento brasileiro, que faz 190 
anos de existência agora, ficará marcada, sem dúvida 
nenhuma, pela rejeição de uma reforma política, a partir 
de uma consulta popular direta, como também perde 
a sociedade brasileira quando não tem a possibilidade 
de participar mais diretamente desse processo político, 
que é tão importante para todos nós.

Sr. Presidente, ontem, a maioria dos Líderes po-
líticos, lá na Câmara dos Deputados, da maioria dos 
partidos, com exceção do PT, do PDT e do PCdoB, 
descartou a possibilidade de aprovação de uma re-
forma política válida ainda para as eleições de 2014.

A alegação, de acordo com o Presidente da Câma-
ra, Deputado Henrique Alves, foi de que não há tempo 
hábil para a votação das novas regras, vez que qual-
quer mudança no sistema eleitoral deve ser aprovada 
até um ano antes do pleito. Além do mais, o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) estipulou o prazo de 70 dias 
para que a população se informe sobre as perguntas 
da consulta pública que devem ser aprovadas por meio 
de um projeto de decreto legislativo. É bem verdade, 
Sr. Presidente, que o prazo que termos torna difícil a 
mudança das regras eleitorais, mas se tivéssemos a 
vontade política que o Brasil cobra nas ruas, faríamos 
o possível para que o plebiscito acontecesse.

A alternativa apontada pelos colegas do Parla-
mento à proposta do plebiscito, formulada pelo Gover-
no Federal, foi a realização de um referendo sobre um 
projeto de reforma política aprovado pelo Congresso 

Nacional. A se concretizar esse processo, mais uma 
vez estamos dando à sociedade uma resposta contrária 
aos reclames que vêm das vozes das ruas.

Todo cidadão bem informado sabe que plebisci-
to é diferente de referendo. Embora tanto um quanto 
outro tenha a função de consultar a população, cada 
um pode resultar em ações muito diferentes. O ple-
biscito é uma consulta popular antes de uma lei ser 
aprovada de modo a aprovar ou rejeitar as opções que 
são impostas. Já o referendo é uma forma de consul-
ta popular sobre assunto de relevância após a lei ser 
constituída na qual o povo ratifica, confirma ou rejeita 
a lei já aprovada.

O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB) 
– V. Exª me concede um aparte?

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Pois não, Senador Cássio Cunha Lima.

O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB) 
– O tema é muito importante, extremamente válido, 
atual, contemporâneo. Mas eu me senti estimulado 
a aparteá-la, nobre Senadora, com todo respeito e 
admiração que tenho pelo trabalho que V. Exª realiza 
aqui, para fazer, de forma muito rápida, uma leitura, 
que é muito pedagógica, de um banner, desses que 
circulam pela Internet, pelas redes sociais, que procura 
fazer a diferença entre o plebiscito que V. Exª defende 
e o referendo que eu defendo. No plebiscito – estou 
lendo, em tempo real, do meu próprio telefone celular 
–, o Congresso pergunta: “Você quer bolo de choco-
late?” A resposta é sim. Se você marcou sim, então o 
Congresso fará um bolo de chocolate do jeito que ele 
quiser. Se ficar bom ou ruim, o problema é seu. No re-
ferendo, o Congresso já vem com a receita pronta de 
bolo de chocolate e pergunta: “Você concorda com a 
minha receita de bolo de chocolate?” Aí você vai dizer 
sim ou não. Eu acredito que, pela questão prática do 
tempo, que se mostra inexequível para a realização 
de um plebiscito, cabe ao Congresso Nacional, à Câ-
mara e ao Senado, aí sim, diante da constatação de 
que o plebiscito não mais acontecerá, não esquecer 
essa pauta da reforma política, que é tão importante 
como uma série de outras que estão sendo adiadas 
já há muito tempo neste Parlamento, e, a partir da 
proposta nascida do Congresso Nacional, realizar o 
referendo, para que a população dê sua palavra final 
em relação a essa tal receita de bolo, a que foi com-
parada, de forma muito elucidativa e criativa, bem no 
jeito brasileiro de traduzir, talvez, a diferença entre o 
plebiscito e o referendo. Eu prefiro que possamos dar 
a receita e submetê-la à decisão final e soberana do 
povo brasileiro.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Muito obrigada, Senador Cássio, por sua defesa daquilo 
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em que V. Exª acredita, que é a participação popular 
através de um referendo. Inclusive, o modelo que o 
senhor propõe, o do bolo, é muito didático, é muito in-
teressante e muito fácil de compreender. Porém, nós 
acreditamos que a melhor forma de consulta popular 
é o plebiscito, porque é a forma que dá maior possibili-
dade de participação popular, e é isso que as pessoas 
nas ruas defendem. Elas querem dizer, claramente, as 
receitas do bolo.

Como nós temos conhecimento, a Presidenta 
Dilma encaminhou uma mensagem para o Congres-
so Nacional, colocando cinco pontos de extrema rele-
vância. Se nós conseguirmos esclarecer esses cinco 
pontos de forma clara e objetiva, a população brasilei-
ra vai, sim, entender a participação e como deve ser 
feita a reforma política. Ela vai opinar, vai dizer qual é 
o regime que ela quer, qual é a forma como ela quer 
que o sistema político brasileiro funcione.

Então, eu gostaria de dizer que estas três formas 
de participação popular – plebiscito, referendo e com 
assinaturas, a participação popular através de proje-
tos de iniciativa popular – estão previstas na Consti-
tuição Federal. 

O capítulo que trata dos direitos políticos da Cons-
tituição Federal assegura, no art. 14: “A soberania 
popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo 
voto direto e secreto, com valor igual para todos e, 
nos termos da lei”.

Esta soberania deve, segundo nossa Carta Mag-
na, ser exercida mediante três instrumentos demo-
cráticos, que repito aqui: o plebiscito, o referendo e a 
iniciativa popular.

Existe inclusive iniciativa de Parlamentares, na 
Câmara e no Senado, no sentido de reduzir o número 
de assinaturas necessárias para a apresentação de 
projetos de iniciativa popular. 

Sob a nova Constituição Federal, o Brasil já teve 
várias iniciativas populares, um referendo e dois ple-
biscitos. Com a nova Constituição, tivemos apenas 
um referendo, mesmo assim, para tratar sobre tema 
social e não político. Refiro-me ao referendo realizado 
em 2005 sobre a proibição da venda de armas de fogo 
e munição no País. O “não” obteve 63,94% dos votos 
válidos e o “sim”, 36,06%.

Como se pode observar aqui, com o referendo, 
a população só teve o direito de dizer sim ou não aos 
projetos aprovados no Congresso Nacional. Então, li-
mita a participação popular. 

Já o plebiscito foi utilizado duas vezes no Brasil. 
A primeira vez em 1993, quando o povo foi chamado 
a se pronunciar sobre a forma e o sistema de governo 
do País. Os eleitores teriam de escolher entre a Re-

pública e a Monarquia e entre o presidencialismo e o 
parlamentarismo.

A maioria dos eleitores votou a favor do regime 
republicano e do sistema presidencialista, forma como 
o País tem sido governado desde a Proclamação da 
República em 1889, com exceção de uma breve ex-
periência parlamentar, ocorrida entre 1961 e 1963.

A segunda vez em que lançamos mão do ple-
biscito foi em dezembro de 2011, ocasião em que os 
eleitores do Estado do Pará tiveram de decidir se o 
Estado seria dividido em dois, Tapajós e Carajás, ou 
se permaneceria como está.

(Soa a campainha.)

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – A 
decisão foi de 66% dos votos para a não criação do 
Estado de Carajás e de 66% contra a formação do 
Estado de Tapajós.

Agora, Sr. Presidente, estamos novamente diante 
da possibilidade de termos mais uma consulta popular, 
via plebiscito, desta feita, acerca da reforma política. 
Digo estamos, porque o meu Partido, o Partido dos Tra-
balhadores, se mantém firme na defesa da realização 
da consulta popular proposta pela Presidenta Dilma 
e que está entre as principais pautas da sociedade.

A sociedade demonstrou a sua insatisfação com 
o modelo político que é exercido em nosso País.

A proposta, enviada ao Congresso Nacional pelo 
Governo Federal, aponta cinco pontos centrais que de-
vem constar na consulta popular, entre os quais estão 
a forma de financiamento de campanha e a definição 
do sistema eleitoral.

Com referência à forma de financiamento de 
campanhas – se público, privado ou misto –, esta de-
finição é inadiável. E, nesta questão, fundamental na 
reforma política, defendemos o financiamento público.

A definição do sistema eleitoral trata, entre ou-
tras, do voto proporcional, distrital, distrital misto e de 
proposta em dois turnos. É, sem sombra de dúvidas, 
uma definição mais complicada, pois os partidos têm 
visões diferentes neste ponto. Mas nós, do PT, não 
temos dúvidas: defendemos o sistema proporcional.

Em um regime democrático, a proporcionalidade 
na eleição dos parlamentares é primordial na luta por 
uma democracia plural. Quem acompanha a política 
brasileira deve se lembrar de que não é de hoje nem 
tampouco a partir das manifestações das ruas que 
nosso partido propõe a realização de uma reforma 
política em nosso País. Isso vem de anos, muito antes 
das movimentações da população brasileira.

A realização de uma consulta popular sobre a re-
forma política tornou-se pauta prioritária dos poderes 
constituídos, depois que milhões de brasileiros foram 
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às ruas se manifestar por melhores condições dos 
serviços públicos, especialmente transportes coleti-
vos, saúde e educação, e pelo combate à corrupção.

A mensagem vinda do Palácio do Planalto nasce 
justamente da intenção da Presidenta Dilma de ouvir 
as vozes que vêm das ruas e que demonstram, cla-
ramente, o anseio do povo de participar efetivamente 
da vida política de nosso País.

Entendendo esse anseio, a Presidenta propôs a 
realização de um plebiscito sobre a reforma política, 
defendendo a necessidade de o povo poder “compa-
rar suas vantagens e desvantagens com relação ao 
financiamento exclusivamente público”.

Neste Congresso Nacional, eu e os companhei-
ros da bancada do PT estamos totalmente de acordo 
com a realização de um plebiscito para garantir o prin-
cípio da participação popular e dar, enfim, impulso a 
um pacto pela reforma política, tantas vezes iniciada, 
mas ainda não concluída neste Parlamento.

Defendemos o plebiscito entendendo que, como 
ferramenta essencial na busca de soluções de nossos 
problemas, ele será a expressão maior de toda a so-
ciedade, da qual emana o poder que exercem seus 
representantes. 

Defendemos o plebiscito porque estamos ou-
vindo as vozes das ruas. Desde que foi mencionado 
pela Presidenta em pronunciamento feito em cadeia 
nacional de rádio e televisão, o plebiscito passou a ser 
amplamente discutido, debatido e vem tendo aceita-
ção crescente. 

Segundo pesquisa realizada pelo Datafolha, 68% 
dos brasileiros disseram ser favoráveis à ideia da reali-
zação de um plebiscito sobre a reforma política. Isto não 
pode ser ignorado: são 68% da população brasileira! 

Os entrevistados também afirmaram que a Presi-
denta Dilma agiu bem ao propor a consulta à sociedade. 
Foi amplamente aprovada pelos brasileiros. 

O resultado dessa pesquisa, não há dúvidas, vem 
nos mostrar como estamos precisando ouvir o povo, 
sabermos o que anseiam e quais são, a seu ver, as 
prioridades do Governo brasileiro e deste Parlamento. 

Ouvir a sociedade é uma forma inexorável de for-
talecer a nossa democracia. Disso, nosso povo, que já 
viveu na pele as agruras…

(Soa a campainha.)

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – … 
de um regime ditatorial, não abre mão.

Com esse mesmo entendimento, Sr. Presiden-
te, tem agido também a Presidenta Dilma. Desde que 
eclodiram as manifestações populares e democráticas, 
ela tem-se reunido com autoridades dos poderes insti-
tuídos, representantes da sociedade civil organizada, 

integrantes de movimentos sociais sindicais, organi-
zadores das manifestações populares e com Líderes 
dos partidos políticos. 

Na extensa agenda da Presidenta Dilma, a tônica 
tem sido dialogar com todas as expressões populares, 
políticas e partidárias, na busca de encontrar caminhos 
capazes de atender às exigências que emanam das 
ruas e que anseiam por melhorias nos serviços pú-
blicos, especialmente na área de mobilidade urbana.

Com seus Ministros, a Presidenta Dilma tem dis-
cutido a proposta de plebiscito sobre a reforma políti-
ca e anunciado ações governamentais voltadas para 
atender às reivindicações da sociedade. Um exemplo 
disso foi o Pacto Nacional pela Saúde, com o objetivo 
de levar mais saúde para o interior do Brasil e para a 
periferia das grandes cidades do nosso País.

Temos, agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, a oportunidade de fazer a reforma política. 
E eu reafirmo aqui que estou com a Presidenta Dilma, 
porque penso que podemos fazê-la, sintonizados com o 
pensamento da sociedade, que já deu demonstrações 
claras, evidentes, de que quer renovação no sistema 
político brasileiro. Isso está muito claro em todas as 
manifestações que se expandiram por todo o Brasil, 
pelas grandes cidades, pelas capitais do nosso País, 
e se estenderam também pelas médias cidades do 
interior do nosso Brasil.

(Soa a campainha.)

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – A 
população brasileira quer participar mais ativamente 
da vida política da nossa sociedade. Isso é muito claro.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Muito bem, Senadora Angela Portela, que defendeu 
a sua posição em relação ao plebiscito.

Eu passo a palavra, neste momento, para uma 
comunicação inadiável, à Senadora Lúcia Vânia.

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
gostaria de registrar aqui duas audiências das quais 
participei e que classifico como da mais alta importân-
cia, pelos resultados que obtivemos.

Estive, na segunda-feira, em audiência com o 
Presidente de Furnas Centrais Elétricas S.A., Sr. Flavio 
Decat de Moura, acompanhada pelo Prefeito de Itum-
biara, Francisco Domingues, o Deputado Federal Jovair 
Arantes e a Procuradora do Município, Drª Cristiane. 

Encaminhamos ao Presidente de Furnas um pe-
dido de troca de um terreno doado pela empresa, onde 
hoje se situa o aeroporto de Itumbiara, no centro da 
cidade. O pedido é no sentido de que o terreno seja 
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desafetado, isto é, possa ser alienado pela prefeitura 
em troca de outro terreno, que continuará com a mesma 
destinação de aeroporto, e a prefeitura ainda construi-
rá um hospital municipal, com um centro oncológico. 

Quero agradecer ao Dr. Flávio Decat pela ma-
neira gentil como nos recebeu e pelo acolhimento do 
nosso pleito.

Ontem, acompanhada do Vice-Governador de 
Goiás, José Eliton, do Governador do Mato Grosso do 
Sul, André Puccinelli, e dos meus colegas, Senadores 
Blairo Maggi, Delcídio do Amaral, Jayme Campos, Ru-
ben Figueiró, Waldemir Moka, Rodrigo Rollemberg e 
Pedro Taques, além do Secretário-Executivo do FCO, 
Orcino Gonçalves Jr., tivemos uma audiência com o 
Ministro da Fazenda, Sr. Guido Mantega.

Encaminhamos sugestões para que o Programa 
de Sustentação do Investimento (PSI), do BNDES, 
passe a contemplar a possibilidade de financiamento 
de investimentos fixos para a indústria, como forma de 
atender à necessidade de recursos do Fundo Cons-
titucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), 
cujos recursos não têm sido suficientes.

Apresentamos sugestão de que os recursos do 
PSI sejam transferidos ao Banco do Brasil pelo BN-
DES, para uma maior agilidade na liberação dos fi-
nanciamentos. Isso, sem dúvida nenhuma, diminuiria 
a burocracia e facilitaria o acesso aos recursos.

Sobre o FCO Rural, já foi encaminhada uma 
portaria possibilitando que, no prazo de 15 dias, seja 
liberado R$1,5 bilhão. 

Concedo o aparte ao Senador Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – 

Senadora Lúcia Vânia, só para dizer a V. Exa, que, na 
minha avaliação e na de todos que lá compareceram... 
Primeiro, agradecer ao Ministro Guido Mantega, que 
nos recebeu com uma boa vontade enorme. Na minha 
avaliação, foi sensível ao pleito, que ele mesmo reco-
nhece ser justo, porque o Centro-Oeste representa hoje 
10% do PIB do País, e é, das regiões, a que está cres-
cendo acima da média nacional. Portanto, aumentar os 
recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste é o 
tipo do investimento que tem um retorno imediato, até 
porque a inadimplência desses empréstimos é de me-
nos de 1%. Vejam como é importante isso. Quer dizer, 
há uma demanda; é um recurso que, ao ser alocado, 
além de gerar emprego e renda, vai melhorar exata-
mente a construção de um PIB maior para este ano. 
Então, parabenizo V. Exa pela iniciativa – claro que se 
somou. Na verdade, foram 12 Senadores, três Sena-
dores das quatro regiões do Centro-Oeste. Então, os 
12 subscreveram com V. Exa, mas é claro que V. Exa foi 
quem teve a iniciativa. Eu a parabenizo porque, real-

mente, a audiência com o Ministro Mantega, na minha 
avaliação, foi plena de êxito. 

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Agra-
deço, Senador Moka, e quero dizer da minha alegria 
de tê-lo como companheiro e, inclusive, da sua atua-
ção na argumentação em favor do Centro-Oeste, no 
Ministério da Fazenda. 

Quero aqui também aproveitar para agradecer ao 
Ministro da Fazenda a forma gentil e acolhedora com 
que nos recebeu no Ministério da Fazenda.

Sr. Presidente, gostaria também de registrar, aqui, 
o empréstimo para o Estado de Goiás, aprovado pela 
CAE hoje, às 14 horas.

O empréstimo em pauta é da ordem de US$11,5 
milhões e se destina à modernização da administra-
ção tributária. O avanço tecnológico e o surgimento 
de novas ferramentas de trabalho exigem que o Fisco 
avance nessas novas tecnologias.

O empréstimo, a ser contratado com o Banco 
Interamericano, tem um prazo de 20 anos para paga-
mento e taxa de juros igual à Libor Semestral, hoje em 
torno de 0,6% a.a, mais 0,75% a.a, com juros totais 
de 1,35% a.a.

Portanto, quero agradecer ao Sr. Ministro da Fa-
zenda a aprovação desse empréstimo e de outras au-
torizações de empréstimo para o nosso Estado, pois 
Goiás fez o dever de casa e reduziu sua dívida em 
relação à Receita Corrente Líquida de 3,52, em 1997, 
para 0,94, em abril de 2013, abrindo espaço para a 
contratação de novos empréstimos, que estão permi-
tindo o aumento dos investimentos em nosso Estado 
e nos demais Estados brasileiros.

Agradeço, ainda, o empenho do Sr. Ministro da 
Fazenda na busca de recursos para o aumento dos re-
passes dos Fundos Constitucionais ao setor produtivo.

Aproveito a oportunidade para agradecer o Sena-
dor Valdir Raupp, que relatou a matéria hoje na CAE; 
agradecer o Presidente da CAE pela sua agilidade em 
colocar em votação esse empréstimo; e agradecer à 
Senadora Ana Amélia, que presidiu aquela reunião.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Srª Lúcia Vânia, o Sr. 
Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Flexa Ribeiro, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Agradeço a Senadora Lúcia Vânia. Ao ensejo, 
parabenizo o Estado de Goiás por ter acessado mais 
a esse financiamento para trabalhar por todos os seus 
habitantes.

Concedo a palavra, em permuta com o Senador 
Benedito de Lira, ao Senador Paulo Paim, do PT do 
Rio Grande do Sul.



45692 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sena-
dor Flexa Ribeiro, que preside esta sessão, eu já me 
manifestei, quando estava na Presidência, sobre a 
importância desses amigos e amigas, companheiros 
e companheiras que estão nas galerias esperando a 
votação do projeto que trata da anistia por motivo de 
greve dos companheiros dos Correios.

Sejam bem-vindos!
Estou convicto de que votaremos a matéria no dia 

de hoje, conforme o relatório do Senador Inácio Arruda.
Sr. Presidente, independentemente dessa ques-

tão que trataremos aqui, quero falar sobre o dia de 
amanhã. Amanhã, quinta-feira, 11 de julho, é uma 
data especial. Todas as centrais sindicais – CUT, Força 
sindical, UGT, Nova Central, CGTB, CBT –, Conlutas, 
Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionis-
tas (Cobap), todas as 20 confederações, federações, 
sindicatos de base, Fórum Sindical dos Trabalhadores, 
movimentos sociais, movimento estudantil e movimento 
agrário realizam o Dia Nacional de Luta e de Manifes-
tações com greve, com o objetivo de mostrar ao País, 
ao Congresso Nacional e ao Governo Federal a pauta 
dos trabalhadores brasileiros.

O movimento quer sensibilizar Senadores e De-
putados e o Executivo para que aqui sejam votados 
os projetos de interesse dos trabalhadores e aposen-
tados brasileiros.

Sr. Presidente, será um dia nacional de paralisa-
ção em todos os Estados, inclusive aqui no DF.

Várias categorias já estão mobilizadas. Assim, 
lembro aqui aqueles que já anunciaram que pararão: 
metalúrgicos, químicos, construção civil, construção 
pesada, costureiros, rodoviários, metroviários, alimen-
tação, borracheiros, telefônicos, servidores públicos, 
gráficos, comerciários e tantos outros que acabei to-
mando nota.

Há uma pauta histórica e mínima que unifica to-
das essas forças e movimentos e que, vai ao encontro 
do clamor das ultimas manifestações, a saber:

O número um da pauta é o fim do fator previden-
ciário. Todos sabem que essa fórmula é a maior inimi-
ga dos trabalhadores. Ela reduz o salário de homens 
e mulheres, que dão sua vida no labor do trabalho, 
em até 50%. O Senado Federal já aprovou projeto de 
nossa autoria, por unanimidade. Esperamos que, com 
essa pressão democrática das ruas, a Câmara dos 
Deputados vote a matéria. 

Valorização dos benefícios dos aposentados: o 
Senado já aprovou projeto de nossa autoria que ga-
rante o reajuste dos aposentados e pensionistas da 
mesma forma que o salário mínimo, ou seja, a infla-
ção mais PIB. 

Redução da jornada de trabalho. Trata-se de um 
projeto de quando éramos ainda Deputados – eu e o 
hoje também Senador Inácio Arruda –, que reduz a 
jornada de 44 para 40 horas semanais, o que geraria 
2,5 milhões de novos postos de trabalho de imediato.

Defesa da CLT. Esse livro sagrado, como eu disse 
nas comemorações do aniversário de 70 anos da CLT, 
garante a Carteira de Trabalho e Previdência Social. E, 
ali, estão garantidos vale-transporte, férias, adicional 
noturno, salário mínimo, licença-maternidade, paterni-
dade, 13º salário, FGTS, entre tantas outras conquistas.

O movimento também é contra o PL nº 951, que 
cria o Simples Trabalhista, porque vai diminuir o direito 
dos trabalhadores.

O movimento é contra o PL nº 4.330, que trata 
da terceirização, o que precariza os direitos dos tra-
balhadores.

O movimento é contra o PL nº 1.463, que vai na 
linha de criar um novo código de trabalho. Na verdade, 
ele restringe direitos dos trabalhadores consagrados 
na CLT.

O movimento protesta porque o projeto da desa-
posentadoria, apresentado por mim – uma forma de 
combater o prejuízo enorme que tiveram os aposen-
tados que tiveram de voltar a trabalhar –, foi aprovado 
por unanimidade nas Comissões, mas, infelizmente, na 
última hora, apresentaram um requerimento, no plená-
rio... E, vejam: o projeto da desaposentadoria está na 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O que tem 
que ver a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 
com o instituto da desaposentadoria?

O que é a desaposentadoria? O trabalhador se 
aposentou, pegou o fator, perdeu a metade do salá-
rio, voltou a trabalhar, voltou a contribuir... O STJ já 
reconheceu; o Supremo está em última instância com 
parecer favorável. E o projeto apenas determina que 
as novas contribuições serão instrumento do novo cál-
culo. Feito o novo cálculo, o trabalhador ganha uma 
aposentadoria maior, abre mão da anterior e passa a 
receber o novo benefício.

O que não dá para entender é por que está nas 
mãos da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.

Sr. Presidente, os movimentos sociais brasileiros, 
a sociedade como um todo, de acordo com pesquisa 
feita pelo Senado, são contra o voto secreto. Hoje, nós 
temos, na Internet, mais de 300 mil assinaturas pedin-
do também a derrubada do voto secreto, tema de um 
projeto que apresentei e que a CCJ já aprovou. Falta, 
agora, o Plenário decidir o momento adequado para 
a votação dessa matéria.

Aproveito, Sr. Presidente, para cumprimentar o 
Estado de São Paulo, que acabou com o voto secreto; 
Brasília (DF), que também acabou com o voto secreto; 
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Rio Grande do Sul, que acabou com o voto secreto; 
Paraná, que acabou com o voto secreto. E, ontem – 
rendo aqui as minhas homenagens à terra de Aécio 
Neves –, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 
terra da Inconfidência, terra de Tiradentes, terra que 
lembra os ideais da Pátria, aquele solo sagrado, apro-
vou, por unanimidade, que, em Minas Gerais, também 
não tem mais voto secreto.

Sr. Presidente, eu quero, mais uma vez, lembrar 
que há mais de 25 anos eu travo esse bom combate 
para acabar com o voto secreto. O voto secreto não é 
bom para ninguém; só cria uma enorme confusão so-
bre como cada um votou. Há gente que diz para Pedro 
uma coisa, para Paulo diz outra coisa, e ninguém vai 
saber quando ele, efetivamente, está falando a verdade.

Nesse período que estou aqui, desde a Consti-
tuinte, já foram apreciados mais de cinco mil vetos. Não 
me lembro de um único veto apreciado de forma efeti-
vamente secreta que tenha sido derrubado. Nenhum! 
Nenhum foi derrubado. Então, interessa a quem veta; 
não interessa a quem vota de acordo com o clamor 
popular das ruas.

Por isso, Sr. Presidente, quero aqui destacar que 
as bandeiras dos movimentos sociais das ruas vão na 
linha dos 10% do PIB para a educação, 10% do Orça-
mento para a saúde e, também, de exigir a melhoria do 
transporte público, suspensão dos leilões da Petrobras, 
inclusive, leilões do petróleo, e uma política digna para 
os trabalhadores do campo.

Lembramos aqui, também, que, no mês de junho, 
todos nós vimos mais de dois, três milhões de homens e 
mulheres, independentemente de idade, mas a maioria 
jovem, nas ruas, por melhoria na saúde, na educação, 
passe livre – todas reivindicações legítimas!

O Dia Nacional de Luta, amanhã, vai na mesma 
linha: nós, aqui da tribuna do Senado, apoiamos o mo-
vimento. Sei que ele será pacífico e vai mostrar aos 
Poderes constituídos, inclusive ao Judiciário, onde há 
processos lá há mais de dez anos sem votação... Os 
aposentados do Aerus, por exemplo, estão em greve, 
acampados no Rio de Janeiro, no aeroporto, e o Supre-
mo simplesmente não toma essa importante decisão 
que vai trazer benefícios para mais de 20 mil brasileiros, 
entre eles, milhares de aposentados e pensionistas, 
bem como outros, demitidos pela Varig, Transbrasil e 
companhia limitada, a quem não foi pago nada.

Por isso, Sr. Presidente, neste momento, eu que-
ro, mais do que nunca, lembrar a importância desse 
movimento de amanhã.

Estivemos ontem com o Presidente da Casa, 
juntamente com todas as centrais sindicais e confe-
derações, quando estas entregaram ao Presidente, 
inclusive, na apreciação dos vetos, quatro propostas: 

fim do fator, a questão dos aposentados e pensionistas, 
recursos para a saúde e a manutenção da Emenda nº 
3, porque essa precariza o direito dos trabalhadores.

Por fim, Sr. Presidente, quero ainda destacar que 
a Defensoria Pública pede que o veto seja derrubado. 
Esse veto foi aposto a um projeto, inclusive de autoria 
do meu colega de bancada, o Senador Pimentel, que 
fortalece a Defensoria Pública, E aqui estou com o car-
taz que me deram: “Não ao veto!” Trata-se de um PL 
que fortalece, Sr. Presidente, a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, garante a autonomia administrativa, financeira 
e orçamentária da Defensoria Pública, consagrada na 
Emenda Constitucional nº 45, ainda da reforma cons-
titucional do Judiciário.

É importante lembrar, Sr. Presidente, que esse 
projeto, de autoria do Senador José Pimentel, do PT 
do Ceará, tramitou em regime de urgência, sendo 
aprovado, por unanimidade, tanto nas comissões como 
também aqui, no plenário do Senado.

Por fim, destaco, Sr. Presidente, a agenda que 
entregamos, ontem, com as centrais, assinada por 
todas elas: fim do fator, investimento na saúde, mais 
investimento na educação, redução de jornada para 
40 horas sem redução de salário, reajuste dos apo-
sentados, contra a terceirização, a favor da reforma 
agrária, melhoria no transporte público, contra leilão 
do petróleo. Assinam: Central Única dos Trabalhadores, 
Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores, CTB, 
Cobap, Central dos Trabalhadores do Brasil, Nova 
Central Sindical dos Trabalhadores, Central Geral dos 
Trabalhadores, Conlutas – Central Sindical e Popular, 
Central dos Sindicatos Brasileiros e 19 confederações.

Sr. Presidente, era este o meu pronunciamento.
Eu só queria que V. Exª considerasse como lido 

um pronunciamento que também trago à Casa, nes-
te momento, onde me refiro ao trabalho feito aqui por 
um grupo de verdadeiros guerreiros para melhorar a 
acessibilidade aqui, no Senado Federal.

Refiro-me à política de acessibilidade, Sr. Presi-
dente, política essa instituída pela Comissão Diretora 
da Casa (Ato nº 15, de 2013). Vale lembrar que aces-
sibilidade é a possibilidade e condição de alcance para 
utilização, com segurança e autonomia, dos espaços 
aqui, dentro do Congresso Nacional. Na visita que fiz 
a essa Comissão, discutimos, inclusive, que tenhamos 
um elevador aqui, para que uma pessoa com deficiên-
cia possa chegar à tribuna da Casa.

No pronunciamento, Sr. Presidente, acabo discor-
rendo de tudo que foi feito até o momento para acessi-
bilidade aqui, no Congresso Nacional. Teço uma série 
de elogios e aponto outros caminhos que podem ser 
melhorados, no sentido de que a acessibilidade seja 
total, geral e irrestrita para aqueles que mais precisam, 
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uma vez que nossa forma de acesso na Casa tem que 
ser respeitada.

Creio, Sr. Presidente, que devemos respeitar as 
pessoas com deficiência, dando-lhes condições para 
que tenham acesso a todos os espaços do Senado 
da República.

É isso, Sr. Presidente.
Agradeço a tolerância e peço que considere, na 

íntegra, o meu pronunciamento.
Por fim, ainda uma frase. Amanhã, não esqueçam: 

mobilização, greve geral, a pauta dos trabalhadores 
está nas ruas, tem que estar dentro do Congresso, 
tem que estar no Executivo e tem que estar, também, 
no Judiciário.

Era isso, Sr. Presidente.
Obrigado, Presidente Flexa Ribeiro.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR PAULO PAIM

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) –

Registro sobre Política de Acessibilidade do Se-
nado Federal. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a 
esta tribuna no dia de hoje para fazer um registro de 
fundamental importância. 

Refiro-me à política de acessibilidade do Senado 
Federal. Política essa instituída pela Comissão Direto-
ra, por meio do Ato 15 de 2013.

Só para pontuar vale lembrar que acessibilidade 
é a possibilidade e condição de alcance para utilização, 
com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários 
e equipamentos urbanos, das edificações, dos trans-
portes, da informação e comunicação, inclusive. seus 
sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e 
instalações abertas ao público, de uso público ou. pri-
vadas de uso coletivo, tanto na zona urbana como na 
rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. 

Dito isto, quero compartilhar que na última sexta-
-feira tive o prazer e a honra de visitar o espaço da aces-
sibilidade do Senado Federal. Este espaço localiza-se 
na Gráfica, junto à entrada do prédio. 

Na ocasião pude conhecer detalhes da política de 
acessibilidade da Casa. Com alegria, também recebi 
a notícia de que a visita de pessoas com deficiência, 
idosos e pessoas com mobilidade reduzida, entre os 
meses de janeiro a maio do corrente ano, alcançou o 
número de 1976 pessoas.

Isso significou um aumento de quase 36% com 
relação ao mesmo período do ano passado.

Os idosos constituem o maior grupo de visitan-
tes no Senado Federal e as pessoas com deficiência 
vem logo a seguir.

As pessoas com limitações motoras e os surdos 
formam o maior grupo entre esses últimos. 

A política de acessibilidade tem contribuído para 
que o Senado esteja atento e possa cumprir a legisla-
ção pertinente ao tema...

Falar em Acessibilidade é lembrar que ela permeia 
a vida de todos nós que desejamos um Brasil mais in-
clusivo no qual o direito de ir e vir e de se comunicar 
seja sempre respeitado.

Por meio da política de acessibilidade do Senado 
Federal muitas ações tem contribuído para que essa 
casa possa atender as pessoas com deficiência...

Entre as ações desenvolvidas, cito a “acessibili-
dade assistida”, que foi criada em 2005.

Esse serviço atua de diversas formas, desde a 
assistência no uso de triciclos e cadeiras motorizadas, 
até o acompanhamento de visitantes à sessões de Ple-
nário e de Comissões ou audiências com Senadores 
em seus Gabinetes. 

Cabe também a esse serviço acompanhar pes-
soas com deficiência no tour pelo Congresso e, do 
mesmo modo, pessoas que necessitem de auxílio 
para locomover-se até o PRODASEN ou até o ILB em 
virtude de sua participação em cursos e eventos pro-
movidos pelo Senado. 

Senhoras e Senhores Senadores,
A criação da política de acessibilidade do Senado 

Federal teve como objetivo dar cumprimento à legisla-
ção vigente, que determina sua implementação como 
princípio e direito fundamental de qualquer pessoa. 

Acredito que para aprofundar o princípio da aces-
sibilidade devemos somar a ele o conceito de desenho 
universal, fundamental para a efetivação da acessibili-
dade em sua forma mais pura e completa. 

Desenho universal vem a ser a concepção de 
produtos, ambientes, programas e serviços usados 
na maior medida possível por todas as pessoas, sem 
necessidade de adaptação ou projeto específico, não 
excluindo os recursos de tecnologia assistiva , quan-
do necessários. 

Srªs e Srs. Senadores, garantir a acessibilidade é 
obedecer a um preceito constitucional. A Constituição 
Federal impõe aos poderes federal, estaduais, munici-
pais e ao Distrito Federal o dever de cuidar da proteção 
dos direitos das pessoas com deficiência. 

É em obediência a esse preceito que a legisla-
ção brasileira vem realizando conquistas e garantindo 
direitos desde 1989. 

Neste sentido, apresentei também o projeto Esta-
tuto da Pessoa com Deficiência que tramita na Câmara. 
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Os avanços da legislação pertinente à área da 
pessoa com deficiência tem sido realmente conside-
ráveis nas últimas décadas.

Nesse mesmo sentido, o Senado tem dado a sua 
contribuição demonstrando seu empenho na promoção 
e no respeito aos direitos de todos. É claro que sempre 
se pode avançar e estamos nos esforçando para isso.

Antes de encerrar, gostaria ainda de propor uma 
reflexão: 

O princípio da acessibilidade ainda é visto, por 
alguns, como uma benesse, um favor que se deve às 
pessoas com dificuldades para locomoção ou comu-
nicação.

Mas, ele é, de fato, um direito da pessoa com de-
ficiência, assim como o trabalhador tem direito a sua 
remuneração, ou como qualquer pessoa tem direito à 
educação e saúde e assim por diante.

Precisamos modificar a falsa concepção de que 
direito confunde-se com favor. 

Direito é direito. A acessibilidade aos espaços fí-
sicos e aos meios e formas de comunicação é direito 
de todos, direito meu, dos senhores e das senhoras. 

Uma vez que nossas peculiares formas de aces-
so são respeitadas, creio que devemos respeitar, tam-
bém, as peculiares formas de acesso das pessoas 
com deficiência. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 

– PA) – V. Exª será atendido na sua solicitação, para 
que seja dado como lido o seu pronunciamento.

Quero parabenizá-lo. Todos os assuntos que V. 
Exª retratou no pronunciamento, não só no de hoje 
como em todos que V. Exª assume a tribuna, são de 
importância. 

Espero e tenho a certeza de que amanhã, dia 
de luta nacional, será, como V. Exª bem disse, pacífi-
co e os temas elencados estão na pauta desde o iní-
cio desse movimento que a sociedade brasileira tem 
mostrado para todos nós, do Congresso Nacional, e 
para o Governo Federal, em especial.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 
ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Pela ordem, Senador Alvaro Dias. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Se for possível, me 
inscrever para falar pela Liderança. 

Aproveito também para registrar o horário: 16 ho-
ras e 17 minutos. Creio que essa norma de se iniciar 
a Ordem do Dia às 16 horas está sendo comprome-
tida nos últimos tempos, com prejuízo para a eficiên-
cia dos trabalhos, porque invadimos a noite, ficamos 
muitas vezes até quase meia-noite. Tenho certeza de 

que, se iniciássemos mais cedo, poderíamos produzir 
mais. Apenas um registro, porque isso tem sido reite-
rado diariamente. V. Exª, realmente, não tem respon-
sabilidade em relação a isso, é óbvio, é apenas para 
registrar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – V. Exª tem toda razão, mas o Presidente, o 
Senador Renan, neste momento, está reunido com o 
Colégio de Líderes tratando exatamente dos assuntos 
da pauta, em especial dos vetos que poderão e deve-
rão ser apreciados em sessão do Congresso Nacional, 
Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Exa-
tamente, Sr. Presidente, é isto que nós ponderamos: 
que há necessidade de agendar essas reuniões para 
outro horário. Houve um tempo em que essas reuniões 
se realizavam com a precedência necessária, sem pre-
juízo para o horário da Ordem do Dia, que é o ponto 
culminante das sessões do Congresso Nacional, é o 
momento crucial para a vida do Parlamento.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Está feito o registro de V. Exª. 

Senador Paulo Paim, com relação à questão que 
V. Exª levantou no seu pronunciamento, do plano de 
acessibilidade do Senado Federal, ele está em pleno 
andamento e, tão logo retornemos do recesso de julho, 
já estaremos com a rampa com elevador para que as 
pessoas com deficiência possam acessar a tribuna.

Alternando a lista de oradores, concedo a pala-
vra ao Senador Blairo Maggi, pela Liderança do PR.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pela Li-
derança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, vou aproveitar os minutos 
que tenho, pela Liderança do PR, para falar um pouco 
sobre política e, principalmente, sobre o dia de ontem, 
da nossa votação da PEC 37, que foi rejeitada neste 
plenário, depois de cinco horas de conversa, muitas 
discussões. Tive um posicionamento diferente da maio-
ria das colegas e dos colegas Senadores. Na realida-
de, o maior número de votos foi favorável à PEC, mas 
não se conseguiu atingir o número suficiente de votos 
para passar, conforme determina o nosso Regimento. 

Eu gostaria de chamar a atenção da Casa, porque 
nós já começamos a discutir uma reforma política, e 
a nossa estreia de ontem mostrou, muito claramente, 
que os assuntos que virão para esta Casa precisam 
estar um pouco alinhados. Mas, como a democracia 
prevê as diferenças das opiniões – e a minha opinião, 
ontem, era bastante diferente da dos demais –, eu 
acho que nossos Líderes, aqueles que têm o papel, 
aqui na Casa, de coordenar, precisam estar atentos e 
perceber, durante as discussões, que, se não conse-
guirmos passar com uma matéria integral como está 
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sendo proposta, nas conversações é possível buscar um 
caminho alternativo. Se não conseguir salvar o projeto 
como um todo, que seja salvo aquilo que é possível.

Vou dar um exemplo do que aconteceu ontem. A 
PEC aqui discutida tinha dois itens bem claros. O primeiro 
dizia o seguinte: vamos tirar de dois suplentes para um 
e não ter a presença de parentes na chapa – nem pai, 
nem mãe, nem esposa, nem marido, nem irmãos, nem 
parentes afins e adotivos. Eu estou de pleno acordo com 
essa situação, nem um milímetro contrário.

Na segunda parte da PEC é que vieram as nossas 
diferenças. O meu posicionamento diferente e que nós 
não soubemos explicar aqui, ontem, no plenário, é que, 
na falta por morte, na renúncia do titular, o suplente 
eleito na chapa assumiria até a próxima eleição geral 
de governadores, senadores e deputados federais e 
estaduais. Não sendo nesse período, seria na próxi-
ma eleição de prefeitos e vereadores. É aí que vem 
a minha discórdia e foi aí que não soubemos, ontem, 
buscar um termo. Eu penso igual à população brasilei-
ra. Nós temos muitas eleições. De dois em dois anos, 
ninguém trabalha, as eleições são muito caras e há 
muita confusão política. 

Eu defendo a tese de que nós deveríamos ter 
eleição geral, de quatro em quatro anos, no País. Se 
isso for uma realidade, nós teremos uma diminuição 
dos custos das eleições ou do número de eleições. A 
PEC de ontem estava indo, exatamente, no caminho 
contrário, propondo mais uma eleição de suplente no 
meio do caminho.

Ora, dependendo da situação, nós poderíamos 
ter uma eleição... darei um exemplo que não vale para 
esta legislatura, mas é o meu exemplo, se assim fos-
se o caso, Senador Flexa. O meu mandato, como o 
da maioria que está aqui, de dois terços, vai até 2018. 
Se em 2014 eu resolver ser candidato ao Governo do 
Estado de Mato Grosso, concorrer às eleições, Sena-
dor Anibal, e tiver a sorte de ganhar nas urnas, signi-
fica que o meu suplente assumirá o mandato a partir 
do dia 1º de janeiro de 2015 e ficará no mandato até 
o dia da eleição de prefeito, em 2016. Ou o suplente 
fica até esse período, e nós teríamos que realizar uma 
nova eleição para um novo suplente, ou um Senador 
suplente, para exercer o cargo de dois anos que falta-
riam nesse período de 2016 a 2018. 

Eu acho, sinceramente – não me convenço do 
contrário, não conseguem me convencer do contrário 
–, que nós estávamos, ontem, indo no caminho con-
trário daquilo que a população brasileira quer: menos 
custos nas eleições, menos eleições e mais eficiência 
no serviço público, quer seja aqui no Senado, quer 
seja no Executivo.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Então, 
quero deixar minha posição clara, porque nós, as Lide-
ranças, ontem, não tivemos a paciência, Senadora Ana 
Lúcia, não tivemos o discernimento de sair uns cinco 
minutos e discutir quais eram nossas divergências. Se 
nós tivéssemos feito isso, teríamos criado uma alterna-
tiva regimental, que há, separado, feito um destaque 
na segunda parte dessa PEC, nós teríamos votado a 
não presença de parentes como suplentes, teríamos 
diminuído para um suplente, porque esse era um tema 
que todos estavam de acordo, e teríamos, talvez – diria 
–, rejeitado a segunda parte, porque havia um grupo 
de Senadores, que foram os 17 votos contrários, que 
não estavam concordando com essa situação. 

Então, chamo a atenção que, na reforma política, 
que terá de ser discutida aqui, no Plenário, nós preci-
saremos ter um pouco mais de sabedoria, um pouco 
mais de bom senso e também abrir mão de algumas 
coisas que nós queremos. Como eu disse no início da 
minha fala, se não der para passar o projeto inteiro, 
vamos passar parte dele, que já será um avanço para 
a sociedade, como poderia ter ocorrido ontem. Assim, 
perdemos todos nós. Mas que fique a reflexão, que fi-
que o exemplo do que aconteceu ontem.

E, para terminar meu tempo – eu vou falar sobre 
esse assunto ainda, em outras oportunidades –, quero 
dizer, rapidamente, que eu quero eleições gerais de 
quatro em quatro anos; eu defendo o fim da reeleição. 
Se não tivermos reeleição, poderemos elevar os man-
datos para cinco anos ou até para seis anos, mas a 
reeleição não deve continuar no País.

Olha, Senador Alvaro, eu fui governador, como 
V. Exª, disputei a reeleição e sei que a reeleição não 
é um bom caminho para o País, não é democratica-
mente interessante. Quem disputa a eleição no cargo 
tem uma imensa vantagem sobre os outros. Mesmo 
não usando a máquina, mesmo não querendo usar, 
você tem à disposição todo um estafe, tem toda uma 
situação, e quem está chegando não tem a mínima 
condição de fazer frente a quem está no cargo.

Portanto, quero deixar aqui o meu posicionamen-
to. Como disse, vou voltar a esse assunto, vou defen-
der esse ponto de vista. Nós temos de dar um fim à 
reeleição no País. 

É claro que não agora, para a eleição que está 
chegando. Nós não precisamos fazer mudança casu-
ística, mas nós temos de fazer mudança para a fren-
te. Tivemos um tempo com reeleição, estamos vendo 
que não é uma boa alternativa. É só chamarmos os 
ex-governadores e termos a ideia de cada um deles, 
para sabermos como devemos andar.

Presidente, muito obrigado pelo tempo excedente. 
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Durante o discurso do Sr. Blairo Maggi, o Sr. 
Flexa Ribeiro, 1º Secretário, deixa a cadei-
ra da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Ataídes Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Cumprimento V. Exª, Senador Blairo, e 
quero dizer que coaduno com V. Exª, com tudo quanto 
V. Exª disse desta tribuna.

Ontem, realmente, nós cometemos, aqui, um 
pecado por falta, sim, de entendimento. Eu também 
votei contra a PEC 37.

Essa situação de um suplente ou de dois suplen-
tes, isso pouco interessa. O que estava nos preocu-
pando, principalmente a mim, era, realmente, o caso 
da eleição para suplente. 

Este País tem um custo enorme e nós temos de 
baixar esse custo Brasil. Precisamos, na verdade, de 
uma reforma política séria e completa, que venha a 
contemplar a necessidade do povo brasileiro.

Muito obrigado. Cumprimento V. Exª pelo pro-
nunciamento.

Com a palavra, o Senador Flexa Ribeiro. (Pausa.) 
Humberto Costa, por favor, perdão. Perdão, Se-

nador Humberto. 
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ou-
vintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Se-
nado, eu volto à tribuna na tarde de hoje para debater 
novamente um tema da maior relevância para o nosso 
País, um tema que diz respeito também às manifesta-
ções que recentemente aconteceram e que precisam 
de um adequado tratamento por parte deste Congres-
so Nacional e também por parte do Governo Federal. 

Refiro-me ao tema do financiamento da saúde. E 
eu falo com propriedade porque tive a oportunidade de 
ser o relator da Lei Complementar nº 141, que regula-
mentou a Emenda nº 29, que define recursos mínimos 
para a saúde, e sou o relator da Comissão Especial 
de Financiamento da Saúde aqui no Senado Federal.

Fui distinguido pelo Presidente Renan Calheiros 
como relator de uma proposta que está na pauta es-
tabelecida por ele para esse período também como 
relator. Portanto, eu venho aqui não somente abordar 
o tema, mas fazer uma prestação de contas provisória 
e imediata sobre o que nós estamos pensando.

Inegavelmente, nós precisamos ampliar o aporte 
de recursos da União para a saúde em nosso País. Fiz 
vários estudos comparativos dos gastos da União, dos 
gastos estaduais, dos gastos municipais, e, ao longo 
desse período, os Estados e os Municípios têm am-
pliado fortemente a sua participação. 

Nós, com a regulamentação da PEC nº 29, a Lei 
Complementar nº 141, fechamos todas as brechas para 
que despesas outras pudessem ser maquiadas como 
fazendo parte das ações e serviços de saúde, e hoje 
nós não temos os recursos necessários para fazer com 
que esse sistema funcione da melhor maneira possível.

E eu aqui queria fazer algumas reflexões. Por 
exemplo, com valores deflacionados, nós tínhamos a 
participação da União, no ano 2000, percentualmente 
de 58,6% dos gastos públicos, enquanto os Estados 
e Municípios representavam 41,4%. Em 2011, a par-
ticipação da União caiu para 45,5%, e a dos Estados 
e Municípios cresceu 54,5%.

E agora, 2011 comparado com 2000, o incre-
mento dos gastos do Governo Federal foi de 35,1%, 
valores deflacionados, enquanto que o dos Estados e 
Municípios chegou a 64,9%. Portanto, é incontestável 
que nós tenhamos de ampliar os gastos com a saúde 
no nosso País. 

Gostaria aqui de comentar as propostas que estão 
sendo levantadas. Mas, antes disso, dizer e reforçar 
um apelo que fiz ao Presidente desta Casa. Entendo 
a urgência, a necessidade de nós discutirmos e dar-
mos respostas aos anseios da população, mas temos 
de fazê-lo com absoluta tranquilidade e com absoluta 
certeza de que estamos trilhando o caminho correto, 
para que não repitamos, por exemplo, o que aconte-
ceu, ontem, aqui, naquela votação. É preciso que se 
façam as votações com tranquilidade. 

Portanto, nós precisamos – e nós temos lutado 
para isso – que haja um entendimento com o Gover-
no no sentido de podermos buscar os recursos que 
são necessários. 

É muito fácil aprovar uma proposta aqui destinan-
do 10% do PIB, 10% da receita bruta. O difícil é, de-
pois, garantirmos que esses recursos sejam aplicados. 

Desses estudos que fiz, Sr. Presidente, algumas 
questões já são absolutamente claras. Por exemplo, a 
proposta de se gastar 10% da receita líquida da União 
com a saúde. Aliás, a proposta defendida aqui pelo Se-
nador Aécio Neves, quando apresentou uma plataforma 
para a crise, certamente da sua candidatura à Presi-
dência da República, na verdade representa menos 
recursos. Esses 10% da receita líquida representam 
menos recursos do que nós temos hoje. Hoje, se nós 
tivéssemos a aplicação da receita líquida, da receita 
corrente líquida, nós teríamos para a área da saúde 
um gasto de R$67,4 bilhões. E neste ano a previsão é 
que os gastos efetivamente realizados cheguem a R$ 
83 bilhões. Portanto, essa proposta essa proposta tem 
de ser eliminada de imediato. Não faz nenhum sentido. 

A proposta de 10% da Receita Corrente Bruta sig-
nifica, de fato, um incremento, em termos de recursos, 
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para a saúde. Por exemplo, a mesma previsão de que 
nós gastemos este ano R$83 bilhões, se aplicarmos os 
10% da Receita Corrente Bruta, seriam R$127 bilhões, 
uma diferença de aproximadamente R$40 bilhões, R$35 
bilhões. Portanto, seria um número bastante robusto, 
importante, interessante. Agora, obviamente, ninguém 
acredita que nós possamos, no ano que vem, colocar 
R$35 bilhões a mais. 

Essa é a minha angústia: tentar discutir com o 
Governo uma forma, discutir a vigência de uma propos-
ta como essa; se o Governo tem outra proposição; se 
haverá uma transição ou não; quando começa a viger 
essa proposição. Mas, sinto que é importante que se 
faça essa discussão. 

Por um lado, analisando no longo prazo a propo-
sição, o atual mecanismo, a correção dos valores do 
orçamento da saúde pelo PIB nominal do ano anterior 
é melhor, porque se sintoniza não com a Receita, se 
sintoniza com o crescimento do nosso País. Dessa 
forma, essa também é uma questão relevante. 

Por outro lado, se for utilizado esse critério da 
Receita Corrente Bruta, é importante que nós possa-
mos emendar a Lei de Responsabilidade Fiscal, para 
dizer o que, de fato, é Receita Corrente Bruta, porque 
há vários entendimentos e não se pode deixar que a 
subjetividade interfira numa questão tão importante 
quanto essa.

Por outro lado, é importante dar uma resposta 
à população, no sentido de que esses recursos não 
podem ser aplicados simplesmente da forma como 
são hoje. Hoje, se colocarmos, na área da saúde, R$5 
bilhões, R$10 bilhões, talvez não consigamos, muito 
provavelmente não vamos conseguir os efeitos que de-
sejamos. É preciso que essa aplicação leve em conta 
critérios de qualidade. Critérios como, por exemplo, 
ampliação do acesso; critérios como, por exemplo, (...) 

(Soa a campainha.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
(...) a eficiência do gasto que se tem. Eu pretendo, se 
vier a relatar definitivamente essa proposição, utilizar 
tais critérios para a definição da realização dos gastos.

Por outro lado ainda, no longo prazo, é fundamen-
tal que nós possamos trabalhar com a ideia do gasto 
per capita, o gasto de saúde por habitante para que 
nós possamos, inclusive, atingir metas. 

Hoje nós temos um importante indicador de qua-
lidade do Sistema Único de Saúde que é o Índice de 
Desempenho do SUS (IDSUS), em que se estudam as 
condições de acesso ao sistema e também de eficiên-
cia, ou seja, a facilidade com que as pessoas podem 
chegar a receber o atendimento e se efetivamente os 
resultados acontecem. Portanto, nós temos hoje (...) 

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Permite-
-me um aparte, nobre Senador Humberto?

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Com toda certeza.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Sena-
dor Humberto, V. Exª, com a competência que lhe é 
peculiar, como Ministro da Saúde que foi, traz dados 
importantes e – eu diria – até alarmantes com relação 
à saúde no nosso País, como alarmante é a situação 
em que se encontra a saúde oferecida aos brasileiros. 
E V. Exª colocou, com bastante propriedade, que não 
basta destinar recursos à saúde, é preciso que haja 
ações que venham a trazer uma efetiva melhoria no 
atendimento à sociedade, aos brasileiros que estão 
morrendo nas filas dos hospitais, e V. Exª citou nú-
meros. Vou, ainda na tarde de hoje, também fazer um 
pronunciamento sobre o mesmo tema, referindo-me 
a essas questões. O Brasil aplica 8,7% do seu orça-
mento em saúde (...)

(Soa a campainha.)

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – (...) a 
Argentina, aqui ao lado, nossa vizinha, 20,4% do or-
çamento; a Colômbia, 18,2%. Então, está provado que 
há uma insuficiência de recursos. V. Exª citou núme-
ros que estão no meu pronunciamento da relação de 
2000 para 2010, do recuo da União no atendimento 
à saúde de todos os brasileiros, ampliando o esforço 
dos Estados e dos Municípios. Ainda hoje pela manhã, 
falávamos sobre a questão da saúde e do Programa 
lançado pela Presidente Dilma, que eu considero de 
muito boas intenções, mas cujo efeito, da forma como 
está proposto, não será aquele de que os brasileiros 
necessitam. V. Exª acabou dizer: não basta colocar di-
nheiro, colocar R$5,7 bilhões, como é proposto. Isso 
representa apenas 0,7% a mais sobre os 8,7% do or-
çamento. Então é preciso que haja um programa que 
venha realmente a dar uma solução a isso. Aí vem 
V. Exª falar no SUS, o Sistema Único de Saúde. Há 
quantos anos, V. Exª sabe que a tabela do SUS não é 
reajustada. Há necessidade de se fazer uma revisão 
e de dar uma condição de atendimento, e pôr para 
funcionar os hospitais que estão aí. É preciso cons-
truir mais hospitais? Não há dúvida disso. Mas, antes 
de construir – porque o Brasil não pode esperar anos 
para que sejam construídos esses hospitais –, é tor-
nar o sistema que está aí hoje sem funcionar eficaz 
no atendimento à população. E não são os médicos 
os culpados, não são os médicos, o médico por si só. 
V. Exª, como profissional de medicina, sabe disso. É 
preciso que os profissionais da área da saúde também 
tenham uma carreira de Estado, como nós começa-
mos a discutir ontem aqui no plenário, hoje na CCJ, 
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e espero que votemos brevemente, para que de uma 
vez por todas possamos (...)

(Soa a campainha.)

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – (...) dar 
um encaminhamento correto à área da saúde no Brasil. 
Parabéns pelo pronunciamento de V. Exª!

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Agradeço o aparte de V. Exª.

Concordo com boa parte do que disse V. Exª. Ape-
nas discordo quando diz que nós vivemos hoje uma 
situação caótica. Enfim, a realidade não é essa, ao 
contrário. O Sistema Único de Saúde, com a pequena 
quantidade de recursos de que dispõe, faz milagres, 
verdadeiros milagres.

O que nós temos hoje são algumas áreas onde 
há gargalos concretos. A área da média complexidade, 
do atendimento especializado, da urgência e emergên-
cia, mas na área da alta complexidade, nenhum país 
oferece à sua população, não só a quantidade, como 
a qualidade dos serviços que o SUS propõe. Acho que 
é preciso fazer esse reconhecimento.

Mas eu dizia que existe um indicador, o IDSUS, 
que mede tanto o acesso à área da atenção básica, 
da média complexidade, da alta complexidade, como a 
eficiência também nessas três áreas. E hoje, para que 
V. Exªs tenham uma ideia – esse indicador vai de zero 
a dez –, quando se faz um balanço global do SUS, a 
nota seria em torno de 5,4, levando em conta esses 
critérios. Há vários Municípios no Brasil que chegam a 
7, até um pouco mais de 7, mostrando que com uma 
boa gestão, com eficiência e com recursos, é possível 
se fazer mais e se fazer melhor. Então, por exemplo, 
nós precisamos agregar indicadores como esse no 
momento de fazer essa discussão.

Portanto, eu queria concluir as minhas palavras, 
novamente reforçando o meu apelo.

(Soa a campainha.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Primeiro, que o Governo possa discutir essa questão 
para, juntos, podermos construir uma proposta que nos 
traga mais recursos e, ao mesmo tempo, não signifi-
que desequilíbrio para o Governo, desequilíbrio fiscal, 
orçamentário, enfim.

Segundo, que esta Casa não tente resolver, de 
supetão, um problema que vem se acumulando há tanto 
tempo. Nós precisamos discutir, precisamos trazer todas 
as alternativas. Precisamos discutir com as pessoas 
que aqui estão debatendo esse tema há muito tempo, 
para que nós possamos ter, sem dúvida, uma proposta 
que seja aquela que pode atender o povo brasileiro.

Eu peço a V. Exª para atender ao aparte do Se-
nador Waldemir Moka.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Se-
nador Humberto Costa, eu quero dizer que a Comissão 
de Assuntos Sociais montou essa comissão especial, 
de que V. Exª é relator. Agora, Senador, eu estive hoje 
lá no grande encontro em que havia os secretários 
municipais de saúde, o pessoal do Saúde+10, enfim, 
uma grande mobilização. E é claro que ali está o pes-
soal pedindo os 10% da receita bruta...

(Soa a campainha.)

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – ... 
que seria a contrapartida do Governo Federal. Então, 
quando nós votamos a Emenda 29 – V. Exª sabe bem 
disso, eu até hoje digo isto –, nós ficamos, na verdade, 
com essa dificuldade. Quer dizer, é claro que há niti-
damente um subfinanciamento da saúde. Isso é claro. 
Agora, eu concordo com V. Exª em que isso não pode 
ser resolvido realmente de supetão, mas também nós 
temos que ter um limite nisso. Nós precisamos colo-
car, porque hoje eles apresentaram lá, disseram lá que 
recolheram 1,5 milhão de assinaturas para propor um 
projeto de origem popular. O que eles querem? Os 
10%. Então, eu acho que nós temos que... E eu sei do 
trabalho de V. Exª, a experiência que V. Exª tem – por 
isso mesmo é que foi indicado como relator –, e quero 
me solidarizar com o seu esforço; mas também quero 
dizer, como eu ouvi hoje lá...

(Soa a campainha.)

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – ... 
que essas pessoas que estão lá são militantes do 
SUS. E V. Exª tem razão: as pessoas que são atendi-
das pelo SUS realmente têm um bom atendimento, 
eu diria um atendimento de boa qualidade; o proble-
ma é que a maioria das pessoas hoje não tem aces-
so ao SUS; elas ficam nas filas, esperando. É isso o 
que está hoje dificultando a vida da população. Mas 
parabenizo V. Exª pelo pronunciamento e pelo esfor-
ço que faz no sentido de viabilizar uma proposta que 
seja também economicamente viável para socorrer 
os Municípios, mas que o Governo Federal possa 
colocar isso dentro do seu orçamento. Agradeço o 
aparte concedido por V. Exª.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Agradeço o aparte de V. Exª, sempre com muita pro-
priedade, mas, na conversa que tive com o Senador 
Renan, eu colocava, sim, que nós deveríamos ter um 
deadline. 

(Soa a campainha.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – A 
minha proposição é que nós possamos votar essa pro-
posta no início do mês de agosto. Nós teríamos todo o 
mês de julho, com recesso ou sem recesso, para tra-
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var essa discussão, esse debate, especialmente com 
o Governo, e aí nos anteciparíamos, inclusive, à che-
gada desse projeto, que tem o mesmo espírito e que 
deve ser entregue ao Congresso Nacional na primeira 
semana de agosto também. 

Portanto, Sr. Presidente, vou concluir, agrade-
cendo a tolerância de V. Exª, mas quero, mais uma 
vez, fazer estes dois apelos. Ao Governo Federal, que 
entenda que é preciso fazer essa discussão, essa ne-
gociação, até porque, se não for feita, o Congresso 
Nacional vai terminar aprovando, independentemente 
da posição do Governo. E, segundo, a esta Casa, para 
que a gente vote com consciência e com a certeza de 
que estaremos fazendo o melhor para a saúde. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/

PSDB – TO) – Cumprimento V. Exª pelo pronunciamento.
Pela Liderança do PSDB, Senador Alvaro Dias 

com a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, há alguns anos, talvez dois 
anos, um pouco mais, o Banco Mundial realizou um 
diagnóstico perfeito, completo sobre o sistema de saú-
de pública no Brasil e destacou que, além de recursos 
– que é a discussão presente no Parlamento brasileiro 
e nas administrações municipais, sobretudo porque os 
Municípios estão sobrecarregados com os encargos 
atinentes ao serviço de saúde pública –, o caos na 
saúde brasileira é consequência da incompetência de 
gerenciamento, da ausência de planejamento e, sobre-
tudo, de corrupção, de desvio de recursos.

Bilhões de reais são desviados da saúde pública 
no País. Há crime mais hediondo que esse, Senador 
Ataídes? Porque quem rouba o dinheiro da saúde, 
além de ladrão, é assassino, porque há pessoas 
morrendo, exatamente porque faltam recursos para o 
atendimento médico-hospitalar. Os nossos hospitais, 
os corredores dos nossos hospitais estão abarrota-
dos de seres humanos aguardando pelo atendimento 
médico, que muitas vezes não chega, porque antes 
chega a morte.

Esta é a questão: enquanto o Governo brasilei-
ro não decidir aceitar essa reivindicação nacional de 
que cabe à União transferir 10% da sua receita para 
a saúde pública, perde autoridade para propor o que 
vem propondo. Aliás, o Governo tem sido infeliz nas 
propostas que apresentou recentemente para resol-
ver o problema da saúde no País. E recebe críticas 
de toda ordem. Mas nós estamos no Parlamento, nós 
temos o poder de decidir legislando. E por que não 
o fazemos?

Olha, ontem, eu participei de um grande evento, 
reunindo os prefeitos de todo o Brasil aqui no Auditó-
rio Petrônio Portella, e ouvi discursos de governistas 
que se transformaram em verdadeiros oposicionistas, 
discursos contundentes, criticando o Governo.

Ora, nós precisamos transformar o discurso em 
voto, aqui no plenário do Senado e da Câmara dos 
Deputados. Não basta o discurso. Eu não creio que os 
governistas estejam com autoridade política de produ-
zir críticas ao Governo, tendo a oportunidade, aqui no 
Parlamento, de votar e determinar que cabe à União 
repassar 10% da sua receita para o serviço público de 
saúde no País. Certamente, seria um grande avanço. 
Não resolveria todos os problemas – o problema da in-
competência de gerenciamento e da corrupção, esses 
não seriam resolvidos –, mas seria um passo adiante, 
desoneraria os Municípios brasileiros, tremendamen-
te sacrificados com os recursos que repassam para 
atender à saúde pública no País. 

Veja o que diz o Conselho Federal de Medicina: 
“O que o Governo tem oferecido como programa é um 
programa vazio e sem consistência, onde falta a solu-
ção definitiva, e medidas são paliativas e eleitoreiras” – 
afirma o presidente do Conselho Federal de Medicina. 
E vai adiante: “A prepotência e a falta de sensibilidade 
norteiam o Governo Federal”.

Florentino Cardoso afirma: “As sugestões feitas 
pelas entidades não foram ouvidas. O Governo anotou 
tudo o que dissemos, mas fez tudo à maneira dele, do 
jeito que quis.” E vai adiante: “Falta de financiamento, 
gestão precária e corrupção na alocação de recurso”. 
É o que acabamos de afirmar.

E diz mais: “Para haver médicos em regiões de 
difícil acesso ou provimento, há necessidade de salá-
rio adequado, mas também de condições de trabalho, 
segurança, recursos diagnósticos adequados, opor-
tunidades de educação permanente e estabilidade 
profissional.”

Os médicos que atuam nas localidades remotas 
do País relatam como é trabalhar onde falta tudo, até 
esparadrapo. Esses depoimentos mostram os equívo-
cos das decisões anunciadas de forma intempestiva.

Nós recebemos os prefeitos. Mais de três mil 
prefeitos estiveram em Brasília e ainda se encontram 
aqui. O grande drama da administração municipal diz 
respeito exatamente à oferta de um serviço de saúde 
pública de qualidade à população.

É por isso que nós continuamos afirmando: a 
saúde do povo é a suprema lei. Deveria ser. No Bra-
sil, não é.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/

PSDB – TO) – Agradeço o pronunciamento de V. Exª, 
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Senador Alvaro Dias. A má gestão do uso do dinheiro 
público é muito danosa à nossa Nação, Senador.

Com a palavra, o Senador Pedro Taques. (Pausa.)
Não se encontra.
Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Ataídes, que preside a sessão do Sena-
do neste momento; Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
assomo à tribuna, nesta tarde, para falar do mesmo 
tema tratado pelos dois oradores que me precederam, 
Senador Humberto Costa e Senador Alvaro Dias: a 
questão da saúde. 

A Capital Federal está sediando, nesta semana, 
a 16ª edição da Marcha dos Prefeitos, e esse even-
to anual ocorre quando o País observa o movimento 
da população que foi às ruas mostrar sua insatisfa-
ção nas mais diversas áreas, e foram manifestações 
apartidárias.

Esses dois eventos possuem alguns pontos de 
intersecção na sua pauta de reivindicações, e, entre 
eles, podemos citar a falta de investimentos na saúde 
por parte do Governo Federal.

Apenas vou citar um dado – e o Senador Humber-
to Costa, ainda há pouco, citou estes mesmos dados 
que vou colocar agora: em 2000, a União arcava com 
cerca de 60% do total de gastos com a saúde do País; 
em 2010, dez anos após, esse percentual caiu para 
45% – de 60% para 45%. Movimento inverso ocorre 
com os Estados e Municípios, que estão sobrecarre-
gados e no sacrifício, saltando de 12% para 15%, e de 
20% até 25% das suas receitas com a saúde.

Por isso é que os prefeitos estão cobrando a apro-
vação de projetos de lei que estabelecem a obrigato-
riedade da União de aplicar, nas ações e serviços de 
saúde, o mínimo de 10% da receita bruta. O Senador 
Humberto Costa começou falando em receita líquida; 
não, é receita bruta, 10% da receita bruta. Projeto, 
aliás, que poderia ter sido prejudicado pelo partido 
do Governo, o PT, caso a oposição não tivesse feito 
gestão na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), 
apresentando um substitutivo de minha autoria, que 
acabou sendo aprovado. O texto está pronto para en-
trar na pauta e ser votado pela Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado Federal, e o Senador Renan Calhei-
ros tem o compromisso de avocar para o Plenário para 
nós discutirmos já, aqui no Senado, esse projeto que 
destina 10% da receita bruta da União para a saúde.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amigos 
e amigas das redes sociais e que nos acompanham 
pelos veículos de comunicação do Senado, o proble-
ma da saúde no Brasil tem sido tratado em diversas 
frentes. Tem de haver uma mudança de gestão, de 

política pública para encarar essa falta de assistência. 
Não se resolve qualquer coisa criando ações de ma-
rketing, “dourando a pílula”, que é o que o PT gosta 
de fazer semanalmente, ou demonizando uma classe 
de trabalhadores e competentes profissionais, como 
são os nossos médicos brasileiros.

Mais uma vez, de forma midiática, o Governo Fe-
deral não assume suas responsabilidades. Faz um jogo 
de cena muito bem ensaiado, mas que não contribui 
em nada para a resolução dos problemas no País. Este 
Governo, infelizmente, já jogou Estados contra Esta-
dos, quando do debate dos royalties do petróleo, das 
regras do Fundo de Participação dos Estados (FPE) 
ou das novas alíquotas do ICMS e em muitas outras 
oportunidades. Apenas cito esse três fatos recentes 
acontecidos aqui, no plenário do Senado Federal.

Também já tentou criar animosidade entre aque-
les que não concordam com a forma de gestão atual e 
parte da população, como se nós, da oposição, tam-
bém não estivéssemos preocupados com o presente 
e o futuro do Brasil. E, agora, de forma extremamen-
te preocupante, joga a população contra os médicos 
deste País, como se estes fossem responsáveis pelas 
mazelas, pela falta de recursos e de equipamentos em 
saúde por todo o Brasil.

Srªs e Srs. Senadores, leio aqui – e peço a aten-
ção de V. Exªs – um trecho de artigo publicado no site 
do Conselho Federal de Medicina e no Jornal Folha 
de S.Paulo, ontem, dia 9 de julho de 2013. O texto é 
do Professor Titular de Clínica Médica da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo Milton de 
Arruda Martins, que, até 2011, foi Secretário de Ges-
tão do Trabalho e da Educação na Saúde, no Ministé-
rio da Saúde do Governo Dilma. Então, é um médico 
que fazia parte do Governo do PT. Diz o professor, ao 
abordar o Programa Mais Médicos, do Governo Fede-
ral: “Não há saúde sem médicos, mas também não há 
saúde só com médicos. A solução mais adequada é a 
criação de carreiras profissionais na saúde, como as 
carreiras de promotores e juízes”.

Esse é um ponto que julgo central. Por isso, é 
importante votarmos a Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) nº 34, de 2011, do Senador Vital do 
Rêgo, do PMDB da Paraíba, que cria a carreira de 
médico do Estado. De acordo com a PEC nº 34, de 
2011, os médicos de Estado deverão ser organizados 
em carreiras nos âmbitos federal, estadual, distrital e 
municipal, nos termos da lei orgânica que dispuser 
sobre sua organização e funcionamento. Suas ativi-
dades, consideradas essenciais ao funcionamento 
do Estado, serão exercidas unicamente no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Inclusive, acreditamos 
que essa proposta possa ser aperfeiçoada – este é o 
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nosso pensamento –, ampliando a carreira de Estados 
aos profissionais da saúde.

O Prof. Milton de Arruda Martins mostra ainda 
em seu artigo que os próprios médicos, pasmem, não 
foram sequer ouvidos na formulação desse programa. 
Isso mostra que, como outros, se trata de uma ação 
midiática, superficial e pontual. Diz o Prof. Milton de 
Arruda Martins:

Não houve, por parte do Governo, consulta, por 
exemplo, à Associação Brasileira de Educação 
Médica e ao Conselho Federal de Medicina, 
que tem a responsabilidade legal de controlar 
o exercício da medicina. A preocupação é se, 
com isso, ele não corre o risco de se distan-
ciar de entidades e de pessoas que poderiam 
colaborar para aperfeiçoar a formação dos 
médicos e melhorar sua distribuição.

É o que argumentou o Prof. Milton.
Essa falta de sensibilidade e de humildade, para 

não citar ausência de sabedoria, do Governo Federal é 
ainda mais contundente em artigo escrito pela cirurgiã 
geral do Hospital Estadual Azevedo Lima, no Rio de 
Janeiro, a Drª Juliana Mynssen da Fonseca Cardoso. 
Seu texto, Presidente Ataídes, é um desabafo que de-
veria ser ouvido ou lido pelo Governo. Por isso, leio um 
trecho de seu artigo. Diz a Drª Juliana:

Na frente da sala da sutura tinha um paciente 
idoso internado. Numa cadeira. Com o soro 
pendurado na parede num prego similar aos 
que prendemos plantas. Ao seu lado, seu fi-
lho. Bem vestido. Com fala pausada, calmo e 
educado. Como eu. Como você. Como nós. 
Perguntava pela possibilidade de internação 
do seu pai numa maca, que estava há mais 
de um dia na cadeira. Ia desmaiar. Esperou, 
esperou, e toda vez que abria a portinha da su-
tura ele estava lá. Esperando. Como eu. Como 
você. Como nós. Teve um momento que ele 
desmoronou. Se ajoelhou no chão, começou 
a chorar, olhou para mim e disse “não é para 
mim, é para o meu pai, uma maca”. Como eu 
faria. Como você. Como nós. E saí, chorei, vol-
tei, briguei e o coloquei numa maca retirada 
da ala feminina.

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Em 
seu relato, a Drª Juliana encerra desta forma – e peço 
a atenção de todos:

Srª presidenta, eu sou uma médica de quali-
dade. Meus pais são médicos de qualidade. 
Meus professores são médicos de qualidade. 

Meus amigos de faculdade. Meus colegas de 
plantão. O médico brasileiro é de qualidade. 
Os seus hospitais é que não são. O seu SUS 
é que não tem qualidade. O seu governo é que 
não tem qualidade. O dia em que a Srª “presi-
denta” abrir uma ficha numa UPA, for internada 
num Hospital Estadual, pegar um remédio na 
fila do SUS e falar que isso é de qualidade, aí 
conversaremos.

Continua a Drª Juliana:

Não cuspa na minha cara, não pise no meu 
diploma. Não me culpe da sua incompetência. 
Somos quase 400 mil, não nos ofenda.
Estou amanhã de plantão, abra uma ficha, eu 
te atendo. Não demora, não. Não faltam médi-
cos, mas não garanto que tenha onde sentar. 
Afinal, a cadeira é prioridade dos internados. 
Hoje, eu chorei de novo.

Encerra a Drª Juliana.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a voz das 

ruas clamou, entre outras coisas, por mais saúde. Disso 
se deveria compreender que são mais investimentos 
em saúde, que se trata de uma gestão mais eficiente, 
menos burocrática, por mais hospitais públicos, por 
melhores equipamentos, por medicamentos, por uma 
estrutura, para que os médicos e demais profissio-
nais da saúde possam trabalhar. E é preciso dar as 
condições necessárias para que esses mesmos pro-
fissionais possam atuar com dignidade no interior do 
País. No entanto, o Governo Federal preferiu jogar a 
responsabilidade e a culpa do péssimo nível de atendi-
mento em saúde no Brasil naqueles que, certamente, 
choram ao ter de escolher, entre seus pacientes, qual 
terá uma maca, qual terá uma dose de medicamen-
to, naqueles que, certamente, chorariam se tivessem 
tempo para isso, uma vez que a correria num hospital 
público é ininterrupta.

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Nessa mesma linha, gostaria ainda de citar outro artigo. 
Esses textos não são de Parlamentares da oposição. 
Não são da classe política. São de profissionais que, 
como disse, fazem tudo na medida do possível para 
atender a população e que, injustamente, estão sen-
do menosprezados e criticados pelo Governo Federal 
de forma velada.

Cito, assim, lúcido texto de Miguel Srougi, pós-
-graduado em Urologia pela Universidade de Harvard, 
Professor Titular de Urologia da Faculdade de Medi-
cina da USP e Presidente do Conselho do Instituto 
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Criança é Vida. O artigo foi publicado no jornal Folha 
de S.Paulo, em 30 de junho deste ano:

Como cidadão, fiquei deslumbrado com o cla-
mor que varre a nação. Como médico, e ligado 
à saúde, mergulhei em esperanças. Contudo, 
com a mesma velocidade que esse sentimento 
aflorou, fui tomado por uma angústia incontida 
ao observar as manifestações oficiais. Anun-
ciou-se solenemente que seriam importados 
milhares de médicos estrangeiros e injeta-
dos R$7 bilhões em hospitais e unidades de 
saúde. Também se propôs a troca de R$4,8 
bilhões de dívidas dos hospitais filantrópicos 
por atendimento médico e foi anunciada a 
criação de 11.400 vagas de graduação em 
escolas médicas. Perplexo, gostaria de dizer 
que essas propostas são tão surrealistas que 
não podem ter sido idealizadas por autorida-
des sérias, mas sim por marqueteiros afeitos 
à empulhação. Piores do que os depredado-
res soltos pelas ruas, já que destroem vidas 
humanas. A medicina exercida condignamente 
pressupõe equipes qualificadas, não apenas 
com médicos, mas também com enfermeiros, 
psicólogos e assistentes sociais. Exige insta-
lações minimamente equipadas, para permitir 
diagnósticos e tratamentos mais simples.

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – O 
Prof. Miguel diz ainda:

Não custa lembrar que muitos países desen-
volvidos aceitam médicos estrangeiros, contu-
do nenhum deles atua sem ser aprovado em 
exames extremamente rigorosos, que ates-
tam a elevada competência profissional. Igual-
mente falaciosa é a proposta de incrementar 
os recursos para a saúde. Num país como o 
Brasil, que gasta apenas 8,7% do seu Orça-
mento em saúde – muito menos que a Argen-
tina (20,4%) e Colômbia (18,2%) – somente 
mal-intencionados poderão acreditar que um 
aporte de recursos de 0,7% corrigirá a inde-
cência nacional.

Fecho aspas. É o que diz o médico.
Ontem, estive reunido com dezenas de prefei-

tos do Pará.

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – En-
tre eles, vários prefeitos da região do arquipélago do 
Marajó, uma região que possui os mais baixos Índices 

de Desenvolvimento Humano do Brasil. Todos citaram 
que apenas altos salários não resolvem o problema. O 
que falta é estrutura, é dinheiro que chegue aos Muni-
cípios para a compra de equipamentos, de material e 
de medicamentos básicos para os hospitais municipais 
e para as unidades de saúde. Precisamos é de verba 
e que esses recursos possam também ser utilizados 
para o custeio da saúde nos Municípios e nos Estados.

Em resumo, não adianta só termos mais médicos 
se não tivermos a estrutura adequada para que eles 
trabalhem e atendam a população. Da mesma forma, 
não adianta termos hospitais modernos sem que te-
nhamos médicos para atuar nesses prédios.

Porém, o desafio maior não está nos profissionais 
e, sim, na estrutura. E isso decorre de uma política que 
não prioriza lamentavelmente a saúde.

Veja bem: o Governo Federal não ouviu a voz 
das ruas. Aqui, em Brasília, o povo não pôde ir até o 
Palácio do Planalto. As barreiras foram montadas aqui, 
no Congresso Nacional.

E, de longe, encastelada no Palácio do Planalto, 
a Presidenta Dilma não ouviu a multidão.

A falta de sensibilidade da Presidenta Dilma ape-
nas repetiu a prática que o atual Governo adota tam-
bém em relação aos representantes da população, ao 
Congresso Nacional.

Vejam só: anos após anos, debatemos nesta 
Casa o Orçamento da União. E, todos os anos, traba-
lhamos muito para colocar mais verbas para a saúde, 
em emendas de bancada e em emendas individuais 
dos Parlamentares.

Senador Ataídes, peço a V. Exª que me conce-
da um tempo a mais, para que eu possa concluir este 
pronunciamento de muita importância neste momento 
em que vive o nosso País.

São pedidos de recursos para atender a popula-
ção nos Estados e nos Municípios. E o valor colocado 
na peça orçamentária é resultado de estudo, inclusive 
em conjunto com equipe do próprio Ministério da Saúde.

Vou fazer aqui, rapidamente, Senador Ataídes, 
um levantamento das emendas de bancada feitas de 
2010 a 2013, para que os telespectadores da TV Se-
nado e os ouvintes da Rádio Senado possam ver o 
desprezo do Governo Federal com a saúde no nosso 
País. Refiro-me ao Estado do Pará.

Em 2010, a Bancada do Estado do Pará fez emen-
das no valor de R$35 milhões para a saúde do nosso 
Estado. Foram empenhados R$14,9 milhões e libera-
dos R$2,9 milhões, ou seja, em torno de 8% do que 
foi feito de emenda. Para o Fundo Nacional de Saúde, 
ainda em 2010, o valor da emenda foi de R$17,5 mi-
lhões, para a estruturação de unidades de saúde em 
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Castanhal. O valor empenhado foi zero. Efetivamente, 
liberaram zero recurso.

Em 2011, houve emendas de R$90 milhões, des-
tinados ao Fundo Nacional de Saúde, para a estrutura-
ção de unidades de atenção especializada em saúde 
e para a aquisição de equipamentos hospitalares e 
de material permanente. O valor empenhado foi zero.

Ao Fundo Nacional de Saúde, ainda em 2011, 
foram destinados mais R$45 milhões, para a estrutu-
ração de unidades de saúde da Santa Casa de Mise-
ricórdia. Valor empenhado: zero!

Em 2012, novamente, R$41 milhões foram des-
tinados ao Fundo Nacional de Saúde, e o valor em-
penhado foi zero.

Em 2013, valor da emenda: R$50 milhões. 
Estruturação das unidades de atenção especia-

lizadas em saúde – aquisição de equipamentos para 
hospitais de média e alta complexidade. 

Valor empenhado: 0.
Fundo Nacional de Saúde, em 2013. 
Valor da emenda, R$123,5 milhões. 
Estruturação de unidades especializadas de saú-

de – aquisição de material permanente. Valor empe-
nhado: 0.

Emenda do Fundo Nacional de Saúde. 
Valor da emenda, 20 milhões.
Serviço de atenção às unidades de emergência 

e urgência – pronto-socorro de Icoaraci. 
Valor empenhado: 0.

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Então, de 2010 até 2013, de todas essas centenas 
de milhões de reais empenhados, transformados em 
emendas pela Bancada do Pará, apenas 2,9 milhões 
foram efetivamente pagos.

Essa é a atenção que o Governo Federal dá para 
a saúde do Brasil nos Estados e nos Municípios.

Finalizo, Sr. Presidente, o pronunciamento de 
hoje com as colocações do cardiologista Adib Jatene, 
que já foi Ministro da Saúde. 

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Ele diz, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, 
publicada ontem, dia 9:

Hoje nós temos 201 faculdades de Medicina e 
graduamos mais de 18 mil médicos. De 1808 
a 1996, criamos 82 faculdades, enquanto de 
1996 a 2012 criamos mais de 100. Tem alguma 
coisa errada aí [diz o ex-Ministro Adib Jatene]. 
E agora o governo quer criar mais 11,4 mil 
vagas. Não é razoável, é um despropósito. Se 

você criar essas vagas com os defeitos atuais, 
vai ser um caos. Uma situação complexa como 
essa não se resolve com medidas simples. Se 
o Brasil passou de menos de 9 mil formandos 
para mais de 18 mil e apesar disso não conse-
gue distribuir os médicos para o interior, não 
é o número o problema [disse o ex-ministro].

E ainda o ex-Ministro coloca exatamente isso que 
discorremos em nosso pronunciamento e afirma que 
os problemas que dificultam a distribuição de médicos 
no Brasil são efetivamente – e é isto que a Presidente 
Dilma tem que enxergar – as condições para o exercí-
cio da Medicina. “Onde não tem hospital, não tem mé-
dico”. E, perguntada a razão para a falta de iniciativas 
de construção de hospitais em lugares distantes, o Dr. 
Adib afirma exatamente que o que o SUS remunera 
não cobre os custos. 

Eu ainda há pouco perguntava para o Senador 
Humberto Costa, como ex-Ministro da Saúde que foi, 
há quantos anos a tabela do SUS não é reajustada.

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Também sou da opinião do Dr. Adib, de que não existe 
problema em trazer médicos estrangeiros, desde que 
passem pela prova de revalidação. E, é claro, não é 
apenas esse o problema, conforme já falamos. Essa é 
apenas uma minúscula ação dentro de uma série de 
iniciativas que devem ser adotadas.

A principal iniciativa é que o Governo Federal, 
de fato, invista um percentual mínimo de sua receita 
em saúde, aumentando todos os anos. Que não deixe 
essa responsabilidade apenas com os Estados e os 
Municípios. Que cumpra ao menos o orçamento previs-
to para atender aos Estados e aos Municípios através 
das emendas parlamentares. Que garanta, com maior 
investimento, as condições mínimas para que os mé-
dicos possam trabalhar e exercer a profissão. Que os 
nossos médicos, brasileiros, sejam valorizados e que 
a carreira seja de Estado.

Por fim, que a saúde, nosso maior bem, seja vista 
da forma que merece. 

(Interrupção do som.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Que as ações nessa área sejam debatidas com quem 
entende do assunto, e não com quem entende apenas 
de imagem e de marketing. 

Que esse desafio nacional de melhorar o atendi-
mento em saúde no Brasil seja feito ao lado dos médi-
cos, do Conselho Federal de Medicina, dos gestores 
em saúde, dos representantes desses trabalhadores, 
que atendem diretamente à população. Esses, sim, 
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merecem ser ouvidos para que o Governo tenha res-
posta aos gritos das ruas. Só assim um governo pode 
ser mais técnico e sério. Só assim: com mais ação e 
com menos ilusão midiática.

Era o que eu tinha a dizer e agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/

PSDB – TO) – Parabenizo V. Exª pelo belo pronuncia-
mento, Senador Flexa Ribeiro.

Com a palavra a Senadora Ana Rita. (Pausa.)
Senador Benedito de Lira, em permuta feita com 

o Senador Paulo Paim. (Pausa.)
Senador José Pimentel. (Pausa.)
Senadora Vanessa Grazziotin, em permuta com 

o Senador Humberto Costa. (Pausa.)
Senador Sérgio Souza, com a palavra.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da 
TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, todos aqueles 
que nos visitam na tarde de hoje, sejam bem-vindos 
ao plenário do Senado Federal!

Sr. Presidente, nas três últimas semanas, moti-
vado pelo clamor das ruas, o Senado Federal votou 
uma lista extensa de projetos tidos como pauta positiva 
para a sociedade brasileira. Votamos crime hediondo 
para corrupção passiva e ativa, colocamos no rol de 
responsabilidade civil as empresas que venham a ter 
participação no desvio de recursos públicos. Votamos 
uma série de projetos que são importantes para o 
povo brasileiro.

Não há como negar nem deixar de lamentar que, 
há muito, quanto à tramitação de várias matérias, esta 
Casa vinha demorando demasiadamente para concluir 
o processo legislativo, ou seja, para votar temas de 
grande relevância para o País. 

No último mês, muito disso mudou, e temas con-
siderados importantes tiveram sua tramitação, na Casa, 
agilizada. Muito do que foi aprovado no período me-
rece aplauso de toda a sociedade brasileira. Porém, 
é forçoso reconhecer que o bom funcionamento do 
Legislativo requer responsabilidade, maturidade e a 
rejeição do açodamento. Não podemos correr o risco 
de produzir leis que precisem ser revistas em breve.

Não há como negar, Sr. Presidente, no entanto, 
que alguns temas devem ser celebrados, pois viviam 
absoluta letargia, e o movimento das ruas os trouxe 
para a agenda legislativa do Congresso Nacional. Re-
firo-me, por exemplo, ao fim do voto secreto no Parla-
mento, matéria tão demandada pela sociedade e que 
o Senado viu avançar nessas semanas. Ainda não foi 
votada no plenário do Senado, mas já foram votados 
na Comissão de Constituição e Justiça os votos secre-
tos previstos na Constituição e já quebrado o interstí-

cio aqui no plenário, por requerimento, e aprovado o 
calendário especial.

Tenho, inclusive, a honra de ser o Relator da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 20, de 2013, de 
autoria do nobre Senador Paulo Paim, que extingue 
plenamente o voto secreto no Parlamento. A matéria 
aguarda apenas a votação no plenário do Senado, 
como já afirmei.

Tenho a honra também, Sr. Presidente, de ser 
o Relator do Projeto de Resolução no 8, de 2013, de 
autoria do Senador Pedro Taques, que acaba com o 
voto secreto nas eleições do Senado Federal, tanto 
para as eleições da Mesa quanto para as escolhas 
dos presidentes e membros das mesas das comissões.

Informo a todos que o meu parecer é favorável, 
já foi entregue à CCJ, e a matéria se encontra pronta 
para votação naquela Comissão.

Atendendo às manifestações, o Congresso Na-
cional também aprovou a destinação exclusiva dos 
royalties do pré-sal para a educação, em 75%, e para 
a saúde, em 25%. É outro avanço significativo para o 
futuro do Brasil.

Ainda na área da saúde, teremos em breve a 
possibilidade de debater e deliberar sobre a MP no 
621, que lançou o programa Mais Médicos. Eu pró-
prio tenho sugestões para aprimorar o texto enviado 
ao Congresso Nacional, como, por exemplo, majorar-
mos os valores pagos para as equipes do PSF, que é 
o Programa Saúde da Família, hoje em torno de R$9 
mil por equipe, cujo custo para o Município chega, em 
alguns casos, a R$30 mil, dado o elevado salário que 
se tem que pagar a um médico no interior deste País.

Na mesma linha, Sr. Presidente, Senador Ataí-
des, de atender à onda de protestos ocorridos em todo 
o País – lembrando que as primeiras reivindicações 
foram exatamente a luta contra o reajuste das tarifas 
de ônibus em algumas capitais, como São Paulo, Rio 
de Janeiro, entre outras –, o Senado Federal, liderado 
pelo Presidente Renan Calheiros, apresentou o Pro-
jeto de Lei do Senado no 248, de 2013, que institui o 
passe livre estudantil.

Sras e Srs. Senadores, há cerca de um mês, dian-
te da péssima qualidade dos serviços de transporte 
coletivo ofertados nos grandes centros do País, a po-
pulação, afetada pelos reajustes, de forma justa, não 
aceitou pagar mais por uma prestação de serviço tão 
desqualificada e foi às ruas protestar. O que se viu, em 
seguida, foi o reposicionamento dos gestores estaduais 
e municipais envolvidos com a elevação das tarifas. Na 
prática, os preços não foram majorados. Aqueles que 
já haviam sido majorados tiveram que recuar.

Ainda assim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, analisando a motivação das primeiras reivindi-
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cações, o Presidente desta Casa atentou para o fato 
de que, dentro dos usuários frequentes de transpor-
te coletivo urbano, na sistemática atual, o segmento 
menos assistido corresponde exatamente aos nossos 
estudantes. Tanto pelo fato de que, em geral, os es-
tudantes não possuem renda própria quanto por ser 
efetivamente uma parcela de usuários que não goza 
de benefícios específicos para a sua locomoção, como 
é o caso dos trabalhadores que têm o custo do trans-
porte bancado pelas empresas, ou os idosos, ou os 
deficientes, ou até os policiais, que têm seu custo de 
transporte pago justamente pela sociedade, ou o caso 
dos senhores, quando, na atividade do serviço, pres-
tadores de serviço da Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos, não pagam transporte coletivo. Sendo 
assim, concebido sob a forma de passe livre, o bene-
fício instituído pelo Projeto de Lei do Senado (PLS) 
n° 248, de 2013, pretende assegurar aos estudantes 
brasileiros a gratuidade nos sistemas locais de trans-
porte público coletivo.

O problema é que tal como formulado, o projeto 
pressupõe que sempre haverá, no local onde residam 
e estudem os alunos, serviços ou linhas regulares de 
transporte público capazes de atender às necessida-
des de deslocamento dos beneficiários.

Infelizmente, Srªs e Srs. Senadores, não é o que 
ocorre em cidades abaixo de determinado porte, ou 
seja, nos pequenos e médios Municípios brasileiros, 
porque a maioria dos Municípios brasileiros não têm 
transporte coletivo organizado. O perfil das viagens 
internas da população muitas vezes não justifica a im-
plantação de um sistema de transporte coletivo. Isso 
não significa, Senador Clésio Andrade, V. Exª que é 
de um Estado que tem mais de 800 Municípios, to-
davia, que a distribuição das atividades urbanas e as 
distâncias envolvidas não exijam a utilização de meios 
motorizados de transporte, inclusive nos deslocamen-
tos realizados pelos estudantes entre casa e escola. 

(Soa a campainha.)

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Assim, para que o benefício de que trata o PLS nº 
248/2013 possa alcançar todos os estudantes brasi-
leiros, independentemente do porte da cidade em que 
vivem e da existência de serviço regular de transporte 
coletivo em operação no local, apresentei uma emenda 
ao projeto que trata do programa Passe Livre Estudantil, 
para que seja garantida a oferta de transporte escolar 
gratuito como alternativa ao passe livre propriamente 
dito, quando existe um sistema de transporte público 
coletivo à disposição dos beneficiários.

Hoje, o Governo Federal cobre, na média nacio-
nal, apenas 10% do transporte escolar rural e pratica-
mente nada no urbano.

Segundo o último censo, 15%, cerca de 7,5 mi-
lhões de alunos da rede pública utilizam o transporte 
escolar...

(Soa a campainha.)

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – ... 
representando um gasto violento para os Estados e, 
sobretudo, para os Municípios brasileiros.

E, no momento em que corretamente defende-
mos o passe livre estudantil em cidades que possuem 
transporte coletivo regular, utilizando recursos prove-
nientes dos royalties do pré-sal – é uma das sugestões 
colocadas para ser fonte de financiamento –, nada 
mais justo do que estabelecer tal benefício a todos os 
estudantes brasileiros localizados em todo o Território 
nacional, nas cinco regiões deste País.

Desta forma, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, caros prefeitos brasileiros, peço a atenção do 
Relator, Senador Vital do Rêgo, do PLS nº 248/2013, 
e, sobretudo, de todos os meus pares aqui no Senado 
Federal, lembrando que todos nós conhecemos a rea-
lidade, Senador Walter Pinheiro, do transporte escolar 
no interior do País, para que juntos possamos aprovar 
esta emenda que, efetivamente, promove a educação 
em todos os Municípios brasileiros.

Se assim não o fizermos, estaremos privilegian-
do, Sr. Presidente, Senador Ataídes, tão somente as 
grandes e médias cidades deste País, que são as ci-
dades que têm maior poder financeiro, maior poder 
econômico, em detrimento dos pequenos e médios 
Municípios, mais uma vez, que ficam, muitas vezes, 
com a grande carga da responsabilidade de dar uma 
resposta direta ao cidadão...

(Soa a campainha.)

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – ... 
na prestação de serviços.

Sr. Presidente, fazendo este apelo geral aos meus 
pares aqui no Senado Federal e a todos aqueles que 
militam pela causa municipalista, requeiro atenção 
especial a esta emenda ao PLS 248, que é a emen-
da para levarmos a todos os Municípios brasileiros o 
passe livre estudantil, na forma de transporte escolar.

Muito obrigado.
Uma boa tarde a todos.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/

PSDB – TO) – Cumprimento V. Exª e quero dizer, nobre 
Senador, que a extinção do voto secreto neste Parla-
mento, projeto de autoria do nosso querido Senador 
Pedro Taques, com relatoria de V. Exª, é uma questão 
sine qua non para o País. Este Congresso realmente 
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tem que ser exemplo em transparência para o nosso 
povo. Parabéns!

Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy. (Pau-
sa.)

Senador Simon. (Pausa.)
Senador Paulo Bauer. (Pausa.)
Senadora Lúcia Vânia, em permuta com o Sena-

dor Jorge Viana. (Pausa.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco. PV – RN) – Sr. Pre-

sidente, Sr. Presidente ...
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/

PSDB – TO) – Paulo Davim. Perfeito.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Sem revi-

são do orador.) – Eu gostaria, Sr. Presidente, se V. Exª 
me permitir, em função dos acontecimentos divulgados 
pela mídia, da espionagem praticada pelos Estados 
Unidos, meu partido, o Partido Verde, publicou uma 
nota, e eu gostaria, se possível, de promover a leitura 
deste manifesto, manifesto do Partido Verde.

Passo à leitura:

A Bancada do Partido Verde vem manifestar 
seu repúdio às recentes denúncias de que os 
Estados Unidos estariam promovendo espiona-
gem de cidadãos brasileiros. Se procedente tal 
fato, os Estados Unidos estariam se nivelando 
a governos de tiranos – aqueles que não res-
peitam o direito fundamental à privacidade. A 
espionagem não se justifica sobre país algum, 
e muito menos sobre cidadãos brasileiros. A 
ser verdade que os Estados Unidos pratica-
ram tais métodos, nossa soberania estaria 
sendo agredida de forma violenta, de caráter 
inusitado. Entendemos que atos como estes 
não se justificam jamais. Nenhum país tem o 
direito de invadir a privacidade das pessoas.
O artigo 5º da nossa Constituição, cláusula 
pétrea, deixa bem claro que a privacidade é 
um bem inalienável, um princípio da demo-
cracia. um princípio da democracia. Ocorre 
que, exatamente o país que historicamente 
se apresenta ao mundo como defensor dos 
direitos individuais, estaria lançando ao lixo 
tal princípio.
Igualmente, é lamentável que nações podero-
sas se humilhem e, docilmente, aceitem ser 
espionadas por outra nação. E, além de não 
reclamarem da invasão na vida dos seus ci-
dadãos, aceitam, servilmente, atuarem como 
cães de guarda, tentando prender a pessoa 
que denunciou (...) que quebram convenções 
internacionais e agridem princípios básicos da 
diplomacia: alguns países vetaram o espaço 
aéreo ao avião do presidente da Bolívia, Evo 

Morales em seus territórios, colocando em 
risco a vida de todos que viajavam na aero-
nave, e a Áustria estabeleceu como condição 
para o pouso e abastecimento a exigência de 
vasculhá-la em busca do fugitivo. A violência 
aqui não foi somente contra Evo Morales, mas 
contra uma nação, contra um continente e con-
tra o povo sul-americano.

Essa, Sr. Presidente, é a nota do Partido Verde.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem.

Sr. Presidente, acabou de ocorrer, no gabinete 
da Presidência, uma reunião dos Líderes, na Câmara 
e no Senado, de todos os partidos, para uma tomada 
de posição e decisão que reputo da maior importância 
para, eu diria, o fortalecimento do Poder Legislativo e 
o correto desempenho, por parte da Câmara, do Se-
nado e do Congresso, de suas funções. 

Há um consenso de que o processo legislativo se 
encerra na apreciação dos vetos, que são um direito 
legítimo do Poder Executivo, como o Poder Legislativo 
tem o direito legítimo de apreciar o veto e aí encerrar 
o processo legislativo, nas relações entre os Poderes 
Executivo e Legislativo. Ocorre que existem mais de 3 
mil vetos sem apreciação. Mais do que sem aprecia-
ção, sem uma definição de procedimento, de como se 
vai apreciar esse volume acumulado de anos de vetos 
apostos a decisões do Congresso, e como é que o 
Congresso vai se comportar diante desse fato. Houve 
uma tomada de posição e uma definição. 

A Câmara dos Deputados havia, por projeto de 
resolução, votado, por unanimidade, na Mesa da Câ-
mara, decidido o seguinte procedimento: vetos apostos 
pela Presidente da República e publicados no Diário 
Oficial, se não forem apreciados em 30 dias, a partir 
da publicação no Diário Oficial, provocarão a obstrução 
natural da pauta do Congresso, por decorrência natural. 

O Congresso tem a função precípua de apreciar 
vetos e votar o Orçamento e a LDO. A Câmara havia 
feito essa definição e a remeteu para o Senado. Eu, por 
duas vezes, solicitei ao Presidente Renan uma definição 
desse assunto por parte da Mesa do Senado. S. Exª 
teve a oportunidade de dizer que já havia designado 
um relator, o Senador Jorge Viana, para apresentar, 
na reunião da Mesa do Senado, manifestação e pa-
recer sobre este projeto de resolução, e ficou definido 
na reunião que o Senado, pelo seu Relator, Senador 
Jorge Viana, adotará posição semelhante, com proce-
dimento semelhante, acorde com a Câmara, para ser 
votado, em reunião do Congresso amanhã, o projeto 
de resolução que instituirá este procedimento, que tem 
uma componente importante: na medida em que os 
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vetos publicados não sejam apreciados em 30 dias, a 
pauta do Congresso fica obstruída.

Poder-se-á dizer: “Bom, fica obstruída até novem-
bro, dezembro, quando se impõe a votação da LDO ou 
do Orçamento. E, ao longo desse tempo todo, os vetos 
não seriam apreciados”. Não, porque – quero deixar 
público – foi tomada uma posição conjunta dos Líde-
res na Câmara e no Senado – na Câmara já tomada 
e no Senado espero que também – de, se os vetos 
não forem apreciados, não indicar nenhum membro 
a compor as comissões especiais que apreciarão as 
medidas provisórias remetidas pelo Poder Executivo 
para apreciação na Câmara e no Senado.

A obstrução se fará, então, desta forma: na medida 
em que não existam comissões especiais compostas, 
as medidas provisórias, do ponto de vista de eficácia, 
deixarão de existir, porque não haverá comissão espe-
cial para recebê-las, nem apreciá-las, nem relatá-las, 
nem submetê-las a voto. Elas vão caducar. Elas vão 
chegar e vão caducar.

Esta é uma medida importante tomada por inicia-
tiva dos Presidentes da Câmara e do Senado, definida 
agora por consenso entre todos os Líderes, ouvido os 
Presidentes da Câmara e do Senado. 

É uma decisão importantíssima, que recupera 
para o Poder Legislativo um bom pedaço, uma boa 
fatia de suas prerrogativas.

E eu gostaria inclusive de, dito isso, ouvir – o que 
solicito – a manifestação do Presidente Renan, que 
conduziu, no seu gabinete, todas as tratativas, esteve 
acorde com o que acabei de relatar e que colocará para 
o Plenário a decisão que acabamos de tomar e que 
é decisão conjunta de Câmara e Senado em defesa 
das prerrogativas do Congresso, que com esse gesto, 
passa, com certeza absoluta, a desempenhar muito 
melhor e com muito mais autonomia suas prerrogativas.

Obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. José Agripino, o Sr. 
Ataídes Oliveira deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Senador José 
Agripino.

Os Líderes partidários acabaram de fazer um 
acordo compondo uma agenda que será apreciada 
até o final desta semana. Portanto, eu queria fazer um 
apelo aos Senadores que estão em outras dependên-
cias da Casa, que venham ao plenário. É muito im-
portante. Nós vamos ter pelo menos quatro ou cinco 
votações nominais.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Pela ordem, Sr. Presidente. O senhor anunciou a Or-
dem do Dia, não é?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Ainda não. Ainda não, mas concedo a 
palavra, pela ordem, a V. Exª.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – É que eu gostaria 
de pedir... Hoje pela manhã, na CCJ, nós aprovamos, 
por unanimidade, a PEC nº 122, que estou chamando 
de PEC dos Médicos, que é a PEC que observa e per-
mite a compatibilidade para que médicos das Forças 
Armadas possam ocupar outros serviços, desde que 
haja compatibilidade de horário e prevalência do vín-
culo militar. E eu gostaria de pedir que nós a colocás-
semos em votação. Inclusive já estou com o relatório 
de plenário pronto, e gostaria de pedir isso.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga, Líder do Go-
verno...

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... e Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, primeiro, quero parabenizar V. Exª, Sr. 
Presidente, e os Líderes, tanto da Câmara quanto do 
Senado, por uma demonstração de espírito público, 
de responsabilidade para com o País, ao buscarmos 
um entendimento que estabeleça a segurança fiscal, 
econômica e jurídica do nosso País diante do desafio 
que se pôs, de quase 3.500 vetos que aguardavam a 
deliberação do Congresso. Conseguimos, com esse 
entendimento, estabelecer um caminho que espera-
mos ver materializado no dia de amanhã, na sessão 
do Congresso Nacional. 

O Congresso Nacional passará a deliberar os 
vetos editados a partir do dia 1º de julho, de acordo 
com o estabelecido nesta resolução, que deverá ser 
aprovada pelo Senado no dia de amanhã e referen-
dada, obviamente, pela Mesa do Congresso Nacional.

Mas quero aqui dizer do nosso reconhecimen-
to, do espírito público, da responsabilidade, porque 
nós tínhamos, neste universo de 3.500 vetos, vetos 
extremamente polêmicos, que colocavam em risco a 
estabilidade econômica de nosso País e que, graças 
a esse encaminhamento, mostram um novo caminho 
que serena, que estabelece um caminho absoluta-
mente virtuoso, para que nós possamos continuar o 
nosso trabalho.

Portanto, fica aqui o nosso reconhecimento, Presi-
dente, esperando que amanhã isto se materialize pelo 
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entendimento de todos os Srs. Senadores e Senadoras 
do Congresso Nacional.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós é que agradecemos a V. Exª.

Eu concedo a palavra pela ordem ao Senador 
Rodrigo Rollemberg; em seguida, ao Senador Jarbas 
Vasconcelos; em seguida, ao Senador José Pimentel.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para 
manifestar o meu apoio à solicitação do Senador Eduar-
do Lopes. Essa proposta de emenda à Constituição foi 
aprovada hoje na Comissão de Constituição e Justiça, 
por unanimidade, e parece-me que é um tema que não 
tem dificuldade alguma. A 122, de autoria do Senador 
Marcelo Crivella. Portanto, a nossa opinião é que ela 
deve também entrar na pauta.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelo Partido dos 
Trabalhadores também, a oposição é favorável. Por-
tanto, há entendimento da nossa parte para votação 
também dessa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 

– PE. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu não 
quero comungar com o discurso de êxito, que acabou 
de pronunciar o Líder do Governo, o nobre Senador 
Eduardo Braga.

Nós vamos terminar o primeiro período da ses-
são legislativa, deste ano, sem votar a PEC 18/2013, 
a chamada “PEC dos Mensaleiros”. A matéria não foi 
apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, 
porque não quis o seu Presidente nem o relator da 
matéria. Apesar desse clima de euforia, de que está 
se votando matérias importantes dentro da agenda 
positiva do Senado, a “PEC dos Mensaleiros” não será 
votada neste semestre. 

A PEC acaba com a celeuma criada entre o 
Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal 
em torno da competência para se cassar mandato de 
Deputado ou Senador condenado por crime contra a 
Administração Pública ou por improbidade adminis-
trativa, porque prevê a perda automática do mandato 
de qualquer parlamentar condenado pelo Supremo, 
nessas duas hipóteses.

Eu lamento profundamente que cheguemos ao 
término dos nossos trabalhos no primeiro semestre 
sem que a PEC 18/2013, tenha obtido, sequer, relató-
rio na Comissão de Constituição e Justiça. Em respei-

to ao processo legislativo sei que é necessário que a 
matéria seja apreciada e votada, antes, na Comissão, 
para depois constar na ordem do dia do Plenário, mas 
isso não foi feito.

Quero deixar registrado meu protesto, a minha 
indignação em relação ao desprezo, ao tratamento 
que foi dado a essa matéria, talvez por ser de minha 
autoria. Eu levanto a minha voz contra essa postura. 
Gostaria de reforçar que não comungo com essa eu-
foria, com essa falsa sensação de “dever cumprido”, 
de que as coisas estão sendo feitas de maneira cor-
reta, com espírito público, pois não é verdade. A ver-
dade é que a “PEC dos Mensaleiros” não foi incluída 
na pauta de prioridades do Senado Federal, porque 
talvez haja pessoas que não têm interesse que essa 
matéria seja aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Renan 
Calheiros, quero parabenizar a forma como V. Exª tem 
conduzido os trabalhos, tanto do Senado Federal como 
do Congresso Nacional.

No que diz respeito ao Congresso Nacional, Sr. 
Presidente, nós vamos precisar de um grande esforço 
de todos os Líderes, da Câmara e do Senado Federal, 
para que possamos votar, além da resolução que tra-
ta do novo rito dos vetos, também a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. Como todos nós sabemos, não have-
rá recesso sem a votação da LDO. Até o dia 17, nós 
precisamos criar, Sr. Presidente, as condições políticas 
para votar a LDO.

É bom registrar que, há sessenta dias, setores 
da Câmara Federal implementam uma greve para que 
não se vote nada na CMO. Exatamente por isso, na 
data de hoje, 10 de julho, o parecer preliminar ainda 
não foi apreciado. Após o parecer preliminar, ainda 
teremos as emendas. Teremos também a votação 
deste parecer na CMO e, em seguida, a reunião do 
Congresso Nacional.

É bom registrar que as informações que temos 
recebido da Câmara Federal são de que, a partir de 
segunda-feira, dia 15 de julho, basicamente, o Plená-
rio da Câmara não terá números para deliberar. Aqui 
no Senado Federal, com a liderança de V. Exª, com a 
liderança dos partidos políticos, temos um ambiente 
mais favorável a ter quórum.

Por isso, Sr. Presidente, solicito a V. Exª que, na 
pauta de amanhã, além de constar a resolução, cons-
tasse também o PLN da LDO para 2014.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós queríamos comunicar à Casa, an-
tes da Ordem do Dia, que, em reunião com os Líderes 
das duas Casas do Congresso Nacional, foi feito um 
acordo de procedimento, segundo o qual nós votaría-
mos amanhã, na reunião da Mesa do Senado Fede-
ral, a resolução que tranca a pauta, a resolução que, 
a partir da publicação, tranca a pauta e obrigará, na 
prática, a apreciação de todos os vetos em 30 dias. E 
foi dada uma nota no seguinte sentido:

Em reunião com os Líderes partidários da Câ-
mara e do Senado, a respeito da deliberação 
acerca de vetos, ficou acertado o seguinte 
procedimento:
1º – A Mesa do Senado apreciará amanhã, 
quinta-feira, a proposta da Câmara dos Deputa-
dos de projeto de resolução do Congresso Na-
cional regulamentando a apreciação de vetos;
2º – Essa proposta prevê que o prazo para 
deliberação dos vetos passará a ser contado 
a partir da sua publicação na imprensa oficial, 
e, uma vez superados os 30 dias, a pauta do 
Congresso Nacional será trancada para qual-
quer deliberação;
3º – Aprovado pela Mesa, o projeto de resolu-
ção do Congresso Nacional será pautado para 
deliberação pelos Deputados e Senadores no 
mesmo dia, quinta-feira, e seus efeitos serão 
aplicados a todos os vetos publicados a partir 
de 1º de julho deste ano;
4º – A apreciação dos vetos ocorrerá em ses-
sões do Congresso Nacional a serem convo-
cadas preferencialmente para terça-feira de 
cada mês...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Fora 
do microfone.) – A terceira terça-feira de cada mês.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ...para a terceira terça-feira de cada mês.

E, ao término da reunião, essa nota foi aprovada 
pela unanimidade de todos os presentes, ou seja, de 
todos os Líderes partidários.

E quero comunicar à Casa também que nós com-
binamos com os Líderes do Senado um procedimento 
para apreciarmos alguns projetos que estão contidos 
na agenda do Senado: a PEC de iniciativa popular, que 
foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça; 
nós vamos aprovar um calendário especial para o Pla-
no Nacional de Educação, que foi também o que ficou 
combinado; a proposta de combate à tortura; a orga-
nização criminosa, projeto que também foi aprovado 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; a 
regulamentação do empregado doméstico; a conclusão 

da votação do projeto do Ecad, que foi aprovado on-
tem na Câmara dos Deputados e voltou para tramitar 
terminativamente aqui no Senado Federal. E vamos 
concluir, além dos três empréstimos que estão sobre 
a mesa, a votação que iniciamos ontem dos suplen-
tes. Porque ontem nós apreciamos o substitutivo, que 
foi derrubado por não ter alcançado 49 votos. Como 
as matérias estavam tramitando conjuntamente, nós 
vamos hoje concluir a votação. E o acordo que nós 
fizemos com os Líderes partidários foi exatamente o 
acordo com esse encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, foi exatamente isso 
que ficou combinado com os Líderes. V. Exª foi, como 
sempre, fiel aos entendimentos decorrentes da reunião.

Eu gostaria apenas de sugerir a V. Exª, ao mo-
mento em que peço, que, como há três pedidos de 
empréstimo sobre a mesa – são matérias pacíficas, e 
é importante serem votadas antes do recesso –, V. Exª 
iniciasse a Ordem do Dia pela votação desses três em-
préstimos, que são votações simbólicas, para as quais 
eu pediria o acordo dos Líderes presentes no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faremos exatamente isso que V. Exª 
sugere, Senador José Agripino.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Sem revisão do orador.) – Em aditamento à colocação 
feita pelo Líder Agripino, mais uma vez reafirmando que 
o compromisso é exatamente este apresentado por V. 
Exª, eu indago se amanhã pela manhã teremos sessão 
extraordinária deliberativa no plenário do Senado, se V. 
Exª já definiu, para que possamos comunicar aos Srs. 
Senadores – se esta for a decisão da Mesa – e para 
podermos fazer frente a todo esse calendário e a toda 
essa pauta estabelecida por V. Exª, sob pena de não 
conseguirmos cumprir a pauta apresentada por V. Exª 
aos Líderes, que foi aprovada pela unanimidade destes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós queremos agradecer ao Senador 
Eduardo Braga pela lembrança da convocação que 
todos nós combinamos, decidimos, no acordo dos Lí-
deres partidários.

Fica, portanto, convocado o Senado Federal para, 
amanhã, às 10 horas, fazermos uma sessão extraor-
dinária.

Às 11 horas, haverá uma reunião da Mesa Dire-
tora do Senado Federal, com o objetivo de deliberar-
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mos sobre o projeto de resolução, e, às 13h, sessão 
do Congresso Nacional para apreciação do projeto de 
resolução e outros projetos.

Peço aos Srs. Senadores que estão em outras 
dependências da Casa que venham, por favor, ao 
plenário. Nós vamos ter, pelo menos, cinco votações 
importantes.

Eu quero, mais uma vez, agradecer ao Senador 
Jayme Campos, por ter colaborado muito para que on-
tem nós pudéssemos chegar ao final daquela sessão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senado recebeu, da Câmara dos De-
putados, o Projeto de Lei da Câmara nº 50, de 2013 
(nº 3.546/2012, na Casa de origem, do Deputado Ivan 
Valente), que altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 
2012, para garantir acesso público a dados e informa-
ções empregados em análise de revisão de tarifa de 
remuneração de serviço de transporte público coletivo.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Projeto de Lei da Câmara nº 50, 
de 2013, vai às Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania; e de Serviços de Infraestrutura.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência recebeu da Câmara dos 
Deputados o Projeto de Lei da Câmara nº 51, de 2013 
(nº 2.791/2011, na Casa de origem, do Deputado We-
verton Rocha e outros), que altera a Lei nº 12.505, de 
11 de outubro de 2011, que “concede anistia aos po-

liciais e bombeiros militares dos Estados de Alagoas, 
da Bahia, do Ceará, de Mato Grosso, de Minas Gerais, 
de Pernambuco, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do 
Norte, de Rondônia, de Roraima, de Santa Catarina, 
de Sergipe e do Tocantins e do Distrito Federal puni-
dos por participar de movimentos reivindicatórios”, 
para acrescentar os Estados de Goiás, do Maranhão, 
da Paraíba e do Piauí.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Projeto de Lei da Câmara nº 51, 
de 2013, vai à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

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

Antes de começarmos a Ordem do Dia, nós va-
mos ler os projetos de requerimento de urgência para 
a Operação do Rio Grande do Norte, de empréstimo; 
para a Operação do Estado de Goiás – Programa de 
Modernização da Administração Fazendária do Estado 
de Goiás; para a conclusão do projeto do Ecad, cuja 

urgência já foi lida, será apenas votado; para urgência 
da regulamentação do trabalho doméstico; para votação 
do Projeto de Lei nº 11, da Câmara, de prevenção de 
combate à tortura – já foi lido, falta apenas ser apre-
ciado; e o requerimento de urgência...

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ...para as organizações criminosas, que 
será também votado hoje conforme combinado com 
os Líderes partidários.

São os seguintes os requerimentos na íntegra:
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O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Pre-
sidente. Eu tenho em mãos aqui o requerimento que 
pede a inclusão da PEC nº 122 no regime especial – 
inclusive, o senhor ouviu aí a manifestação do Líder 
Wellington Dias, a manifestação também de outros 
Senadores. É uma PEC que não tem dificuldade, a 
votação foi unânime lá na CCJ, e é importante, por-
que tanto se fala na questão dos médicos, de trazer 
médicos, substituição de médicos, e nós temos, nas 
Forças Armadas, médicos especializados, médicos que 
podem diminuir o déficit da Medicina no País.

Então, estou com o requerimento aqui para apre-
sentar e já há aqui, eu creio, uma concordância dos 
Líderes em votar essa PEC, a PEC nº 122.

Nós aguardamos a remessa do requerimento de 
V. Exª e um último requerimento, que é o requerimento 
que propõe um calendário especial para a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 3, tendo como primeiro 
signatário o Senador Rodrigo Rollemberg, que amplia 
os projetos de iniciativas populares.

Concedo a palavra ao Senador Waldemir Moka 
e, em seguida, ao Senador Humberto Costa.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 
Sem revisão do orador.) – Presidente Renan, V. Exª 
disse assim: “urgência do trabalho médico.” Eu não 
entendi. É a PEC nº 122? Eu tive até a oportunidade 
de, da tribuna, defender a PEC nº 122. Presidente Re-
nan, são médicos... Na verdade, é a chamada área de 
saúde do Exército, é a carreira de saúde do Exército. 
Não são só médicos, mas bioquímicos, médicos ve-
terinários, dentistas. Esses médicos, Sr. Presidente, 
não podem ter outro vínculo de trabalho nem mesmo 
depois de aposentados.

No meu Estado, esses médicos militares ou da 
Marinha fazem um importante trabalho atendendo aos 
ribeirinhos no Rio Paraguai, naquela região. São médi-
cos que têm uma experiência muito grande e que, se 
puderem ter outro vínculo, eles terão. Inclusive, eles 
podem fazer a diferença. A nossa Constituição proíbe 
isso, mas a PEC daria abertura para um vínculo de 
trabalho.

Então, é uma PEC que tem unanimidade, pelo 
menos hoje, na Comissão de Constituição e Justiça.

Faço um apelo a V. Exª para que possamos votá-la.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Sr. Presidente.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 

Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Humberto Costa e, em segui-
da, V. Exª.

Senador Waldemir Moka, só para informá-lo, nós 
ainda não recebemos o requerimento cuja votação foi 
sugerida pelo Senador Eduardo Lopes.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Sem 
revisão do orador.) – Presidente, eu quero, antes de 
mais nada, dizer que não tenho uma posição sobre a 
proposta dessa PEC. Agora, eu queria chamar a aten-
ção para o seguinte: nós temos aí a PEC que cria a 
carreira do médico, uma carreira do médico em termos 
nacionais, enfim. Eu defendo a carreira do médico, mas 
em outro modelo. É por isso que estou querendo que 
nós nos sentemos para discutir.

Agora, há uma incompatibilidade entre a PEC 
que trata da possibilidade de o militar ter outro víncu-
lo – não estou dizendo que sou contra, não – e essa 
carreira de médico do Estado. Eu acho que tem de 
haver um entendimento, talvez nomear uma pequena 
comissão para discutir isso, porque pode ser que uma 
coisa anule a outra.

Na proposta do Senador Vital do Rêgo só é pos-
sível um único emprego. A outra possibilidade de ati-
vidade, fora o emprego de médico, é para lecionar. 
Então, elas vão conflitar. 

Assim, eu pediria ao Senador Eduardo Lopes 
para que, junto com o Senador Vital do Rêgo, V. Exª, o 
Senador Paulo Davim e outros, nós nos sentássemos 
para ver se conseguimos chegar a um denominador 
comum sob pena de aprovarmos aqui coisas que são 
antagônicas. Temos que ter calma e cuidado com isso, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para pedir a V. 
Exª – eu já pedi na sessão de anteontem e de ontem... 
Eu gostaria de fazer um apelo a V. Exª... Presidente, 
eu gostaria de fazer um apelo a V. Exª.

Encontra-se também como um dos itens extra-
pauta, indo na sequência do que solicitou o Senador 
Agripino com relação aos empréstimos, a autorização 
à União para contratar operação financeira com a Re-
pública do Congo no valor equivalente a 352 milhões.

Apenas em aditamento ao que disse o Senador 
Eduardo Lopes, no que foi secundado pelo Senador 
Moka, na Amazônia, os médicos militares também têm 
uma grande oportunidade a partir desta PEC. Portan-
to, creio que a preocupação do Senador Humberto 
Costa é pertinente, mas penso que nós deveríamos 
buscar, seja na PEC da carreira dos médicos, seja 
na PEC defendida pelo Senador Eduardo Lopes, a 
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autorização para que possamos usar esse recurso 
humano, esse material humano que está à disposi-
ção na Amazônia, que está à disposição na fronteira 
brasileira, para que também atenda brasileiros que 
precisam de médicos.

Portanto, apoio a questão da PEC apresentada 
pelo Senador Eduardo Lopes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a todos e quería-
mos informar à Casa que combinamos com o Sena-
dor Eduardo Lopes o seguinte procedimento: vamos 
votar a PEC que amplia a iniciativa popular para efeito 
de projetos de lei e essa PEC que trata dos médicos 
nós apreciaremos apenas quando voltarmos do re-
cesso, no segundo semestre. Desse modo não ha-
verá prejuízo.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 
Sem revisão do orador.) – Senador Renan, desculpe-
-me, mas olhe do que trata a PEC. Hoje, o médico mi-
litar não é um médico da área de saúde, bioquímica. 
Ele só tem uma proibição porque a Constituição veda 
àquele que é das Forças Armadas ter um segundo 
contrato de trabalho. Esse médico militar jamais fará 
parte da chamada carreira médica. Ele já é médico do 
Exército. Só vamos permitir que ele possa ser contrata-
do depois de aposentado em uma prefeitura. Ora, com 
a carência de médicos que nós temos, por que não? 
Eu não consigo entender qual a dificuldade.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Moka, exatamente… Esses 
argumentos que V. Exª elenca são argumentos insubs-
tituíveis para que nós deixemos essa matéria para 
outra apreciação, num outro momento, numa nova 
oportunidade.

Vou conceder a palavra, pela ordem, ao Sena-
dor Paulo Paim. Em seguida, nós vamos começar a 
Ordem do Dia.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, eu queria… 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Antes, Senador Paulo Paim…

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Serei 
muito rápido, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Antes, porém, de conceder a palavra 
a V. Exª, eu queria destacar aqui, registrar, com muita 
satisfação, a visita que nós recebemos do nosso que-
rido amigo Senador Valter Pereira, que está abraçando 
a todos. É uma honra muito grande, Valter, tê-lo aqui 
novamente entre nós.

Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, na última quarta-feira, deu-

-se aqui um impasse, no fim da noite, em relação ao 
projeto dos Correios. Eu acabei fazendo uma proposta 
de encaminhamento; houve a concordância de todos 
os Líderes e, naturalmente, de V. Exª, que a matéria 
seria votada no dia de hoje.

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O apelo 

que eu faço a V. Exª é que o acordo e a palavra dada 
pelos Líderes, por V. Exª e por mim… Que a gente vote 
a matéria hoje, com acordo ou sem acordo. Este é o 
apelo que eu faço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria comunicar à Casa que nós 
assumimos um compromisso no sentido de que hoje 
nós deliberaríamos sobre essa matéria. E esse com-
promisso nós vamos levar adiante. Hoje nós vamos 
deliberar sobre essa matéria. Fique absolutamente 
tranquilo, Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do mi-
crofone) – Obrigado e agradeço aos Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos, mais uma vez, a V. Exª.

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

ORDEM DO DIA

Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 53, DE 2013

Projeto de Resolução nº 53, de 2013, (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 671, de 
2013, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
que teve como Relator o Senador Jayme Cam-
pos), que autoriza o Estado do Rio Grande do 
Norte a contratar operação de crédito externo, 
com a garantia da União, com o Banco Inter-
nacional para a Reconstrução e Desenvolvi-
mento (BIRD), no valor de até US$360 milhões.

Eu registro, com satisfação, a presença, entre 
nós, da Governadora Rosalba Ciarlini, nossa querida 
Governadora, ex-Senadora, grande amiga da Casa.

Discussão do projeto.
Não havendo quem queira discutir o projeto, de-

claro encerrada a discussão.
Passamos à votação
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Direto-

ra oferecendo a redação final, que será publicada na 
forma regimental.

É lido o seguinte:



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 45731 



45732 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 45733 



45734 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir a redação final, 
declaramos encerrada a discussão da redação final.

Passamos à votação da redação final.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria, antes 
de tudo, registrar a presença, entre nós, da Governado-
ra Rosalba, ex-Senadora, como V. Exª sabe, que vem 
aqui assistir à votação de um empréstimo que, para o 
Rio Grande do Norte, é fundamental.

Eu gostaria de dizer à Casa que esse emprésti-
mo tem características diferentes. É um empréstimo 
vultoso, de mais de US$300 milhões, concedido pelo 
Banco Mundial, produto de tratativas que demora-
ram mais de dois anos e encerra um projeto que foi, 
pelo Banco Mundial, entendido como modelo para a 
região e para o País, porque esse projeto, ou esse 
empréstimo vai financiar um modelo de crescimento 
autossustentável. 

É um modelo de crescimento em função de in-
vestimentos em trunfos da economia do Estado, na 
provisão de infraestrutura em educação, em saúde, 
na preparação do ambiente físico e pessoal e humano 
para que as vocações do meu Estado se viabilizem em 
matéria de emprego e renda para as pessoas. 

De modo que eu quero aqui cumprimentar a Go-
vernadora pela elaboração do projeto, pela luta para 
vencer todas as etapas dentro do Banco Mundial, no 
Governo Federal, e por ter agora o seu esforço coroa-
do pela nossa intenção de, em caráter prioritário, pela 
boa vontade de V. Exª, colocar a matéria em pauta e 
vê-la aprovada.

Eu, como potiguar, estou muito feliz pelo fato de 
ter, neste momento, estabelecido um marco para a vol-
ta ao crescimento de oportunidades no nosso Estado, 
no nosso Rio Grande do Norte.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, é só para...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª e, mais uma vez, 
registramos a presença honrosa, entre nós, da Gover-
nadora Rosalba Ciarlini.

Votação da redação final.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que 

aprovam a redação final permaneçam como se en-
contram. (Pausa.) 

Aprovada a redação final.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Wellington.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – É 

só para também parabenizar a Governadora Rosal-
ba, todos os Líderes e também os Senadores do Rio 
Grande do Norte, que, prontamente, trabalharam para 
a aprovação desse projeto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 54, DE 2013

Projeto de Resolução nº 54, de 2013 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 672, 
de 2013, da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, que teve como Relator ad hoc o Senador 
Valdir Raupp), que autoriza o Estado de Goiás 
a contratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, no valor de até US$11.577 
milhões, com o Banco Interamericano de De-
senvolvimento – BID.

Discussão do projeto, em turno único.
Senadora Lúcia Vânia.
Não havendo quem queria discutir o projeto, de-

claramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Discussão da redação final.

Não havendo quem queira discutir a redação final, 
declaramos encerrada a discussão da redação final.

Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Sr. 

Presidente, eu gostaria de agradecer a V. Exª a pres-
teza com que colocou esse projeto em votação.

Quero aqui também reafirmar os meus agradeci-
mentos ao Senador Lindberg, à Senadora Ana Amélia, 
que presidiu a reunião hoje, e ao Senador Valdir Rau-
pp, que foi o Relator.

Agradeço também ao Ministro da Fazenda, que 
possibilitou esse empréstimo, e não apenas esse, mas 
também outros empréstimos que têm promovido o de-
senvolvimento do Estado de Goiás.

Portanto, nesta ocasião, quero aqui dizer que 
esse empréstimo virá modernizar a máquina tributária 
do Estado, o que, sem dúvida nenhuma, vai acarretar 
uma eficiência maior.

Quero aqui cumprimentar o Secretário da Fazen-
da do Estado de Goiás, Dr. Simão Cirineu, que tem 
prestado um serviço ao Estado de Goiás que merece 
o elogio e o aplauso de todos nós.

Portanto, muito obrigada, Sr. Presidente, por ter 
colocado essa matéria em votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) Agradecemos a V. Exª.

A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 39, DE 2013

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução nº 39, de 2013 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 563, de 2013, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, que teve 
como Relator o Senador Ricardo Ferraço), 
que autoriza a União a contratar operação fi-
nanceira com a República do Congo no valor 
equivalente a US$352,676,103.62 para rees-
calonamento da dívida oficial congolesa para 
com o Brasil.

Discussão do projeto de resolução. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto de 

resolução, declaramos encerrada a discussão do pro-
jeto de resolução. 

Passamos à votação. 
As Senadoras e os Senadores que aprovam o 

projeto de resolução permaneçam como se encon-
tram. (Pausa.)

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

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

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – AL. Para encaminhar. Com revisão do orador.) 
– Queria declarar a posição que o PSDB já havia afirma-
do na comissão de mérito que examinou essa matéria. 

Nós somos contra, digamos, este perdão ou esse 
reescalonamento, seja que nome isso tenha para um 
país que, do ponto de vista das instituições democráti-
cas, está muito longe de ser aquilo que o povo africano 
e que a consciência universal preconiza, um país que, 
aliás, vem crescendo muito, um país que experimenta 
um grau de crescimento econômico muito maior inclu-
sive do que o nosso, e que é governado por uma elite 
medularmente corrupta.

Por essas razões, Sr. Presidente, e por discordar-
mos, por termos também a ideia de que esta diplomacia 
tão ativa do ex-Presidente Lula em relação aos países 
africanos nos quais ele se encontra neste momento 
envolve interesses que precisariam ser explicitados, e 
que não o são, por essa razão, Sr. Presidente, o PSDB 
votará conta a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Alvaro Dias, com a palavra 
V. Exª 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, na esteira do que disse o nosso Líder. esse projeto 
acabou passando por descuido na Comissão de Cons-
tituição e Justiça. Os demais ainda se encontram na 
Comissão para debate. Outros países africanos tam-
bém estão sendo beneficiados pelo Governo brasileiro 
com o perdão de dívida, além da questão de estarmos 
apoiando países com regimes ditatoriais, governantes 
corruptos, ditadores que esmagam a sua população. 
Há denúncias inclusive, em relação a um deles, de la-
vagem de dinheiro no nosso País. Isto é muito grave!

O objetivo desse perdão de dívidas com reesca-
lonamento é o de abrir a perspectiva de o BNDES con-
tinuar oferecendo empréstimos a essas nações. Isso 
é ainda mais grave. Não há como entender a postura 
adotada pelo Governo brasileiro nessa questão. 

Ainda recentemente, tivemos a notícia inusitada 
de que os empréstimos concedidos a Cuba e a Angola 
teriam a tarja de sigilosos, empréstimos secretos. Nós 
não sabemos o valor, as condições, em quanto tempo 
haverá o pagamento desse empréstimo, qual é o pra-
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zo, enfim, não sabemos nada; simplesmente a notícia 
de que o Governo brasileiro, através do BNDES, está 
oferecendo empréstimos a Cuba e a Angola, emprés-
timos secretos, sigilosos. 

Portanto, é evidente que nós deveríamos estabe-
lecer como preliminar para votação de matérias des-
sa natureza, que representam concessões a outras 
nações, se o país está sob a égide da democracia ou 
se está sob a égide da ditadura. Um dos países mais 
corruptos do mundo, com regime ditatorial, e o Brasil 
estende as mãos, abre os braços e faz cortesia com 
o chapéu do povo brasileiro. É claro que o nosso voto, 
o voto do PSDB, só pode ser contra, Sr. Presidente.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Também, Sr. Presidente, para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Jarbas 
Vasconcelos.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB – 
PE. Para encaminhar. Com revisão do orador.) – Voto 
contra a matéria Sr. Presidente, pelos mesmos motivos 
expostos pelos Senadores Aloysio Nunes e Alvaro Dias. 
A República do Congo convive com corrupção, assim 
como o Governo Brasileiro, que defende mensaleiros, 
inclusive orientando Senadores para não votarem a 
“PEC dos Mensaleiros”, de minha autoria. Por isso, não 
me surpreende o Governo Brasileiro pedir apoio a pro-
jeto que perdoa dívida de governo corrupto e ditador.

Vou pedir verificação de quórum nesta votação e 
em todas que forem possíveis para que possamos ser 
respeitados, para que, pelo menos, deem satisfação a 
um Senador da República e não fiquem escondendo 
as coisas, querendo fazer os outros de bobos, porque 
eu nunca fui, na minha vida, por esse caminho. 

Quero que fique consignado que não comungo 
com a iniciativa do governo de apoiar ditadores e com 
a presidente Dilma Rousseff, em defender mensaleiros.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aécio Neves.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr. 
Presidente, pela ordem!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra ao Senador 
Aécio Neves, em seguida ao Senador Pedro Taques e 
ao Senador Wellington Dias.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na mesma direção do alerta aqui feito pelos Senado-
res Aloysio Nunes, Alvaro Dias e Jarbas Vasconcelos, 
obviamente não há, da parte do PSDB, nenhuma obje-
ção a qualquer tipo de ajuda, de apoio ao desenvolvi-
mento de países irmãos ou de povos irmãos da África. 
Mas chama-nos a atenção, Sr. Presidente, que essa 

relação diplomática que se estabeleceu com esses 
países e que se transformou, num segundo momento, 
em relações comerciais e agora financeiras, não tenha 
vindo acompanhada de nenhum esforço do Governo 
brasileiro ou da diplomacia brasileira para que as ins-
tituições desses países pudessem agir de forma mais 
transparente.

Refiro-me não apenas ao Congo, mas a outras 
nações que estão distantes de viver na plenitude de 
suas instituições democráticas. Seria, talvez, o momento 
de um País como o Brasil fazer valer a sua liderança 
como um País emergente, com enorme potencial ain-
da de crescimento, para que esses países pudessem 
avançar do ponto de vista das liberdades democráti-
cas e, em especial, da transparência das suas ações.

Não desconhecemos, nós, brasileiros, e outras 
partes do mundo, as inúmeras suspeições que reca-
em sobre o Congo e outras nações no que diz respei-
to à lisura de procedimentos e à corrupção que, por 
algumas décadas, permeia, até culturalmente, parcela 
dessas nações.

Temos, Sr. Presidente – repito aqui –, uma preo-
cupação com o seu desenvolvimento, mas me chama 
a atenção, em especial, nós estarmos aqui garantindo 
um perdão de dívida de US$352 milhões sem que tenha 
havido por parte do Governo a mesma ação enérgica 
para, por exemplo, perdoar as dívidas dos agricultores 
do Nordeste, que foram abatidos pela mais grave seca 
dos últimos quarenta ou cinquenta anos.

Por essa razão, Sr. Presidente, e por outras tam-
bém, nós estamos oficiando ao BNDES no sentido de 
que haja transparência nos financiamentos que essa 
instituição financeira tem dado a outros países, como 
disse o Senador Alvaro Dias, em especial Cuba e An-
gola, agora carimbados como transações secretas, de 
segurança nacional. Outras não são.

No momento em que há um clamor nacional por 
maior transparência, não há justificativa que me pare-
ça razoável para que essas transações sejam objeto 
do sigilo e da confidencialidade.

Portanto, Sr. Presidente Renan Calheiros, o BN-
DES, que nos últimos anos teve uma perda patrimonial 
de 38%, enquanto no mesmo período os bancos pri-
vados tiveram um ganho, um acúmulo patrimonial em 
torno de 25% do seu patrimônio, é este mesmo banco 
que age agora de forma pouco clara, pouco cristalina.

Dessa forma, estamos, repito, buscando informa-
ções do BNDES sobre essas transações, em especial 
aquelas feitas no exterior, sob o carimbo do sigilo, para 
que haja, por parte do Senado Federal e dos repre-
sentantes da Federação, tranquilidade no momento da 
aprovação de outros financiamentos. 



45740 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013

Por essa razão, por não estar claro o destino des-
ses recursos, por não estar, a meu ver, estabelecida 
uma prioridade clara em relação a quem deva ter o 
beneplácito do Governo Federal, o PSDB está enca-
minhando contrariamente à aprovação desse perdão, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Pedro 
Taques e, em seguida, ao Senador Wellington Dias.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, na mesma linha, gostaria de registrar o meu voto 
contrário. Não é razoável que a União possa continuar 
a perdoar dívidas de países sem que nós... Reescalo-
namento? Muito bem, reescalonamento, sem que nós 
tenhamos, Senador Eduardo Braga, Líder do Governo, 
sem que tenhamos a ideia dos últimos cinco anos, de 
quanto foi feito a respeito disso. Temos a ideia? Não 
temos a ideia. 

Apresentei um projeto de resolução para que te-
nhamos essa ideia e também um requerimento para 
que possamos ter o valor, este valor. Não é possível 
que diante da carestia que vivemos no Brasil a União 
ainda possa fazer reescalonamento e perdão de dí-
vidas de países africanos em que existem ditadores, 
em que os direitos humanos não são respeitados, em 
que existe violação aos direitos básicos do indivíduo.

Por isso gostaria de registrar meu voto contrário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, primeiro, para ficar claro o que estamos tratando. 

Nos anos 70 e 80, o Governo brasileiro, para co-
mercializar com esses países, para vender produtos 
brasileiros para esses países, fez financiamento com 
o Banco do Brasil. O Banco do Brasil liberou recur-
sos, beneficiando o Brasil, porque era para a compra. 
Na verdade era um dinheiro que foi para lá e voltou a 
partir da comercialização desses produtos. Para ficar 
claro, para ninguém deixar de entender. Nos anos 70 
e 80, para ficar claro também que não é deste gover-
no o financiamento.

A exemplo do que aconteceu com o próprio Bra-
sil e com outros países, as taxas naquela época eram 
muito elevadas. E o que é que está se fazendo aqui? 
Fazendo-se uma reestruturação da dívida, em que as 
taxas utilizadas são taxas próprias do mercado, de 2% 
ao ano, assim como financiamentos que estamos fa-
zendo nesse instante para os nossos Estados, enfim, 
adequados à realidade do momento.

Sr. Presidente, eu quero dizer que é preciso ter 
cuidado para a gente não caminhar para uma linha de 

preconceito contra os países africanos. Nós estamos 
tratando aqui de uma relação com países do conti-
nente africano, países dos quais, na verdade, o Brasil 
não está perdoando dívida nenhuma. Nós estamos re-
estruturando dívidas, dívidas que tiveram um sentido 
comercial para o Brasil. Naquela época era um regime 
de ditadura, mas eu quero reconhecer que, pela forma 
da operação comercial, houve um interesse brasileiro 
nesse ponto. 

Então, eu quero chamar a atenção. O meu Par-
tido, Sr. Presidente, defende uma postura como essa, 
porque é isso que também cobramos de outros países. 
Há pouco tempo, há poucos anos, era o Brasil que co-
brava do Fundo Monetário Internacional, que cobrava de 
Banco Mundial, que cobrava de Banco Interamericano 
que houvesse uma reestruturação das suas dívidas. 

E é por isso que também quero fazer a defesa. 
Defendo a aprovação. Parabenizo o Senador Ricardo 
Ferraço pela aprovação e quero defendê-la como uma 
postura correta do Governo brasileiro. Aliás, acho que 
o Brasil tem que adotar uma política com os países 
da América do Sul, com os países da África, com ou-
tros países, porque é assim que a China, os próprios 
Estados Unidos e a Europa fazem. 

Aqui, se um empresário brasileiro quiser comprar 
produtos da Alemanha, quiser comprar produtos de 
outros países, terá facilidade dos bancos deles para 
poder trabalhar o financiamento para os seus negócios. 

Então é esse o caminho. Nós temos que parar 
com essa coisa de tupiniquim. Nós caminhamos para 
ser um país desenvolvido. E um país desenvolvido tem 
que ter um olhar, de um lado, para o mercado interno 
e, de outro lado, para o mercado externo. 

Nós temos produtos em condição de comercia-
lização para países da África, para países da Europa, 
dos Estados Unidos e da América do Sul, mas tem 
que haver um olhar especial para países como esses 
que estão colocados aqui, como o Congo.

Era isso que eu queria defender e defender aqui 
a aprovação.

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

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) Eu que-
ro dar o testemunho de quem viveu numa ex-colônia 
portuguesa três anos depois da independência. Eu fui 
morar em Moçambique em 1978. A independência de 
Moçambique ocorreu em 1975, depois de 400 anos de 
colonialismo. Com a independência, os portugueses re-
tornaram para Portugal. Toda a estrutura ali construída 
foi abandonada. Depois de 300 anos de colonialismo, 
não restou um único médico moçambicano formado ali.
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Portanto, é uma história de colonialismo que nós 
vivemos, que a África viveu até muito recentemente. 
Eu testemunhei: o Brasil vendeu de tudo para Moçam-
bique, para Angola, para a Guiné, para os países afri-
canos recém-independentes, que não tinham recurso, 
porque tudo que existia ali desapareceu da noite para 
o dia. Eu me lembro dos supermercados de Maputo – 
Maputo é uma belíssima cidade, uma cidade europeia, 
com grandes supermercados –, e, nos anos de 1978, 
de 1979, o que a gente encontrava, nas gôndolas dos 
supermercados, era feijoada brasileira. É preciso ver 
o que foi que o Brasil exportou com essas linhas de 
crédito que foram abertas para os países africanos.

Portanto, acho que esse ato de generosidade 
nos engrandece, engrandece o Brasil e, sobretudo, é 
uma demonstração de respeito. Foi um absurdo o que 
o colonialismo fez na África. Portanto, peço o reconhe-
cimento aqui dos absurdos que os países europeus 
cometeram na África.

E nós fomos colônia! Imaginem vocês, o Brasil 
foi colônia! Em 1822, nós logramos a independência. 
A independência de Moçambique aconteceu em 1975! 
A de Angola se deu um pouco depois, como também 
a de Guiné e a de Cabo Verde.

Portanto, não vejo razão para se estranhar que o 
Brasil, uma ex-colônia portuguesa, tome uma atitude 
generosa como essa.

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Sr. Presidente...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra, pela ordem, ao 
Senador Eduardo Lopes e, em seguida, ao Senador 
Randolfe Rodrigues.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Quero só comunicar 
à Presidência que, em conversa com o Senador Hum-
berto Costa, decidimos fazer uma reunião na terça-feira, 
quando vamos discutir as duas PECs, a de nº 122 e a 
PEC do Senador Vital Rêgo. Então, esse é o pedido. 
E aí isso fica para o segundo semestre.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

Com a palavra, o Senador Randolfe Rodrigues.
Em seguida, falará o Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. 

Presidente, nós temos uma tradição histórica, nestes 
500 anos de nossa formação, de falar forte, firme e 
grosso com nossos irmãos latino-americanos e africa-
nos e de sempre falar fino e de forma submissa com 
os europeus e com os norte-americanos.

Isso está sendo reconhecido, meu caríssimo Lí-
der Eduardo Braga, por um Parlamentar de um partido 
de oposição, de oposição de esquerda. Isso tem sido 
alterado, mas não na velocidade com que eu gostaria 
que fosse alterado. Acho que poderíamos ousar mais 
agora, por exemplo, no episódio envolvendo uma cla-
ra agressão por parte do governo dos Estados Unidos 
contra nós. Mas isso está sendo alterado ultimamente 
por parte das nossas relações exteriores. Nós estamos 
estabelecendo novas relações, novo nível de relações 
com nossos irmãos latino-americanos e com os países 
africanos. Isso tem de ser reconhecido.

Então, temos de estabelecer este novo padrão de 
falar forte, alto, firme e grosso com nações que estão, 
entre as economias do Planeta, no mesmo nível que 
a nossa e de falar com a generosidade necessária em 
especial com as nações africanas, com as quais temos 
uma dívida histórica e que forjaram a nossa Nação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador José Agripino.

Em seguida, falará o Senador Ataídes Oliveira.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
falarei rapidamente.

Eu gostaria muito de aqui fazer um discurso de 
aprovação à concessão da liberação desse emprés-
timo ao Congo, um país aparentemente pobre, mas, 
seguramente, menos pobre do que o Nordeste, porque 
os índices de crescimento do PIB daquele país foram, 
ultimamente, nos últimos cinco anos, maiores do que 
os índices de crescimento do PIB do Nordeste.

O que se está votando? Uma reestruturação do 
pagamento da dívida do Congo ao Brasil, que, aliás, 
foi objeto de um compromisso, de uma tomada de po-
sição da Presidente quando lá esteve. Eu até poderia 
dizer que se está perdoando a dívida de países afri-
canos que crescem mais do que a economia do Nor-
deste, que são governados por ditadores proprietários 
de Rolls-Royce, de Ferraris, de Lamborghinis, o que é 
uma coisa que nos revolta, mas prefiro não falar nada 
disso, Senador Aloysio.

Eu preferiria dizer que se está propondo a rene-
gociação da dívida em bases que eu gostaria muito de 
ver, que se está propondo a renegociação da dívida 
dos pequenos agricultores do Nordeste nas mesmas 
bases. Eu gostaria imensamente de ver aqui as mes-
mas condições que foram oferecidas para a renegocia-
ção da dívida do Congo com o Brasil. O Brasil poderia 
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oferecer a mesma condição ao pequeno produtor rural 
do Nordeste e do Norte, de quem se está tomando a 
terra. O oficial de Justiça bate à porta da casa dele, 
porque ele não pode pagar o empréstimo. Eu ficaria 
feliz se a ele estivesse sendo dada a mesma condição, 
mas isso não ocorre.

Nós estamos lutando na MP nº 610 por uma re-
negociação possível em que se dá apenas um rebate 
de parte da dívida e em que se alonga o prazo. É o 
que se dá como salvação da pátria, enquanto a países 
africanos que crescem mais do que o Nordeste, que 
não são Brasil, oferecem-se condições excepcionais.

Eu não tenho cara para chegar ao meu Estado, 
dizendo que votei a favor de uma injustiça que se pra-
ticou contra a minha região. O meu voto é “não”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu agradeço a V. Exª.

Antes de conceder a palavra ao Senador Ataídes, 
eu queria dizer que, ontem, na reunião de prefeitos, 
nós tivemos a oportunidade de ponderar para mais de 
quatro mil prefeitos que estavam presentes que o que 
mudou fundamentalmente no Brasil foram as priorida-
des. Eu sou representante no Senado Federal de um 
Estado que paga R$57 milhões da sua dívida pública 
todos os meses para a União, com taxa de juros que 
chega a 19%. São essas prioridades que nós vamos 
ter de discutir a partir de agora.

Eu penso que este debate tem, sim, razão, e é 
fundamental que nós tenhamos a consciência de que, 
a partir de agora, nós vamos ter mesmo de discutir no 
Brasil as prioridades que nós fazemos quanto aos re-
cursos contidos no Orçamento.

Com a palavra, o Senador Ataídes.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO. 

Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, sua fala vem coadunar com o que eu também 
penso. Os nossos prefeitos estão em nossa capital, 
há mais de dois dias, suplicando à União, ao Governo 
Federal uma simples ajuda para os seus Municípios. 
De acordo com um projeto dessa natureza, eu verifico 
que o caixa da União tem muito dinheiro, porque está 
perdoando, está fazendo remissão de dívida com outros 
países. Sr. Presidente, por que não se faz o mesmo 
para o meu Estado, que é tão pobre, que tem uma dí-
vida com a União e que paga taxas exorbitantes? Por 
que não há uma remissão da nossa dívida, da dívida 
do Estado do Tocantins? Portanto, Sr. Presidente, sou 
contrário a esse projeto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Jarbas Vas-
concelos.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou 

em pé aqui para pedir verificação. Já há aqui apoio 
suficiente. Nós o faremos quando V. Exª colocar a ma-
téria em votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação.

Os Srs. Senadores que aprovam o projeto de 
resolução permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Há um pedido de verificação, e nós vamos pro-

ceder à imediata verificação de votação do Projeto de 
Resolução nº 39.

Peço aos Srs. Senadores que estão em outras de-
pendências da Casa que, por favor, venham ao plenário. 
Nós vamos fazer uma verificação de votação. E haverá 
pelo menos mais três ou quatro votações nominais.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, pela Liderança do PT, a orientação é pelo 
voto “sim”. Conclamo aqui as Srªs Senadoras e os Srs. 
Senadores que possam comparecer aqui, para que 
possamos proceder à votação. Pelo PT e pelo Bloco, 
a orientação é pelo voto “sim”.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Sr. Presidente...

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

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Da mesma forma, falo pela Liderança do Governo, 
reconhecendo muitos dos argumentos aqui colocados. 
É preciso reconhecer também que, independentemente 
dos governos, o povo do Congo... Não é possível que 
nós brasileiros queiramos penalizar um povo tão humil-
de e tão necessitado como o povo africano! Portanto, 
a recomendação da Liderança do Governo é pelo voto 
“sim”, Sr. Presidente, para que nós possamos reesca-
lonar e restabelecer a capacidade de financiamento 
com aquele país.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)
Com a palavra, o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – O PSDB vota “não”, Sr. Presidente, pe-
las razões já expostas por todos nós. O voto é “não”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Jarbas Vas-
concelos.

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

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE. Com revisão do orador.) – Senhor presidente, 
se a questão é ajudar o povo, devemos começar pe-
los brasileiros, ajudando a população do Nordeste, 
por exemplo, que como disse o Senador Aécio Neves, 
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passa pela pior seca dos últimos 50 anos, que atinge 
brutalmente vários Estados do semiárido. Devemos 
primeiro atender o povo do Norte, do Nordeste, do 
Centro-Sul, os mais necessitados.

Esta é uma proposta corrupta do Governo Brasi-
leiro, que é benevolente com corrupção. Essa proposta 
pretende ajudar um governo ditador e corrupto. E, di-
tadura é ditadura, seja ela de direita ou de esquerda, 
não há diferença. 

É importante nos posicionarmos contra essa ini-
ciativa do Governo – que beneficia ditadores – para 
que fique registrado na história e nos Anais do Senado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Cássio 
Cunha Lima.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 
PB) – Sr. Presidente, não se trata de uma manifes-
tação contrária ao povo humilde, pobre e sofrido da 
África, mas de uma manifestação favorável ao povo 
humilde, pobre e sofrido do Semiárido do Nordeste, 
das regiões ribeirinhas do Amazonas, de onde vem o 
Líder do Governo, Eduardo Braga. Precisamos ter a 
compreensão de que não é possível anistiar, perdoar 
dívidas de países outros...

O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM. Fora 
do microfone.) – É reescalonamento, não é perdão 
de dívida.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 
PB) – ...e não reescalonar – mesmo que seja um es-
calonamento – dívidas de Estados e de Municípios, 
por exemplo, como é o caso de Campina Grande, na 
Paraíba, que está hoje sendo penalizada com mais de 
18% de suas receitas para saudar os seus compromis-
sos com a União. Ao tempo em que fui Governador da 
Paraíba, o nível de comprometimento da dívida pública 
chegava a 16% das nossas receitas.

(Soa a campainha.)

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 
PB) – E nunca encontrei ouvidos sensíveis do Governo 
Federal – e era o mesmo Governo – para renegociar, 
para repactuar essa dívida. E vem agora o Governo, 
que arrocha Estados e Municípios brasileiros com uma 
dívida pública impagável, com juros extorsivos, a rees-
calonar dívida com os países africanos. Que tenhamos, 
pelo menos, isonomia no tratamento!

É por essa razão que renovamos o encaminha-
mento já feito pelo Líder do PSDB, votando contra essa 
matéria, em favor do Nordeste, do Norte, dos Estados 
e Municípios brasileiros, que estão, há muitos anos, 
sufocados com suas dívidas públicas – estas não são 
reescalonadas, como acontece agora com a proposta 
do Governo em relação aos países africanos.

Queremos justiça para o nosso País!
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 

Presidente, o Democratas vota “não”.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 

Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Os Democratas votam “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Valdir 
Raupp e, em seguida, ao Senador José Pimentel.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Sr. Presidente, a primeira renegociação com a dívida 
do Congo foi feita no Governo do Fernando Henrique 
Cardoso, em 2000. Isso é importante para o comércio 
bilateral entre o Brasil e este país, não só com o Congo, 
mas com a Costa do Marfim e com outros países que 
estão aqui, no Congresso, para renegociação de dívida.

Portanto, encaminho, em nome da Bancada do 
PMDB, o voto favorável, o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pimentel e Senadora Vanes-
sa Grazziotin. 

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a tratativa dessa 
dívida vem dos anos 70, quando o Brasil resolveu fazer 
empréstimo a esse país e a outros países da África 
para fins de exportação. No entanto, esses países não 
concretizaram todo o seu processo de exportação e 
não liquidaram essas dívidas. Em 2000, o Governo bra-
sileiro e este Congresso Nacional, o Senado Federal, 
resolveram anistiar, perdoar, 50% dessa dívida. Esse 
perdão foi exatamente nos mesmos moldes que nós 
estamos fazendo hoje, com os mesmos fundamentos, 
com o acompanhamento do Banco Mundial e do Fun-
do Monetário Internacional. Portanto, aqueles que hoje 
se insurgem contra esse acordo deveriam levantar os 
dados do ano 2000, da sessão do Senado Federal em 
que se aprovou exatamente o que estamos fazendo 
hoje, no que diz respeito à metade dessa dívida. Ago-
ra, estamos completando esse processo. 

(Soa a campainha.)

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – O Go-
verno Federal tem um olhar todo especial para com o 
Nordeste, para com as vítimas da seca. Sou do Estado 
do Ceará, e, até os anos 2000, quando havia seca no 
Nordeste, nós éramos obrigados a ocupar as cidades 
para ter alimentos. 

Estamos vivendo a maior seca dos últimos cin-
quenta anos, e não há uma única cidade, um único 
comércio ocupado, porque o governo do Presidente 
Lula e o Governo da Presidenta Dilma se anteciparam 
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e resolveram o problema da alimentação urbana. O que 
temos hoje é um problema com a alimentação animal. 

Tomamos uma série de medidas. O Senador Eu-
nício Oliveira acaba de ser o Relator da última Medida 
Provisória, a nº 610, que traz uma série de regras para 
melhorar, para diminuir o sofrimento do povo nordestino.

Portanto, Sr. Presidente, essa não é uma matéria 
nova. É uma matéria que o Congresso Nacional, que 
o Senado Federal já votou nos anos 2000. Agora es-
tamos completando essas tratativas, que vêm desde 
aquela época.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação e pro-
clamar o resultado.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria só lembrar à Casa que com-
binamos um procedimento com os Líderes partidários 
para simplificarmos. Hoje falaria um representante por 
cada partido. Se nós não colaborarmos, nós não vamos 
votar essa lista imensa de matérias que estão pauta-
das para hoje. É muito importante que nós votemos.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Presidente Renan, se V. Exª me permitir.

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

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Eu só 
quero dizer que eu já votei. Sou contra. Se nós tiver-
mos que dar perdão para alguém, vamos dar para os 
Estados e para os Municípios, que estão todos que-
brados, endividados. E o cara do Congo, da “conga” 
– não sei de onde é – está gastando dinheiro a rodo 
por aí, comprando apartamento no Rio de Janeiro, e 
nós aqui vamos aprovar a isenção, o perdão de uma 
dívida. Então, sou contra. Se tivermos que fazer algu-
ma coisa, vamos fazer para nós, para o povo brasileiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Presidente, nós não podemos perdoar essa dívida da 
República do Congo, nem reescalonar, Senador Edu-
ardo Braga, porque nós estamos reescalonado só com 
o intuito de abrir novas linhas de financiamento para 
os países que não cumpriram com as suas obrigações 
com o Brasil. Então, isso aí é apenas para atender o 
lobby do ex-Presidente Lula na África. É isso que nós 
estamos fazendo aqui. Então, nós não podemos dar o 
aval agora para que possamos reescalonar a dívida, 

quando os Municípios e os Estados brasileiros estão, 
todos eles, com necessidade de recursos. 

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Se 
temos que reescalonar dívida, vamos votar, Senador 
Renan Calheiros, a revisão das dívidas dos Estados 
e dos Municípios, mudar o índice, o indexador. Vamos 
reescalonar. Isso, sim, que é obrigação do Congresso 
Nacional fazer.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Vanessa Grazziotin.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Muito obrigada, Senador Renan. Serei brevís-
sima, apenas para dizer que nós estamos discutindo 
o reescalonamento de uma dívida cujo valor é pouco 
mais de US$2 milhões. Somente. Parece que nós es-
tamos votando aqui dívida de milhões e milhares e mi-
lhares de dólares. São US$2 milhões, Sr. Presidente. 

O primeiro perdão aconteceu em 2000. Penso que 
é muito importante a solidariedade do Brasil para com 
os países, sobretudo com os mais pobres, os africa-
nos. Nós não estamos favorecendo governo nenhum, 
mas, sim, o povo irmão da África. 

O PCdoB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O PCdoB vota “sim”. 
Eu vou encerrar a votação.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pre-

sidente, apenas para informar quem está nos ouvindo, 
pela TV Senado e pela Rádio Senado, que o valor é 
de US$352.676.103,62. Aliás, é em dólares mesmo, 
em dólares dos Estados Unidos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É exatamente como fala o Senador Al-
varo Dias. A operação é de US$352 milhões.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Presidente, pela ordem, quero encaminhar também.

Quero dizer à Senadora Vanessa que não são 
US$2 milhões. Senadora Vanessa, são US$352 mi-
lhões, e eu consulto V. Exª, nosso Líder, se o Estado 
do Amazonas poderia, eu imagino, fazer um reescalo-
namento generoso, bondoso para o Estado.

Nesse caso, também é muito importante chamar 
atenção para a forma com que o BNDES está fazen-
do os financiamentos. Nós temos que ter mais critério. 
Caso contrário, vamos quebrar também o BNDES, pelo 
fato de que os empréstimos que o BNDES tem feito 
nos últimos tempos têm sido irresponsáveis. 

(Soa a campainha.)

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Grandes empresas tomaram financiamento, e a grande 
parte agora está literalmente falida.
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Portanto, quero pontuar: o meu voto é “não”. O 
Brasil não pode fazer esse tipo de negócio, pelo fato de 
que temos problemas internos que temos que resolver.

Com certeza, como bem disse o Senador Ivo 
Cassol, vamos reescalonar a dívida dos Municípios 
brasileiros e também a dos nossos Estados.

(Soa a campainha.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente, só para esclarecer também: o perdão é 
de US$278.087.640,00. Portanto, o perdão é de mais 
de US$278 milhões. O resto é reescalonamento. Du-
zentos e setenta e oito milhões de dólares é perdão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu vou encerrar a votação e proclamar 
o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – SIM, 39; NÃO, 21.

Houve duas abstenções.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Está, portanto, aprovado o Projeto de 
Resolução nº 39, de 2013.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Srs. Senadores, nós vamos concluir a vo-
tação que iniciamos ontem, com a PEC nº 37, de 2011.

Item extrapauta:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 11, DE 2003

Proposta de Emenda à Constituição nº 11, de 
2003, que altera a Constituição Federal para 
disciplinar a candidatura do suplente de Se-
nador e a eleição para o Senado Federal em 
caso de vacância.
Parecer sob nº 544, de 2008, da Comissão 
de Constituição,Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Demóstenes Torres favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece; e pela rejeição das demais ma-
térias que tramitam em conjunto, com voto em 
separado da Senadora Ideli Salvatti.

São os seguintes os itens que tramitam em 
conjunto:

Item extrapauta:

Proposta de Emenda à Constituição nº 1, de 
2007, tendo como primeiro signatário o Sena-
dor Valter Pereira, que acrescenta parágrafo 
ao art. 56 da Constituição Federal, para vedar 
a convocação de suplente durante o período 
de recesso Legislativo. 

Item extrapuata:

Proposta de Emenda à Constituição nº 12, de 
2007, tendo como primeiro signatário o Sena-
dor Expedito Júnior, que altera a redação do 
§ 1º do art. 56 da Constituição Federal, para 
vedar a convocação de suplente quando res-
tarem menos de cento e vinte dias para o en-
cerramento do mandato. 

Item extrapauta:

Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 
2007, tendo como primeiro signatário o Sena-
dor Tião Viana, que dá nova redação aos arts. 
46 e 56 da Constituição Federal, de modo a 
introduzir novas regras para a suplência de 
Senador. 

Item extrapauta:

Proposta de Emenda à Constituição nº 55, de 
2007, tendo como primeiro signatário o Sena-
dor Eduardo Suplicy, que altera a Constituição 
Federal para Instituir eleições diretas para os 
suplentes de candidatos ao Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Ontem, nós deixamos de votar o re-
querimento do Senador Eduardo Suplicy e fizemos um 
acordo para hoje concluirmos a votação. 

Na sessão de ontem, foi derrubado o substitu-
tivo, e deixamos de apreciar o requerimento do Se-
nador Eduardo Suplicy. Não vamos apreciá-lo hoje, e 
não apreciando o requerimento de preferência para a 
proposta dele com relação aos suplentes de Senador, 
nós vamos seguir a ordem das PECs, que estavam 
tramitando conjuntamente.

Eu concedo a palavra ao Senador Francisco 
Dornelles.

Com a palavra V. Exª.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, ontem, nós examinamos 
aqui uma proposta de emenda à Constituição, que re-
almente foi recusada por esta Casa, sob o fundamen-
to de que a Casa não aceitaria a regra limitativa de 
suplentes, no que se refere a substituir em situações 
provisórias e suceder condições permanentes.

(Soa a campainha.)

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 
– RJ) – Nós tínhamos aqui a PEC nº 11, de 2003, e 
nela eu faço um substitutivo com a seguinte redação:

O art. 46, da Constituição Federal, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
Cada Senador será eleito com um suplente. 
É vedada a eleição de suplente do Senador que 
seja cônjuge ou parente consanguíneo ou afim 
do titular até o segundo grau ou por adoção. 
O disposto nessa Emenda entra em vigor na 
data de sua publicação, não se aplicando ao 
mandato dos Senadores e suplentes eleitos 
em 2006 e 2010.

Pela aprovação nesses termos que apresento, 
Sr. Presidente.

Muito obrigado.

É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O parecer do Senador Francisco Dor-
nelles é favorável à Emenda nº 2 do Relator.

Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, eu votei 
na votação anterior, mas acho que não apertei devi-
damente o “sim” duas vezes. Peço para ser registrado 
o meu voto “sim” na votação relativa ao empréstimo 
do Brasil para o Congo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de V. Exª.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pergunto: vamos votar agora a PEC sobre a eleição 
direta do suplente de Senador?

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Não?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – A Proposta de Emenda à Constituição nº 
37 está tramitando apensadamente, ou seja, conjunta-
mente com outras propostas de emenda à Constituição.

Ontem, nós votamos o substitutivo. O substituti-
vo foi derrubado, porque só teve 46 votos favoráveis.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Certo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Portanto, não foi aprovado. Estava sobre 
a mesa, para colocarmos em consideração, em apre-
ciação o requerimento de V. Exª, pedindo destaque, 
preferência para a PEC que é subscrita, em primeiro 
lugar, por V. Exª. Nós, ontem, fizemos um acordo para 
não apreciarmos o requerimento naquela oportunidade.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Naquela hora. Sim. E agora?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E agora vamos concluir a votação, o 
processo de votação da proposta de emenda à Cons-
tituição.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Inclusive daquele requerimento?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – São várias propostas.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Certo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós não apreciamos o requerimento 
de V. Exª.

Eu concedi a palavra ao Senador Francisco Dor-
nelles para que ele emita parecer, em substituição à 
Comissão de Constituição e Justiça, com relação a uma 
das propostas de emenda à Constituição: a Emenda 
nº 11, de 2003, que está tramitando conjuntamente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Ele acabou de proferir o parecer. Em 
seguida, nós votaremos o requerimento de V. Exª, pois 
o requerimento de V. Exª pede preferência para apre-
ciar uma das propostas.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Está bem. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A votação dessa proposta do Senador 
Francisco Dornelles vem na sequência da apreciação 
que nós fizemos ontem do substitutivo que foi apre-
sentado pelo Senador Luiz Henrique.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Luiz Henri-
que, pela ordem.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr. 
Presidente, eu quero... Para encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Emen-
da nº 37 foi derrotada não porque esta Casa rejeitasse a 
proibição de candidatura de suplente parente até o se-
gundo grau do titular, mas porque parte considerável dos 
Srs. Senadores não aceitava aquela norma que previa 
que o suplente substituísse, mas não sucedesse o titular.

Escoimada do novo texto aquela distinção, eu 
entendo, Sr. Presidente, que a matéria está suficien-
temente madura e que nós não devemos despender 
mais tempo para aprová-la, e votá-la imediatamente, 
para esse aperfeiçoamento, no sentido de que desen-
cadeemos efetivamente a reforma política.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

– 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.) – Nós já estamos 
em fase de encaminhamento, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não. Nós estamos em fase de discussão.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pimentel.
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O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, a emenda apresentada pelo Senador 
Francisco Dornelles ajusta o texto, dialoga com as ruas 
e atende toda a discussão que fizemos ontem. Ela re-
duz para um suplente, que é o pedido de todos nós, e 
proíbe a chamada indicação de parentes até o segundo 
grau, que é exatamente o grande reclamo das ruas.

Exatamente por isso, no tema de ontem, eu fiz 
questão de não abordar, mas hoje, Sr. Presidente, 
peço aos nossos pares que possamos aprovar, por 
unanimidade, se possível, a emenda de Francisco 
Dornelles, por ser justa, correta e atender a todos os 
debates feitos nesta Casa.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Para discutir. Para discutir.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
queria fazer um apelo e um entendimento entre os Lí-
deres, para que V. Exª pudesse encerrar a discussão; 
entraríamos no encaminhamento, abrindo o painel, já 
que ninguém vai apresentar destaque. É uma emenda 
muito simples, que faz o desejo da Casa.

Portanto, eu queria propor que V. Exª pudesse 
encerrar a discussão, abrir o painel e todos encami-
nhariam a votação, já votando, Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Pela ordem.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
cumprimentar as Lideranças, V. Exª e todos aqueles 
que chegaram ao consenso e ao bom senso, porque 
a nossa discussão de ontem, todos nós reconhece-
mos, foi péssima. Nós não conseguimos chegar a um 
acordo político para uma coisa tão simples como a que 
estávamos votando ontem e demos a demonstração 
para a sociedade de que a reforma política seria muito 
difícil, já que não estávamos concordando num tema 
tão simples. Mas hoje nos redimimos. Hoje, estamos 
trazendo uma proposta que eu defendia ontem tam-
bém: eleição de um suplente, sem nenhuma presença 
de pai, de mãe, de marido, de esposa ou de qualquer 
tipo de parente afim na chapa de Senador.

Portanto, parabéns. Vamos votar e tenho certeza 
que será por unanimidade a decisão que vamos tomar 
agora. Parabéns, Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vai 
ser a sugestão que foi feita pelo Líder Jucá? Vai abrir 
o painel, vai fazer a votação? Porque eu quero me 
pronunciar sobre a matéria?

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, com o painel aberto, eu peço a inscri-
ção para encaminhar pelo PCdoB.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, só para aproveitar a opor-
tunidade para dizer que o nosso Líder do PP, Francisco 
Dornelles, hoje, com a nova posição e a redação que 
foi dada para um suplente só e nenhum parente, tem 
meu voto favorável.

Portanto, meu Líder Dornelles cada vez mais 
demonstrando a competência, a seriedade e o com-
promisso com o povo brasileiro. Portanto, hoje, sou 
favorável também.

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

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP. Sem revisão do orador.) – Presidente, não é o 
melhor, mas, diante dos acontecimentos de ontem, 
é o possível. E a esta altura, neste momento, diante 
dos notórios acontecimentos, o possível é o melhor 
que nós podemos fazer. Vamos aprovar a emenda do 
Senador Dornelles.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente...

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

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– ... eu solicito que a gente abra o painel porque há...

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Apoiado, apoiado.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– ... porque há um acordo praticamente entre todos 
para votar a matéria.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Apoiado, Sr. Presidente.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 

ES) – Sr. Presidente, para encaminhar a proposta em 
nome do PMDB, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL. Fazendo soar a campainha.) – Peço aos 
Srs. Senadores que falem um de cada vez, porque 
senão não vamos conduzir... 

Senador Inácio Arruda.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, a minha solicitação é que a gente abra o 
painel, porque há um consenso de que o mais simples 
está sendo feito e podemos adiantar a nossa votação.

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

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Em nome do 
PMDB, para apelar a V. Exª, nós somos todos favorá-
veis ao encaminhamento dado pelo Senador Romero 
Jucá. Que V. Exª possa abrir o painel, para que nós 
possamos votar. Cumprimento e me congratulo com o 
Senador Dornelles, que, de maneira simples e objetiva, 
conseguiu aperfeiçoar o projeto, ou seja: um suplente, 
e nós afastamos a hipótese de parente em até segundo 
grau. Portanto, vamos à votação, porque esse avanço 
é um importante avanço institucional, Sr. Presidente. O 
apelo é para abrirmos o painel, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL. Fazendo soar a campainha.) – Eu estou 
querendo fazer isso. Estava (Fora do microfone.) só 
aguardando que V. Exª concluísse a sua intervenção.

Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Para discutir. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, é dentro da mesma 
linha colocada pelo nobre Senador Líder do PMDB, Ri-
cardo Ferraço, e do Líder do Governo, Eduardo Braga. 
Dentro da mesma linha, parabenizar o Senador Fran-
cisco Dornelles e parabenizar V. Exª, porque ontem foi 
uma noite triste para este Plenário do Senado. E hoje, 
graças a Deus – o que é a política! –, hoje se encon-
trou uma solução que atendeu a todos.

(Soa a campainha.)

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Parabéns ao au-
tor da matéria, nobre Senador José Sarney, porque se 
chegou hoje ao que todos nós gostaríamos. Estamos 
mostrando para a sociedade brasileira o que é certo, 
o que é justo: apenas um suplente.

(Soa a campainha.)

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – E, encaminhando 
em meu nome, encaminhando em nome do PTB, do 
PRB, do PR, do PSC, estamos favoráveis a esta ma-
téria, parabenizando mais uma vez V. Exª, que conse-
guiu esse grande acordo, e pedindo a V. Exª que abra 
o painel, como é desejo de todos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, rapi-
damente. Eu acho que o que é preciso deixar claro é 
que não se trata pura e simplesmente de acabar com 
o suplente de Senador.

Se você acabar com o suplente de Senador, você 
tem uma consequência imediata: o Senador não pode 
ser convocado para nenhuma missão – nem ser Minis-
tro de Estado, nem exercer função A, B, C. E o Senado 
é uma Casa de pessoas qualificadas: ex-Presidente da 
República, ex-governadores, pessoas com experiência na 
Administração Pública, pessoas com a vida radiografada, 
e que estariam aptas a exercer papéis importantes em 
muitos segmentos da vida pública do País. Você acabar 
pura e simplesmente com o suplente, você engessa o 
Senador na função, claro, para a qual ele foi eleito. Mas, 
se ele pode servir em outras atividades e se não existe a 
figura do suplente, ele está congelado: não pode.

O que se está encontrando aqui? A solução para 
que você tenha um suplente, que é o sucessor do Se-
nador, o sucessor natural do Senador, passado no filtro. 
O que é que se deseja? Que se tenha o Senador e o 
suplente, mas o suplente completamente livre, alguém 
que tenha preparo político-eleitoral para exercer a fun-
ção de Senador e que não tenha nenhuma cotação de 
ordem pessoal com o Senador.

Um texto simplíssimo, que foi montado com o 
Senador Dornelles, que elaborou uma emenda con-
sensual entre os Líderes e que vai oferecer a votos 
ao Plenário do Senado uma solução que habilita o 
Senador a ser eleito Senador, mas se colocar perma-
nentemente à disposição do País para exercer outras 
tarefas de relevância.

O meu voto é “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Passa-se à votação da matéria.

(Procede-se à votação.)

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – É apenas 
para louvar o diálogo, o entendimento, porque o Se-
nado, nesta tarde, está dando uma demonstração de 
que é capaz de se superar. 

Portanto, encaminhamos uma votação de enten-
dimento para um avanço na demanda da sociedade, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –Agradecemos a V. Exª. 

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Alfredo Nascimento.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Presidente, 
eu confesso a V. Exª que estou feliz com o resultado 
do que nós alcançamos, porque ontem saí daqui com 
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a impressão de que tínhamos jogado fora tudo de po-
sitivo que fizemos nos dias anteriores.

E o entendimento prévio feito por V. Exª com to-
dos os Líderes partidários nos faz dar uma resposta 
à sociedade brasileira e às ruas.

O PR encaminha o voto “Sim”.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF) – Sr. Presidente, o painel não foi aberto ainda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Sérgio Souza. Em seguida, 
Senador José Sarney.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu gostaria de dizer à Casa e ao povo brasileiro que, 
agora sim, nós chegamos a uma proposta de emenda 
constitucional que atende as reivindicações da socieda-
de, que é não ao nepotismo e que basta um suplente.

E terá o meu apoio e o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador José Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
desejo congratular-me com V. Exª, porque esta solução 
que estamos encontrando agora foi a solução ontem su-
gerida por V. Exª: que nós votássemos com os destaques 
que tinham esses acréscimos, destaques esses com 
os quais não concordavam muitos dos nossos colegas.

E assim V. Exª conseguiu que nós recuperássemos 
a emenda, atendêssemos as solicitações que a socieda-
de brasileira pede e também que é o desejo do Senado. 

Há o acréscimo das incompatibilidades que cons-
tam também para o suplente; são as mesmas que são 
da Lei de Inelegibilidade no que se refere aos Governa-
dores e no que se refere ao Presidente da República. 
As autoridades também têm essas incompatibilidades 
de parentes até o segundo grau.

Muito obrigado e parabéns a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Antonio Carlos Rodrigues, eu 
queria lembrar à Casa que os Srs. Senadores já podem 
votar. Nós vamos ter pelo menos quatro ou cinco vota-
ções nominais, e é muito importante a presença de todos.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco/

PR – SP. Sem revisão do orador.) – Quero agradecer ao 
Presidente pelo novo entendimento. E agora a Casa está 
de parabéns por cumprir os anseios da rua, que não vai ter 
economia nenhuma. Agora sim. Muito obrigado, Presidente.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Sr. Presidente... 

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Valdir Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
queria, além de parabenizá-lo pelo entendimento, V. 
Exª e todos os Senadores desta Casa, por esse en-
tendimento para votar esta PEC, eu queria fazer um 
apelo, Sr. Presidente, para colocar em votação, colo-
car em pauta, em votação, a PEC nº 40, que trata do 
fim das coligações proporcionais, PEC do Presidente 
José Sarney, já votada na CCJ por duas vezes e que 
já está no plenário pronta para ser votada.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Nessa matéria não tem acordo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/PMDB 
– AL. Fazendo soar a campainha.) – Senador Ataídes.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. 
Presidente.

Com todo o respeito e carinho que eu tenho 
pelo nosso nobre Senador Sarney, a PEC de ontem, 
Sr. Presidente, apresentava, a meu ver, defeitos. Mas 
que bom esse entendimento. Eu quero parabenizar o 
nosso Senador Dornelles. Agora sim, agora acredito 
que vai atender aos anseios da nossa sociedade e eu 
voto “Sim”, Sr. Presidente.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Sr. Presidente, eu quero cumprimentar, Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Sem revisão do orador.) – Primeiro, eu quero re-
gistrar a importância do pronunciamento do Presidente 
José Sarney ontem, quando ele resgatou o papel do 
Senado Federal, qual é o papel do Senado Federal na 
Federação. E hoje, ao votar essa questão... Ontem, eu 
dizia que aquela proposta era um avanço, como esta 
é um avanço, ao reduzir de dois para um suplente, ao 
impedir que os suplentes sejam parentes até o segun-
do grau. Nós estamos contribuindo para aperfeiçoar o 
sistema. É o ideal? Talvez não seja, mas, sem dúvida, 
é um avanço importante ao que é hoje.

E quero cumprimentar V. Exª pela condução desse 
processo, cumprimentar todos os Líderes e o Senado 
pela capacidade de se reabilitar de ontem para hoje.

Muito obrigado.
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O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Anibal Diniz. 

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de dizer aqui ao 
Presidente Sarney e ao Presidente Luiz Henrique que 
ontem segui a orientação do meu Líder Wellington Dias, 
mas eu não estava satisfeito, eu segui a orientação por-
que sou disciplinado, mas hoje essa correção feita fez 
justiça porque deu uma redação correta, limpa, clara. 
Reduz-se o número de suplentes de dois para um, com 
plenas prerrogativas, e elimina-se a possibilidade de 
parentes consanguíneos figurar na pessoa do suplente.

Dessa maneira, corrigiu-se, porque ontem es-
távamos votando a ideia de um “suplente de muleta”, 
que não era na realidade um suplente.

Então, hoje está se votando a redução de um 
suplente, mas havendo verdadeiramente um suplen-
te. Acho que foi algo em que se avançou e o Senador 
Dornelles está de parabéns pela redação que deu.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós temos 
concordância. Ontem já era possível já ter alcançado 
uma vitória importante; digamos que hoje nós facili-
tamos, fomos para aquele caminho que o Presidente 
Sarney falou do mais simples, de resolver de forma 
mais ágil, simples, a questão dos suplentes no Senado 
Federal. É uma medida importante; pode parecer aos 
olhos de alguns que é algo paliativo, de menor impor-
tância. Mas não! Ela mostra a vontade, a disposição 
do Senado Federal de aperfeiçoar uma instância de 
representação da Federação brasileira.

Acho que é esse o passo que nós estamos dan-
do, aperfeiçoando essa instância do Senado Federal.

Agora, em relação à questão das coligações, que 
nós temos tratado praticamente como questão que só 
deve destituir...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL. Fazendo soar a campainha.) – Senador 
Inácio Arruda, esse assunto não está em discussão.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Não está em discussão e eu gostaria que não fosse 
trazido para a nossa pauta, porque ela vai embolar e 
complicar a nossa vida.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu agradeço. E queria mais uma vez 
advertir a Casa que nós fizemos um acordo de proce-
dimento: cada partido estaria representado por apenas 
um Senador, de modo a que nos pudéssemos avançar 
na nossa pauta. Nós temos uma pauta muito extensa. 

E esse critério que foi sugerido, de nós permitirmos 
a discussão da matéria no momento da votação, tem 
resultado ineficaz, porque tem dificultado a delibera-
ção do Senado. É muito importante que nós possamos 
simplificar esse processo de votação.

Senador Eduardo Lopes, V. Exª a palavra pela 
ordem, não é para discutir a matéria.

Com a palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
quero dizer hoje, uma vez que ontem, no plenário, no 
início da discussão do PEC 37, eu puxei exatamente 
as questões que nós estamos aprovando hoje.

Nós nunca dissemos que éramos contra a dimi-
nuição de dois suplentes para um, tampouco nos pro-
nunciamos a favor da indicação de familiares. Ontem, 
nós nos colocamos contra, na PEC 37, exatamente, 
à questão do suplente de Senador que disputa a elei-
ção, que faz parte de uma chapa... A eleição de Se-
nador é uma eleição majoritária, então, o suplente de 
Senador tem a mesma prerrogativa do Vice-Prefeito, 
do Vice-Governador, do Vice-Presidente. O que nós 
colocamos, como era pauta da PEC, é que o suplente 
de Senador poderia substituir e não suceder, o que 
nós consideramos um erro. Então, o ponto divergente 
da PEC foi exatamente este: a questão de o suplente 
somente substituir e não suceder. Se ele participou 
de uma eleição majoritária, se ele fez parte da chapa, 
então, ele é Senador como é o Senador titular. Na va-
cância, defendemos a sucessão através do suplente.

Outra questão é que isso provocaria um fato inédi-
to em nosso País: traria a eleição de um Senador para 
dois anos de mandato, porque, se o Senador falecesse 
ou se ele fosse eleito Governador, na eleição seguinte, 
teria que se eleger um novo Senador faltando apenas 
dois anos para encerrar o seu mandato, ou seja, nós te-
ríamos um Senador com apenas dois anos de mandato.

Então, esse foi o ponto em que nós divergimos dessa 
PEC 37 e, por isso, ela foi rejeitada, mas hoje ela volta.

E parabenizo o Senador Dornelles, que trouxe o 
assunto. Hoje, de maneira simples, nós votamos pela 
aprovação, sendo um suplente e não podendo indicação 
de familiares, e o exercício pleno da suplência como 
é do Vice-Presidente, como é do Vice-Governador e 
como é do Vice-Prefeito.

Obrigado,Sr. Presidente.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Suplicy...
Senador Requião, pela ordem, concedo a pala-

vra a V. Exª.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador, eu só 
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gostaria de esclarecer o plenário da importância dessa 
modificação, do que votamos hoje em relação a ontem.

Ontem, por exemplo, um Senador não poderia 
ter o filho como suplente. Hoje, não pode, mas pode 
colocar o sobrinho. Já é uma mudança importante. É 
uma espécie de Lei do Ventre Livre para os sobrinhos.

Até ontem, o pai não poderia ser suplente, nem o 
avô; mas hoje, nós liberamos o bisavô. Ou seja, ficou 
mais ou menos como estava, mas parece que escu-
tamos o grito das ruas.

Mas o mais importante é a supressão do segundo 
suplente, porque isso significa uma diminuição de custos 
extraordinária para o Erário e para o Senado da República.

Mandei meu gabinete verificar o que custava um 
segundo suplente de Senador e fiquei espantado: o 
Senado, eliminando o segundo suplente, economiza 
R$25,00, que é o valor da carteirinha de suplente que 
tinha o segundo suplente. Uma modificação absolu-
tamente lampedusiana: mudamos alguma coisa para 
que tudo fique exatamente como está.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação e pro-
clamar o resultado.

Eu queria só comunicar à Casa que vamos votar, 
em segundo turno, essa proposta de emenda à Cons-
tituição. Ontem nós votamos o substitutivo, que não foi 
aprovado porque obteve apenas 46 votos. Como as ma-
térias estão apensadas em série – ontem nós deixamos 
de aprovar o requerimento do Senador Suplicy –, hoje 
nós estamos fazendo a conclusão da matéria e priorizan-
do a votação dessa proposta de emenda à Constituição 
que está tramitando conjuntamente, na forma do art. 260, 
inciso III: “em qualquer caso, a proposição será incluída, 
em série, com as demais, na Ordem do Dia, obedecido, 
no processamento dos pareceres, o disposto no art. 268”.

Nós vamos encerrar a votação e proclamar o 
resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 64; NÃO, 1 voto.

Uma abstenção.
Está, portanto, aprovada a Emenda no 2, o Subs-

titutivo à PEC no 11...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, pela 
ordem.

Gostaria de dizer que o meu voto é “sim” também. 
Lamentavelmente, não sei qual o motivo... Por favor, 
eu quero deixar consignado...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa retificará a manifestação de 
voto de V. Exa.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

Aprovada a Emenda nº 2, ficam prejudicadas as 
Propostas de Emenda à Constituição nº 11, de 2003; 
nºs 1, 12, 18 e 55, de 2007, e Emenda nº 1, da Comis-
são de Constituição e Justiça, o Substitutivo.

Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Dire-
tora oferecendo a redação final para o segundo turno 
constitucional, que será publicado na forma regimental.

(Manifestação da galeria.)

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
para o segundo turno:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL. Fazendo soar a campainha.) – V. Exªs são 
muito bem recebidos, mas em silêncio.

Assumimos um compromisso na quarta-feira 
anterior para votarmos hoje essa matéria e acabei de 
confirmar esse compromisso.

(Manifestação da galeria.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Passa-se, portanto, ao segundo turno 
da matéria, do Substitutivo.

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

declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.
É o segundo turno da proposta.

(Procede-se à votação.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, além de orientar o voto “sim” e recomendar, 
queria também parabenizar por esse entendimento.

O meu Partido, como V. Exª citou o caso do proje-
to do Senador Eduardo Suplicy e de outros Parlamen-
tares, compreende que é um avanço considerável o 
que tivemos aqui, da mesma forma que manifestamos 
ontem o voto favorável.

Creio que é algo que ficamos devendo ontem e 
acho que é importante termos feito pela via do enten-
dimento.

Queria, da mesma forma, Sr. Presidente, que 
pudéssemos ter aqui de todos os membros da Casa, 
considerando a posição que citava ontem da Câma-
ra em relação ao plebiscito, tendo tomado a Câmara 
aquela posição em relação ao plebiscito, inviabiliza as 
condições nas duas Casas...

Então, acredito que podemos aqui, assim como 
fizemos com o projeto do suplente, considerar na pauta 
prioritária do segundo semestre o conjunto de projetos 
que, a exemplo desse relacionado ao suplente, tam-
bém foram fruto de aprovação da mesma comissão 
instalada à época, sob a coordenação do Presidente 
Sarney e que teve como coordenador o nosso hoje 
Relator Senador Dornellles

Então, eu queria fazer este apelo, e repito aqui: 
nós tivemos da parte da Presidenta da República, da 
Presidenta Dilma, esse chamamento ao País para 
tratar desse tema em resposta a todas as críticas que 
se faz ao sistema existente, e esse aperfeiçoamento 
é necessário, Sr. Presidente.

Da mesma forma que também devemos, no se-
gundo semestre, receber aqui emendas de iniciativa 
popular, devemos tratar com todo carinho, toda a Casa.

Então, é esse o pensamento e a defesa que fa-
zemos aqui. 

A orientação, neste caso, é voto “sim”.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Francisco Dornelles, como 
Relator da matéria, concedo a palavra a V. Exª.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, eu quero dizer a esta Casa que este projeto que 
eu acabo de relatar foi consequência de uma reunião 
de Líderes presidida pelo Senador Renan Calheiros, 
que, com muita ênfase, afirmou que o Senado deveria 
mostrar à opinião pública que ele concordava com a 
redução do número de Senadores, com as restrições 
familiares. De modo que o Senador Eduardo Braga, 
o Senador Romero Jucá e todos os Líderes estavam 
presentes, eu fui apenas o porta-voz dos Líderes reu-
nidos no gabinete do Senador Renan Calheiros.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos muito a V. Exª.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, só para cumprimentar...

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Sr. Presidente, aqui; olhe para a esquerda, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Sem revisão do orador.) – Só para cumprimentar 
o Senador Francisco Dornelles, porque soube explici-
tar de forma muita clara e muito simples o desejo de 
todos os Líderes.

Parabéns, Senador Francisco Dornelles!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria fazer um 
registro de uma bela notícia que vem de Minas Gerais.

É que a Assembleia Legislativa ontem, pela ma-
nhã, resolveu, de uma vez por todas, acabar com o 
voto secreto em todas as situações. A partir de ontem, 
a Assembleia Legislativa votou em segundo turno, por 
unanimidade, 59 Deputados presentes, 59 votos. Ou 
seja, em Minas Gerais, daqui para a frente, não haverá 
mais nenhum tipo de votação secreta. Inclusive algumas 
dúvidas que eles tinham sobre cassação de parlamen-
tar, sobre nomeação ou rejeição de procurador-geral, 
tudo será aberto daqui para frente.
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E eu queria me congratular e parabenizar a As-
sembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria comunicar a V. Exª que, antes 
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o Senado 
já acabou com a votação secreta de julgamento de 
Senador e de Deputado Federal.

E há uma proposta que estende o voto aber-
to para as demais modalidades. Essa proposta será 
apreciada, mas, em todo caso, o Senado já deliberou 
sobre a matéria.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Eu deliberei e votei a favor, só que, no caso de Minas 
Gerais, não há mais nenhum tipo de votação secreta. 
E eu acho que a gente precisa considerar. Nenhum 
tipo! Eu fiquei realmente muito surpreendido com a 
posição dos Deputados mineiros.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.

Senador Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu considero que 
essa proposta relatada pelo Senador Francisco Dor-
nelles constitui um avanço, especialmente ao vedar a 
eleição do cônjuge, parente consanguíneo ou afim do 
titular, até segundo grau, ou por adoção. 

Mas quero informar que apresentarei proposta de 
emenda à Constituição para acrescentar ao § 3º que 
cada Senador será eleito com um suplente, também 
eleito diretamente, entre até três nomes apresenta-
dos pelo partido ou coligação, para passar a tramitar 
normalmente e ser objeto de reflexão de todos os 81 
Senadores.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
Passa-se à votação, em segundo turno.
Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votaram SIM 60; NÃO, 1.

Houve uma abstenção.
Está, portanto, aprovada a Emenda nº 2 do Subs-

titutivo à PEC nº 11, de 2013. 
Eu quero cumprimentar os Srs. Senadores por-

que essa foi...
Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. 

Sem revisão do orador.) – Eu votei a favor e a mão 
do diabo votou contra ali. Mas eu votei a favor, Sr. 
Presidente.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Vamos registrar, com satisfação, a ma-
nifestação de V. Exª.

E vamos, com os esforços de todos, exorcizar 
o diabo.

Aprovada em segundo turno, a matéria vai à Câ-
mara dos Deputados.

Quero cumprimentar os Srs. Senadores. Esta foi 
uma importante resposta do Senado Federal, que, na 
continuidade da apreciação da matéria, deliberou como 
cobrado pelas manifestações populares acontecidas 
em todo o Brasil.

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – 
Graças à contribuição que V. Exª deu como Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos à V. Exª, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Já lemos o calendário especial e quere-
mos submeter, conforme procedimento encaminhado 
pelos Líderes partidários, à votação o Requerimento 
nº 725, que propõe um calendário especial para pro-
postas de emenda à Constituição, do Senador Rodri-
go Rollemberg, que acrescenta o inciso IV ao caput 
do art. 60 e o §3º do art. 61 da Constituição Federal 
e altera a redação do §2º, também do art. 61, para 
viabilizar a apresentação de proposta de emenda à 
Constituição de iniciativa popular e facilita a apresen-
tação e apreciação de projetos de lei respectivos para 
que a matéria conste da Ordem do Dia de sessões 
deliberativas.

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Pela ordem.
Eu não estava em plenário, Presidente, quando 

V. Exª apresentou um calendário em relação ao PNE. 

Então, na condição de Presidente interina da Comissão 
de Educação, Cultura e Esportes, eu queria questio-
nar a V. Exª que calendário é esse, porque, se não me 
engano, havia um entendimento das Lideranças para 
que o PNE passasse nessa comissão temática, que é 
o foro adequado antes de vir para o Plenário. Eu queria 
saber de V. Exª se foi mantido aquele acordo, aquele 
entendimento, e como esse calendário vai proceder 
em relação ao PNE.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós não votamos o calendário do PNE. 
Não tratamos da votação do calendário do requerimen-
to do PNE, não.

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

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

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Excelência... Senadora, por favor.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Caro 
Presidente Renan Calheiros, como eu lhe disse, eu 
não estava no plenário. V. Exª está dizendo que não 
foi tratado e o Senador Aloysio Nunes Ferreira, que 
cuidou desse tema também na semana passada, a 
respeito desse assunto, informa-me que foi manti-
do o acordo feito na semana passada, ou seja, que 
o PNE será submetido à apreciação da Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte antes de chegar a 
Plenário.

Agradeço à Mesa e ao Senador Aloysio Nunes 
Ferreira pelo esclarecimento. Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Exatamente como diz V. Exª: nós não 
tratamos aqui da discussão dessa matéria. 

Passa-se à apreciação da matéria em função da 
aprovação do requerimento.

Item extrapauta:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 3, DE 2011

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 3, de 2011 – que 
foi votada hoje na CCJ com emendas –, que 
acrescenta o inciso IV ao caput do art. 60 e o 
§ 3º ao art. 61 da Constituição, e altera a re-
dação do § 2º também do art. 61, para viabili-
zar a apresentação de propostas de emenda 
à Constituição de iniciativa popular e facilitar 
a apresentação e a apreciação de projetos de 
lei respectivos.

É o seguinte o item que tramitam em conjunto:
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Item extrapauta:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 45, DE 2011

Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de 
2011, tendo como primeiro signatário o Sena-
dor Randolfe Rodrigues, que altera a redação 

do § 2º e acresce os §§ 3º a 7º ao art. 61 da 
Constituição Federal, para conferir nova disci-
plina à apresentação e à tramitação dos pro-
jetos de lei de iniciativa popular.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em discussão.

Senador Lindbergh Farias, com a palavra V. Exª 
para discutir a matéria.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, como eu fui o Relator desta PEC, quero fazer um 
resumo, uma síntese.

Primeiro, eu gostaria de dizer que nós tivemos, 
hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, um gran-
de debate, protagonizado principalmente pelo Sena-
dor Aloysio e pelo Senador Pedro Taques. Tivemos um 
belíssimo debate, Sr. Presidente. É uma Proposta de 
Emenda à Constituição do Senador Rodrigo Rollem-
berg, e há também uma do Senador Randolfe, que está 
apensada ao projeto do Senador Rodrigo Rollemberg. 
Esta proposta tramita desde 2011. Eu, Sr. Presidente, 
era Relator na CCJ no ano passado. Infelizmente, o 
projeto não foi votado porque, a meu ver, houve uma 
falsa polêmica sobre democracia participativa, como 
se fosse contra a democracia representativa. 

Hoje, Senador Eduardo Braga, eu dizia que nós 
não temos essa pretensão, a ousadia de entrar neste 
debate de mais de 2.500 anos. Ninguém quer voltar 
à ágora grega, nem discutir democracia direta à la 
Rousseau. 

O que nós queremos aqui é em cima do que de-
termina a nossa Constituição, e o parágrafo único do 
art. 1º diz, de forma bem clara: “Todo poder emana do 
povo, que o exerce por meio de representantes eleitos 
ou diretamente, nos termos desta Constituição.”

E a Constituição também é muito clara, no seu art. 
14, ao falar em plebiscito, referendo e iniciativa popular.

Pois bem, o que diz a Proposta de Emenda à 
Constituição do Senador Rodrigo Rollemberg? Já exis-
te a figura da iniciativa popular para projeto de lei. O 
quórum é de 1% dos eleitores do Brasil. A proposta do 
Senador Rodrigo Rollemberg reduz para 0,5% e ins-
titui também a possibilidade de iniciativa popular para 
PEC. O Senador Rodrigo Rollemberg fez a proposta 
também de que fosse 0,5% do eleitorado nacional. Eu 
não acolhi. Na verdade, eu mantive 1%. Então, iniciati-
va popular para PEC, 1%; para projeto de lei, 0,5%. A 
proposta também prevê urgência constitucional para 
todos os projetos de iniciativa popular.

O Senador Randolfe Rodrigues também fez um 
projeto, que está apensado, que reduz para 0,5% esse 
quórum na iniciativa popular e reduzia a distribuição 
dos Estados de cinco Estados para três Estados. No 
debate, hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, 
acolhendo sugestão do Senador Cássio Cunha Lima, 
nós voltamos aos cinco Estados.

Qual foi minha introdução? O que eu coloquei de 
novo nesse debate? Não apresentei um substitutivo, 
em homenagem ao autor, porque é ele que tem que 
ser valorizado, o Senador Rodrigo Rollemberg. O que 
é que eu coloquei de novo? É o que nós chamamos de 
cidadania digital, a assinatura por meios eletrônicos.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o último projeto 
de lei de iniciativa popular apresentado neste Senado 
Federal chegou aqui em carrinhos de supermerca-
do, com 1,3 milhão de assinaturas do projeto de lei 
de iniciativa popular. Uma situação ridícula para este 
Parlamento. Muitos perguntam: e a segurança? O fun-
damental aqui – e a regulamentação vai ser decisiva 
nisso – é criarmos um sistema em que haja segurança 
contra fraudes, contra o uso de robôs.

Mas eu alerto aos Srs. Senadores que pior do 
que está é impossível ficar. O Projeto de Lei da Ficha 
Limpa, de iniciativa popular, chegou aqui e o Congresso 
Nacional não teve como validar as assinaturas, porque 
era impossível.

O que aconteceu? Um conjunto de parlamen-
tares assumiu a autoria do projeto de lei de iniciativa 
popular: nós e todos com quem nós conversamos. 
Existe tecnologia. Com certeza, o Congresso Nacional 
vai saber criar uma plataforma regulamentando essa 
participação pela Internet.

Eu cito aos senhores aqui a Receita Federal: 
você tem que entrar com CPF, você faz o cruzamento 
de série de dados, há o IP do computador, há o título 
eleitoral que você pode colocar. Ou seja, tecnologia 
não falta, a meu ver, para deixar esse projeto com a 
segurança necessária.

Encerro aqui agradecendo ao Senador Crivella 
e ao Senador Eduardo Lopes, que tinham um projeto 
muito semelhante, apresentado também a este Ple-
nário. Existia um requerimento de apensamento, e o 
Senador Eduardo Lopes retirou esse requerimento de 
apensamento aqui.

Nós acolhemos outras emendas. Acolhemos, na 
verdade quatro emendas: uma sugestão do Senador 
Aloysio Nunes, que foi feita em relação à regulamen-
tação, na forma da lei, que nós temos que colocar; 
uma emenda do Senador Pedro Taques que falava do 
tema da urgência constitucional; e outra emenda, na 
verdade, corrigindo, deixando claro que...

(Soa a campainha.)

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) 
–... esse projeto tem que chegar primeiro à Câmara 
dos Deputados.

Eu só encerro aqui, Sr. Presidente, dizendo que... 
Eu já falei, Senador Cássio Cunha Lima, que acolhe-
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mos uma emenda do Senador Cássio Cunha Lima 
voltando aos cinco Estados.

Eu, sinceramente, Sr. Presidente, acho que esse 
é um ponto central da discussão de reforma política. 
Há muita gente traduzindo as manifestações numa re-
forma política que é apenas uma reforma eleitoral, que 
é muito importante discutirmos financiamento público, 
voto distrital, voto distrital misto.

Essa aqui, a meu ver, é uma pauta que fortalece 
o Congresso Nacional, fortalece a nossa democracia 
representativa, porque cria instrumentos de participação 
popular. E eu não estou entrando... O voto é nosso, o 
voto é dos Parlamentares eleitos pelo povo brasileiro.

E digo mais: cito, para concluir minha interven-
ção, uma pesquisa feita, pela Internet, pelo pessoal do 
Avaaz, que tem um movimento de petições online, com 
50 mil jovens que participaram das manifestações...

(Soa a campainha.) 

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –..., 
sobre qual o principal ponto da reforma política. Alguns 
falaram em voto distrital, outros falaram isso ou aquilo.

Cinquenta e um por cento, nessa pesquisa, fala-
vam do desejo de participar politicamente das decisões 
através da Internet.

Então, concluo dizendo que para mim foi um 
grande orgulho relatar este projeto do Senador Ro-
drigo Rollemberg. Não tenho dúvida em dizer que 
este projeto nos aproxima de uma juventude que quer 
cada vez mais participar da vida política, e que não 
quer participar só nos elegendo de oito em oito anos; 
quer dar contribuições. Acho que este projeto caminha 
nesse sentido.

Então, Presidente Renan Calheiros, não tenha 
dúvida de que esse é um ponto da reforma política 
que dialoga muito com o que aconteceu no Brasil. Eu 
não tenho dúvida disso. Acho que isso vai dar uma re-
ciclada, uma renovada. A gente vai poder puxar muita 
gente para o debate nos meios institucionais, porque 
as pessoas, quando não têm canais para se comu-
nicar através desses meios institucionais, só têm um 
caminho: o caminho das ruas. 

Acabo parabenizando o Senador Rodrigo Rol-
lemberg e agradecendo as contribuições, em especial, 
hoje, do Senador Pedro Taques e do Senador Aloysio 
Nunes Ferreira. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se ninguém quiser usar mais a palavra, 
passamos à votação em primeiro turno.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, a sugestão é para iniciar a vota-
ção enquanto a gente continua os encaminhamentos. 
Eu quero me inscrever para encaminhar.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira, com 
a palavra V. Exª.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, V. Exª me permite par-
ticipar da discussão da Bancada?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) – 
Eu quero, em primeiro lugar, louvar o trabalho realiza-
do pelo Senador Lindbergh e a contribuição de todos 
aqueles que participaram desse processo, do Sena-
dor Rollemberg, do Senador Cássio Cunha Lima, com 
emendas, com sugestões, do Senador Pedro Taques 
e de todos nós, que participamos intensamente da 
discussão pela manhã. 

Quero dizer à Casa, Sr. Presidente, que estou 
metade satisfeito e metade insatisfeito. Não sei como 
votar, talvez a abstenção. Estou satisfeito porque aprovo 
e aplaudo uma maior facilidade para que as iniciativas 
populares cheguem ao Congresso Nacional. A nossa 
Constituição privilegia, dá um tratamento muito gene-
roso e necessário, numa democracia moderna, às for-
mas de participação direta do povo, como as emendas 
populares, o plebiscito, o referendo, o tribunal do júri, 
de que não podemos nos esquecer, e os diferentes 
conselhos encarregados de fiscalizar e formular polí-
ticas públicas, mas é uma Constituição que consagra, 
fundamentalmente, a democracia representativa. 

Este projeto, esta emenda constitucional alarga 
as janelas da democracia representativa. Concordo 
plenamente com o quórum que foi fixado pelo relató-
rio do Senador Lindbergh e que surgiu de uma con-
sulta ampla entre nós. Concordo, inclusive, e aplaudo 
a possibilidade da participação pela Internet, com a 
cautela que sugeri e que foi acolhida também pelo 
Senador Lindbergh. 

Mas a minha dissensão, Sr. Presidente, se foca 
em dois aspectos. Primeiro, não me parece adequado 
o trancamento da pauta do Congresso por projetos que 
cheguem ao Poder Legislativo por iniciativa popular. No 
meu entender, o trancamento da pauta do Congresso, 
conforme consta desta emenda, fere a autonomia do 
Poder Legislativo, que tem a prerrogativa de organizar 
e fixar o seu próprio calendário, a partir dos limites e 
condições já estabelecidos no texto da própria Consti-
tuição. É o caso das medidas provisórias, é o caso dos 
vetos e é o caso dos pedidos de urgência por alguém 
altamente legitimado, alguém que se elege pelo voto 
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da maioria absoluta do eleitorado, que é o Presidente 
da República. 

É evidente que, se chegar a nos um projeto de 
iniciativa popular com número expressivo de apoiamen-
to, o Congresso Nacional saberá ser sensível e dará 
a ele o tratamento adequado, a celeridade requerida. 
Portanto, não concordo com o trancamento de pauta, 
instituto, aliás, já amplamente desmoralizado por inter-
pretações elásticas sobre o dispositivo constitucional 
que trata do trancamento da pauta no caso das me-
didas provisórias. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, eu me oponho à 
possibilidade de apresentação de propostas de emenda 
à Constituição da República por iniciativa popular. Eu 
entendo que o art. 60, sendo esta Constituição nossa 
uma Constituição rígida, prescreve fórmulas que, no 
meu entender, são insuscetíveis de mudança, mesmo 
por iniciativa parlamentar. 

Veja, por exemplo, V. Exª que, além das vedações 
de emenda constitucional sobre matérias como o voto 
secreto e universal, como o princípio federativo e ou-
tros que estão elencados no §4º do art. 60, nós temos, 
por exemplo, a fixação do quórum constitucional para 
a aprovação de emendas à Constituição.

Ora, seria possível, por iniciativa parlamentar, ou 
por iniciativa popular, alterar-se esse quórum, reduzi-
-lo, por exemplo, à maioria simples? Eu entendo que 
não. No meu entender, o conjunto de procedimentos 
que estão inscritos no art. 60 da Constituição, sendo 
esta uma Constituição rígida, todo ele é protegido pelo 
conceito da cláusula pétrea.

Por essa razão, Sr. Presidente, sendo metade a 
favor e metade contra, acho que é mais prudente que 
eu me abstenha. É esta a minha colocação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

Senador Rodrigo Rollemberg. Em seguida, o 
Senador Pedro Taques, o Senador Waldemir Moka e 
o Senador Randolfe Rodrigues.

V. Exªs dispõem de até cinco minutos.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, eu quero registrar que apresentei essa proposta 
em 2011 por entender que nós devemos ampliar os 
instrumentos de participação popular.

Hoje, para a população apresentar um projeto, 
ela precisa do número de assinaturas de 1% do total 
de eleitores, o que dá 1,3 milhão de eleitores. Para 
se criar um partido político, que tem o monopólio da 
representação política, precisa-se de 0,5% dos votos 
dados para Deputado Federal na última eleição, algo 
em torno de 500 mil votos.

A minha proposta originalmente adotava os mes-
mos critérios para a criação de partido político e para 
propostas de iniciativa popular, ampliando a possibi-
lidade para propostas de emenda à Constituição e 
dando-lhes a prioridade de tramitação, salvo decisão 
em contrário do Plenário da Casa por onde vai iniciar 
a tramitação, no caso, a Câmara dos Deputados.

O Senador Lindbergh, com a sugestão também do 
Senador Randolfe, que é coautor dessa PEC, é autor 
de outra PEC, modificou esses números, deixando um 
percentual maior – 1% do número de eleitores – para 
apresentação de propostas de emenda à Constituição, 
e manteve 0,5% para projetos de iniciativa popular.

É importante registrar, deixar claro, que só têm 
prioridade, regime de urgência, no início da tramitação, 
salvo decisão em contrário do Plenário da Casa, os pro-
jetos de iniciativa popular, porque propostas de emen-
da à Constituição não podem ter regime de urgência.

Agora, nós tivemos as manifestações em todo o 
Brasil e uma coisa que nós podemos dizer que é co-
mum em todas essas manifestações é o desejo dessa 
população de participar. A população quer participar 
do processo político. É saudável para a democracia 
brasileira que a população possa participar do proces-
so de elaboração legislativa. A decisão estará sempre 
a cargo do Congresso Nacional, a decisão sobre se 
tramita em regime de urgência ou não, porque o Ple-
nário pode decidir em contrário, a decisão sobre se vai 
aprovar ou não os projetos de iniciativa popular ou as 
propostas de emenda à Constituição. 

O que nós estamos fazendo aqui, efetivamente, 
é ampliando instrumentos já previstos na Constituição, 
princípios já previstos na Constituição brasileira, que 
são os instrumentos de democracia participativa. Efe-
tivamente, nós estamos reduzindo a distância entre o 
representante e o representado e estimulando que um 
maior número possível de brasileiros e brasileiras pos-
sam contribuir com as suas sugestões, com as suas 
mobilizações na iniciativa Parlamentar.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós esta-
mos votando conjunto de projetos denominados uma 
agenda positiva. No meu entendimento, este projeto, 
esta Proposta de Emenda à Constituição, junto com a 
Proposta de Emenda à Constituição que amplia o voto 
aberto para todas as votações, junto da instituição da 
ficha limpa para o preenchimento dos cargos no Exe-
cutivo, já aprovada pelo Senado Federal...

(Soa a campainha.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – ...são propostas que dialogam fortemente com 
o sentimento, com a energia que veio das ruas em 
todo o Brasil. A população brasileira, especialmente 
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a juventude brasileira, está dizendo para todos nós: 
“Nós queremos participar da formulação política no 
Brasil”. E o que nós estamos fazendo aqui é dando 
instrumentos, facilitando instrumentos para que essa 
participação realmente se efetive. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino, pela ordem.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem.

Eu conversei com o Senador Lindbergh, estive 
na discussão da matéria hoje, na CCJ, apresentei uma 
sugestão que S. Exª acolheu e estava agora conver-
sando com alguns Senadores que se preocupam com 
a urgência constitucional, a apresentação da matéria 
significar o trancamento da pauta.

Eu sugeri a S. Exª o Senador Lindbergh, e que-
ro ouvir o Plenário, como sugeri também ao Senador 
Rodrigo uma coisa que me parece lógica: qualquer 
matéria de iniciativa popular tem força, porque você só 
consegue reunir um milhão de assinaturas, por exem-
plo, se a matéria for de boa qualidade, se o argumento 
da matéria for bom, se a justificativa for plausível. Aí 
você reúne um mundo de gente em torno da ideia e 
ela chega forte. Agora, para a matéria tramitar rápido, 
vamos e venhamos, Sr. Presidente, é preciso a digital 
de partido político ou de parlamentares com conceito 
na Casa, para que a matéria queime etapas.

O que eu estou sugerindo? Eu sou favorável ao 
privilégio das matérias que tenham iniciativa popular, 
mas, entre isso e a tramitação rápida ou entre isso e 
o trancamento da pauta, que acho que é uma coisa 
ilógica, eu fico com a ideia que sugeri ao Senador 
Lindbergh e estou consubstanciando numa emenda, 
que diz o seguinte:

A matéria de iniciativa popular, chegando ao 
Congresso Nacional e recebendo o apoiamento 
de um ou mais partidos políticos com assento 
na Casa, passará a ter tramitação como têm 
as PECs, as leis complementares ou as au-
toridades, que podem tramitar mesmo com a 
pauta trancada por medida provisória.

Aí, sim, as iniciativas de boa qualidade, com o 
aval de um partido político que cuidará da tramitação da 
matéria na Câmara e no Senado, terão consequência 
prática com o aval de um partido político, consultan-
do a tramitação normal nas Casas, tanto na Câmara 
como no Senado.

É a proposição que faço e gostaria de ouvir a opi-
nião e a palavra do Senador Lindbergh, que é o Relator 

da matéria, com quem eu conversei e de quem gos-
taria de ouvir a opinião sobre a sugestão que ofereço. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Pedro 
Taques. 

Com a palavra V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, eu quero parabenizar os Senadores 
Randolfe, Rodrigo Rollemberg e Lindbergh – parece 
dupla sertaneja, Sr. Presidente – pela proposta.

Nós estamos vivendo, Sr. Presidente, o momento 
da democracia dialógica, da democracia participativa. O 
cidadão deve, sim, participar da organização do Estado.

O Senador Aloysio Nunes fez referência a que 
a nossa Constituição fez opção pela democracia re-
presentativa. No entanto, Senador Aloysio, o mesmo 
parágrafo único do art. 1º da Constituição, no seu últi-
mo período, diz assim: “(...) [vírgula] nos termos desta 
Constituição”. Portanto, a democracia participativa é 
valorizada pela Constituição.

Veja, Senador Agripino, que essa não é uma ino-
vação do Brasil. A Constituição da Argentina, no seu art. 
39, estabelece que o projeto de iniciativa popular deve 
ser votado em até 12 meses. Isso está na Constitui-
ção da Argentina. As Constituições mais modernas da 
América Latina também trazem previsão nesse sentido.

A nossa Constituição permite que o cidadão apre-
sente projeto de iniciativa popular no art. 61, § 2º. A 
proposta reduz o número de cidadãos e permite que es-
ses projetos de iniciativa dos cidadãos possam chegar 
aqui em regime de urgência. No entanto, o Congresso 
Nacional, cada Casa Legislativa pode, por maioria sim-
ples de votos, nos termos do art. 47 da Constituição, 
retirar esse regime. A palavra final, Senador Aloysio, é 
da Casa Legislativa. A palavra final não é do cidadão. 
A palavra final no tocante à urgência será da Casa 
Legislativa.

Muito bem! É possível proposta de emenda à 
Constituição de iniciativa popular? A Constituição da 
República não diz isso. Mas um dos maiores constitu-
cionalistas do Brasil, que foi, aliás, assessor do PMDB 
na Constituinte de 1987 e de 1988, o constitucionalista 
paulista José Afonso da Silva, defende a possibilidade 
de proposta de emenda à Constituição de iniciativa 
popular. José Afonso da Silva defende isso.

Além do mais, algumas Constituições estaduais, 
como é o caso da Constituição do Estado de Mato Gros-
so, permitem projeto de iniciativa popular para alterar 
o próprio texto da Constituição. E o Supremo Tribunal 
Federal já foi chamado para decidir esse tema, mas o 
Supremo Tribunal Federal não concedeu a liminar na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade, o que significa 
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que a Constituição do Estado de Mato Grosso, como 
de outros Estados, é constitucional.

Portanto, é possível proposta de emenda à Cons-
tituição de iniciativa popular.

Muito bem! A palavra final, aqui, sobre a chamada 
urgência dos projetos de iniciativa não será do cidadão. 
O cidadão fará o requerimento para que essa iniciativa 
tramite com urgência. A Casa legislativa iniciadora, a 
Câmara dos Deputados, Sr. Presidente, poderá sustar 
essa urgência com o quórum de maioria simples. Isso 
é absolutamente possível.

Vejamos! A Constituição, no art. 64, Presidente 
Sarney, dá ao Presidente da República a possibilidade 
de solicitar urgência. Está lá: até 45 dias na Câmara; 
até 45 dias no Senado; se houver emenda no Senado, 
a matéria volta para a Câmara por mais dez dias, num 
total de cem dias.

Se o Presidente da República pode solicitar ur-
gência, por que o titular do poder não pode solicitar 
urgência? Qual a razão disso? Qual a razão para que 
nós possamos ofertar ao Presidente da Republica, 
eleito por maioria absoluta, o direito de solicitar ur-
gência e não possamos permitir que o cidadão faça 
esse pedido? Não vejo razoabilidade na Constituição 
nessa interpretação, com todo o respeito ao Senador 
Aloysio Nunes, que me parece...

Sr. Presidente, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Pedro Taques...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Não 

vejo nenhuma incompatibilidade dessa proposta de 
emenda com a Constituição da República. Por isso, Sr. 
Presidente, peço aos ilustres Senadores que possamos 
viver a democracia participativa, que possamos viver 
o que a Constituição diz, ou seja, que o cidadão é o 
titular do poder. Nós estamos vivendo este momento, 
e esta Casa não pode fazer ouvidos de mercador a 
este momento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Wal-
demir Moka.

V. Exª dispõe de até cinco minutos.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
é incomum que eu ocupe a tribuna para apoiar essas 
discussões, mas me sinto muito à vontade. O que eu 
mais percebi nessas manifestações foi a presença de 
jovens, muitos jovens, jovens sem filiações partidárias, 
sem nenhum tipo de ligação político-partidária, mas 
querendo participar.

Acho que o Senador Rodrigo Rollemberg acerta 
quando cria essa participação. O jovem hoje participa. 

A ferramenta da participação do jovem são as redes, 
é a Internet.

Eu acho que ele acerta, quando ele diminui a 
quantidade de assinaturas. Se, para criar um partido 
político, é preciso 500 mil assinaturas, por que, para 
tramitar aqui uma proposta legítima e popular, é pre-
ciso três vezes mais?

Eu quero parabenizar o Senador Rodrigo Rollem-
berg, o Senador Randolfe Rodrigues e, em especial, 
o Relator, o Senador Lindbergh, que fez um grande 
trabalho.

E nós vamos votar. Acredito que a Casa possa 
aprovar e dar uma contribuição. São novos tempos. 
É essa a chamada democracia participativa. Não se 
pode ter medo de inovar. Quem tem medo de inovar 
tem medo do novo, do jovem. E esta Casa não pode 
ter esse receio. Nós temos, sim, de facilitar a participa-
ção popular. Esta é a nova era. É a era da democracia 
participativa.

Eu apoio o projeto e acho que esta Casa deveria, 
realmente, dar uma contribuição, para que os jovens 
começassem a participar. E a forma de participar, in-
sisto, é exatamente através da ferramenta que fez com 
que a população viesse às ruas, que são as redes so-
ciais, a Internet.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Antes de conceder a palavra ao Sena-
dor José Sarney, eu prorrogo a sessão, para que nós 
possamos esgotar, completar a nossa Ordem do Dia.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
minha intervenção até já é desnecessária, porque o 
que eu tinha a dizer era referente à restrição que fa-
ria a matéria trancar a pauta e à expressão “urgência 
constitucional”. Mas o Senador Lindbergh foi muito 
acessível às nossas ponderações e me afirmou que 
já excluiu do projeto essas duas partes.

No mais, Sr. Presidente, eu queria dizer que as 
considerações que foram feitas pelo Senador Aloysio 
Nunes, sabias e sensatas, são as mesmas que eu faria.

Quero apenas dizer, uma vez mais, que seria ana-
cronismo qualquer um de nós manifestar-se contra a 
ampliação da democracia participativa, para que, cada 
vez mais, o povo tivesse a oportunidade de participar 
de decisões legislativas e também de decisões toma-
das em todos os setores da sociedade.

Quero apenas ressaltar uma coisa: quando a 
Constituição diz “iniciativa popular”, ela não quer dizer 
que é a totalidade da população, mas que é um nú-
mero de cidadãos que passa a ter essa iniciativa, que 
também é dada a nós, Congressistas. Nós não pode-
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mos dar a esses cidadãos também uma condição de 
privilégio, para que eles apresentem um projeto que 
possa trancar a pauta e tenha preferência de urgência 
constitucional, pois, com isso, daríamos poderes a um 
número da população brasileira. Nós não estamos au-
torizados a fazer isso, nem a Constituição nos autoriza.

Portanto, é muito sensata a observação do Se-
nador Aloysio Nunes de que, na realidade, trancar a 
pauta seria um exagero nosso, que desmontaria todo 
o sistema que já praticamos de preservar os mecanis-
mos da democracia representativa.

Portanto, eram essas as observações.
E quero agradecer ao Senador Lindbergh pela 

sua sensibilidade e o acolhimento das ponderações 
que nós fizemos.

Muito obrigado.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr. 

Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – É uma intervenção 
bastante breve, mas gostaria realmente de fazê-la, 
porque acompanhei, desde o início, o trabalho do Se-
nador Lindbergh e do Senador Rodrigo. Essa é uma 
iniciativa que vai ao encontro das expectativas ou pelo 
menos de parte das expectativas que surgem no Brasil 
não apenas nas últimas manifestações, pois este é um 
Brasil que avança, que se desenvolve e que, obviamen-
te, incorpora novas tecnologias nos seus instrumentos 
decisórios ou nos momentos de decisões relevantes.

Eu me lembro, Sr. Presidente, de que, há alguns 
anos, quando assumi a Presidência da Câmara, a pri-
meira iniciativa que tomei, com o apoio de muitos dos 
atuais Senadores de praticamente todos os partidos, 
foi a criação da Comissão de Legislação Participati-
va, que lá está hoje exatamente na mesma direção. 
E se lembra o Senador Rollemberg, que, então, era 
Deputado, de que essa era uma porta que se abria 
do Parlamento para a sociedade. No final, eu dizia: foi 
uma janela que se escancarou, para que os cidadãos 
pudessem participar do processo legislativo. 

Obviamente aprimoramentos, com o tempo, ocor-
reram. Novas tecnologias foram por nós incorporadas, e 
essa matéria chega, portanto, ao Congresso Nacional, 
ao Senado da República, como mais um instrumento 
para, de alguma forma, inibirmos o divórcio que exis-
te hoje entre os representantes e os representados.

Faço também aqui minhas as palavras do meu 
Líder Aloysio, do meu grande Líder Aloysio Nunes, do 
Senador Sarney e de outros Senadores.

Tenho preocupação também com a questão do 
trancamento da pauta. Não há necessidade disso, Sr. 

Presidente, porque qualquer matéria que tiver um cla-
mor popular grande chegará a esta Casa, como ocor-
reu em relação ao projeto da ficha limpa, já com uma 
urgência natural para que seja deliberada.

Portanto, todas as iniciativas responsáveis que 
nós pudermos fazer para introduzir a população ou 
para estimular que ela participe do processo legislati-
vo devem ser muito bem-vindas. E é por isso que eu 
saúdo a proposta. Na verdade, a correção feita pelo 
Senador Lindbergh dá a todos nós, acredito, um con-
forto, para que possamos aprová-la, talvez até com a 
unanimidade dos votos desta Casa, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Eduardo 
Braga.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu me uno àqueles Senadores que estão com um misto 
de alegria e, ao mesmo tempo, de preocupação. Temos 
alegria, porque entendemos que a Constituição brasi-
leira e a tecnologia do mundo moderno nos permitem 
ampliar a democracia direta. Ou seja, é possível, sim, 
hoje, através de uma emenda constitucional, facilitar 
a participação direta da população, com contribuições 
para o Parlamento.

Mais do que isso, é possível, sim, criar um me-
canismo de proposta de emenda à Constituição que 
também busque a participação direta da população. 
No entanto, Sr. Presidente, nós não estamos mudando 
a essência da nossa Constituição, onde a represen-
tatividade majoritária e proporcional é base da nossa 
democracia.

Portanto, quero aqui manifestar, em primeiro lu-
gar, a minha alegria em poder votar e encaminhar de 
forma favorável a proposta de emenda à Constituição 
que viabiliza e amplia a participação popular e a de-
mocracia direta no nosso Parlamento.

Mas, ao mesmo tempo, quero aqui registrar que 
1% da população brasileira é algo expressamente 
importante. Mas nós precisamos ter cautela, pois a 
urgência constitucional a esses projetos de emenda 
à Constituição precisa ter um tratamento diferenciado 
nesta Casa.

Quero, portanto, apoiar a proposta de emenda 
à Constituição, a participação popular, a democracia 
direta, a instituição do projeto de emenda constitucio-
nal, mas quero aqui registrar a minha preocupação e 
me coaduno à experiência do Presidente Sarney, me 
coaduno à experiência do Líder Aloysio Nunes Ferreira, 
para dizer que essa urgência constitucional não creio 
ser prudente, não creio ser recomendável a este projeto. 

Acho, portanto, que essa questão, como disse o 
Senador, nosso Presidente José Sarney, se retirada 
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pelo Senador Lindbergh, fará com que nós possamos 
votar. Caso contrário haverá destaque apresentado, já 
encaminhado à Mesa, para que possamos tomar voto 
das Srªs e dos Srs. Senadores para identificar essa 
questão da ausência constitucional.

No mais, votar com alegria e com entusiasmo 
a ampliação da participação direta da população no 
Parlamento brasileiro, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

Senador Randolfe Rodrigues, com a palavra V. 
Exª para discutir a matéria.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, a nossa Constituição, a oitava da história, a 
sétima republicana, teve um diferencial em relação a 
todas as anteriores. As anteriores repetiam sempre 
no parágrafo único o seguinte: “Todo poder emana do 
povo e em seu nome será exercido.” A nossa trouxe a 
seguinte diferença: todo poder emana do povo, que em 
seu nome será exercido, através dos seus represen-
tantes ou diretamente nos termos desta Constituição. 

Ao fazer assim, Sr. Presidente, a Constituição 
remeteu ao Art. 14º, incisos I, II e III, trazendo inedi-
tamente ao nosso ordenamento constitucional os ins-
trumentos, as ferramentas do exercício da democracia 
direta. Quando assim o fez o nosso legislador cons-
tituinte de 1988, com a Assembleia Constituinte, que 
teve o mais amplo protagonismo popular da história, 
ela fundou em nosso País uma democracia de modelo 
semidireta, instituindo no nosso ordenamento jurídico 
o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de lei. A 
iniciativa popular de lei, Sr. Presidente, é a mais bela 
novidade jurídica constitucional do nosso ordenamento. 

A iniciativa jurídica constitucional do nosso or-
denamento deu luz a uma das mais belas leis que já 
teve lugar no nosso ordenamento jurídico, que foi a Lei 
da Ficha Limpa, não pela excelência da lei, mas pelo 
que a lei possibilita.

Sr. Presidente, o mérito da iniciativa popular de 
lei não está no 1%, não está no 0,5%, a que nós que-
remos reduzir agora. O mérito da iniciativa popular 
de lei está na possibilidade do protagonismo popular, 
está na possibilidade de o povo se organizar, como se 
organizou na Confederação Nacional dos Bispos do 
Brasil, na OAB, na Associação Brasileira de Impren-
sa, no Movimento dos Trabalhadores sem Terra, em 
sindicato, está na possibilidade de o povo organizado 
poder, mobilizado, vir aqui, ao Congresso Nacional, 
e, diretamente, nos termos da Constituição, apresen-
tar projetos de lei e apresentar proposta de emenda 
à Constituição. 

É nisso que está o protagonismo. Não é no nú-
mero, não é no 0,5, não é no 1, não é no percentual. É 
no protagonismo, é na organização do povo. É quando 
o povo se organiza, é quando o povo se mobiliza, é 
quando o povo se mobiliza e se organiza, como estão 
aqui organizados e mobilizados trabalhadores dos Cor-
reios e bombeiros atrás dos seus direitos, que eles se 
demonstram fortalecidos e organizados, e que eles se 
fazem fortes, e que eles se entendem e se compreen-
dem como protagonistas.

Então, em relação ao mérito, Sr. Presidente, não 
é do número que estamos tratando. O mérito está na 
possibilidade da organização. Por isso, o que tem que 
ser saudado, aplaudido, parabenizado, incentivado 
por esta Casa é facilitar isto: a chance de o povo se 
organizar, a possibilidade de o povo se organizar em 
sindicato, em associação, em organizações que lutam 
pela redemocratização – já para concluir, Sr. Presi-
dente, – como a CNBB, a ABI, OAB e tantas, tantas, 
tantas outras.

Repito: uma das mais belas leis que já teve lu-
gar aqui – a Lei da Ficha Limpa – veio daí. É isso que 
temos que saudar, Sr. Presidente. 

Fui autor de uma PEC – a primeira foi do Senador 
Rodrigo Rollemberg, a PEC nº 3 – que está apensada, 
a PEC nº 45. Não importa a autoria, não importa se a 
primeira foi do Senador Rodrigo Rollemberg, se a se-
gunda é a minha, a nº 45. O Senador Lindbergh teve a 
capacidade de reunir as duas, mas eu quero é avançar. 

Quando eu propus três, em vez de cinco Estados, 
foi para facilitar a organização popular. É porque nós 
não queremos cinco Estados, três Estados, um Estado...

(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Já concluo, Sr. Presidente.
Nós não queremos. Não importa que seja um 

Estado, dois Estados, três Estados, zero Estado, ne-
nhum Estado. Nós queremos a possibilidade de o povo 
se organizar. 

Eu propus 0,5%. O Senador Lindbergh acatou 
0,5% ao projeto de lei e 1% para proposta de emen-
da à Constituição. Está ótimo. Eu estou propondo, e 
vou apresentar destaque para que sejam três Estados 
para projeto de lei e para que continuem cinco Esta-
dos para proposta de emenda à Constituição, porque 
é para facilitar a possibilidade de o povo se organizar.

O que nós estamos debatendo aqui não é o per-
centual. Não é a urgência na apresentação. Não é isso 
que nós queremos debater. Não é se vale mais. Não 
quero debater se vale mais a vontade de 1% do eleito-
rado, se isso vale mais do que a vontade dos milhões 
que elegeram a Presidente da República.

(Soa a campainha.)
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Ou se isso vale mais do que os milhares ou 
milhões que elegeram o Senador ou o Deputado. Não 
é isso que eu quero debater. Eu quero debater a pos-
sibilidade de o povo na rua, organizado e mobilizado, 
de esse povo na rua, mobilizado, organizado, prota-
gonista da cena política, poder ele próprio vir ao Con-
gresso e ser protagonista, e não coadjuvante. Como 
diz o poeta Chico Buarque, o povo protagonista que é 
um trem alegre e que faz a história.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Edu-
ardo Lopes. 

Com a palavra V. Exa para discutir a matéria.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente e to-
dos que acompanham esta sessão, neste momento, 
já que foi falado do apensamento da PEC do Senador 
Randolfe, também junto à PEC do Senador Rodrigo 
Rollemberg, eu quero registrar aqui que, no dia 8 de 
julho, eu entrei com requerimento pedindo o apensa-
mento da PEC de autoria do Senador Marcelo Crivella, 
a PEC no 30, de 2009, que, na verdade, então, antece-
de as duas PECs, tanto a do Senador Randolfe quanto 
a do Senador Rollemberg. E, mesmo apresentando o 
requerimento, as duas PECs foram apensadas sem a 
PEC do Senador Crivella, indo para a CCJ. 

Hoje, pela manhã, questionei na CCJ e apresentei 
o requerimento, sendo que, pelo trâmite normal, o que 
aconteceria? Aprovaríamos a PEC na CCJ, vindo para 
o plenário; o meu requerimento apensaria a PEC do 
Senador Marcelo Crivella, e a PEC, então, voltaria para 
a CCJ, para que fosse, então, votado um novo relatório.

Então, o que coloco aqui não sei se chamo de erro 
processual. Gostaria de uma resposta quanto a isso, 
porque, pelo Regimento, a PEC do Senador Marcelo 
Crivella é que teria que ganhar a preeminência nesse 
caso. Então, a PEC do Senador Marcelo Crivella seria 
a que estaria sendo votada junto com as outras PECs.

Claro que, em conversa com o Senador Lindber-
gh, com o Senador Rollemberg, pediram-me para que 
eu tirasse o requerimento, para que o trâmite tivesse 
celeridade, porque se não, provavelmente, Senador 
Walter Pinheiro, a PEC ficaria para depois do recesso, 
para o segundo semestre. 

Como citou hoje, no debate, o Senador Pedro Ta-
ques, a mudança na sociedade faz com que as coisas 
tenham que ser mudadas. É natural.

Nós, de maneira nenhuma, queremos deter, que-
remos atrapalhar o processo. A questão hoje da ini-
ciativa popular, aqui sendo debatida, sendo discutida, 
apresentando as razões, é justa. 

Sr. Presidente, não é a primeira vez que isso acon-
tece. Não é a primeira vez. Há cerca de dois meses, 
havia também uma PEC do Senador Marcelo Crivella, 
cujo requerimento pedi. Assessoria, me ajude aqui, por 
favor, qual foi a PEC? (Pausa.)

Isso, da discussão temática. Um assunto extre-
mamente importante, cuja visão do Senador Marcelo 
Crivella já o havia levado a fazer a PEC.

Pedi o requerimento. Não foi apensado, e, na 
ocasião, o Senador Romero Jucá e outros aprovaram 
a PEC sem o apensamento da PEC do Senador Mar-
celo Crivella. Agora acontece a mesma coisa. 

Tenho aqui um requerimento. Em 8 de julho, 
entrei com requerimento pedindo apensamento das 
duas PECs de iniciativa popular, quer dizer, o Sena-
dor Marcelo Crivella, antes do Senador Rollemberg e 
do Senador Randolfe, fez essa proposta de melhorar 
o acesso popular, a iniciativa popular, sem manifesta-
ção nas ruas. O Senador já teve a visão de ampliar a 
iniciativa popular. 

Então, conversando com ele hoje, Senador Rol-
lemberg, nós até tratamos disso, mas o Senador ficou 
revoltado com isso. Ele realmente ficou indignado: “A 
PEC é minha. A minha PEC tem que ter preeminência. 
Ela é a mais antiga.” 

Portanto, nós temos que buscar uma solução. 
Nós não queremos deter o processo. Não queremos, 
Sr. Presidente, eu não quero – que fique bem claro ao 
Plenário –, atrapalhar o processo, o trâmite das PECs, 
mas eu quero que seja cumprido o Regimento. Se eu 
apresentei o requerimento no dia 8 de julho, então, 
hoje, na CCJ, Presidente Vital do Rêgo, era para es-
tarem lá as três PECs apensadas para ter o relatório 
do Senador Lindbergh. E isso não aconteceu. Então, 
nós temos que buscar um acordo.

Na semana que vem, nós teremos votações aqui? 
Se tivermos, eu mantenho o requerimento, e nós o 
aprovamos na CCJ da mesma forma. As PECs voltam 
para a CCJ, nós aprovamos a PEC na terça-feira, na 
CCJ, e nós votamos e aprovamos as PECs na quar-
ta-feira. Se não, infelizmente, vai ter que ficar para o 
segundo semestre.

Peço vênia do Senador Rollemberg, do Senador 
Randolfe e do Senador Lindbergh, mas, realmente, eu 
quero, em primeiro lugar, saber por que, se o reque-
rimento foi apresentado no dia 8 de julho, a PEC do 
Senador Marcelo Crivella não foi apensada às duas 
PECs e mandada para a CCJ no dia de hoje.

Esse é o questionamento.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Fora 

do microfone.) – Está prejudicada. Na minha avaliação, 
está prejudicada.
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O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Está prejudicada? O que está prejudicada? O reque-
rimento está prejudicado? Tudo bem, eu quero a so-
lução. Se o requerimento está prejudicado, tudo bem.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. 
Fora do microfone.) – Isso é o Presidente que vai dizer.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Como?

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Fora 
do microfone.) – É o Presidente que vai dizer.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Sim, se o Presidente responder que o requerimento 
está rejeitado, não há problema. Nós votamos a PEC 
e aprovamos. 

Mas que fique aqui o registro que é pela segun-
da vez consecutiva que eu apresento requerimento de 
apensamento de PEC do Senador Marcelo Crivella, e 
ela não é apensada. Então, que fique aqui o registro, 
mesmo que o requerimento seja prejudicado. 

Dois requerimentos meus de apensamento não fo-
ram realizados. Erro da Mesa? Coincidência? O que é? 

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Então vamos seguir o trâmite do Regimento. Eu não 
sou contra o projeto, não sou contra o mérito. Mas já 
disse aqui, sobre essa questão que hoje nós resolve-
mos, que é a eleição do suplente... Ontem eu manifes-
tei a minha posição, não foi posição pessoal, não foi 
posição defendendo os meus interesses, mas dentro 
do que é real. E tanto é que nós aprovamos hoje o 
que é lúcido,...

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – ... 
que é a questão de um suplente só, não indicar pa-
rentes, e o suplente ter a sua legítima, o seu legítimo 
mandato, substituindo e também sucedendo o Senador.

Então, eu quero uma resposta quanto a isso. Se 
estiver prejudicado, não há problema. Não há nenhum 
problema. Votamos as duas PECs. Eu falo com o Se-
nador, com o Ministro Crivella, que o requerimento foi 
prejudicado por um erro da Mesa, e a gente vota; se-
não, apensam-se as três PECs, e voltam para a CCJ, 
na semana que vem. Eu fico no aguardo de um posi-
cionamento, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria, aproveitando a intervenção 
do Senador Eduardo Lopes, dizer o seguinte: quando 
foi apresentado esse requerimento... Eu realmente 
concordo, o Senador Marcelo Crivella, hoje Ministro, 
Senador, é um querido amigo e foi precursor dessa 
discussão aqui nesta Casa do Congresso Nacional. No 
entanto, quando apresentou o requerimento, a matéria 

já estava, esta PEC que nós estamos apreciando hoje, 
já estava em discussão na Comissão de Constituição e 
Justiça. Eu acho que para demonstrar definitivamente...

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Dia 8 de julho? Nós estamos hoje... 

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Que dia foi apresentada?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É que a matéria já estava na CCJ. Mas 
para que não paire absolutamente nenhuma dúvida... 

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) 
– Claro! 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – RJ) – ... eu acho que o que nós poderíamos 
fazer agora era...

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... votar o requerimento...

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Mas esse requerimento...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... e esta matéria tramitaria, seria apen-
sada, como as demais foram apensadas.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Sr. Presidente, esse requerimento tinha que ter sido 
votado antes de iniciarmos esta discussão. Eu faço 
um apelo... O Senador Marcelo Crivella, todas as ho-
menagens do mundo ao Senador Marcelo Crivella... 

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Não, eu repito: se estiver prejudicado o requerimento, 
não há nenhum problema...

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – ... 
mas eu tenho que registrar o fato.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, V. Exª registra muito bem o fato. 
Nós poderemos, sim, votar o requerimento. Foi a regra 
que nós adotamos na tramitação das outras matérias, e 
isso não vai evidentemente alterar a ordem de votação. 

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) 
– O.k.!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vale a regra que nós adotamos para a 
questão do suplente de Senador.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
O.k.! Perfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Aprecia-se uma matéria e, à medida 
em que ela não contraria outra matéria,... 

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Exatamente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – RJ) – ... ela continua tramitando. Eu acho que... 

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Não, eu repito, Sr. Presidente, se me permite: não es-
tou para atrapalhar. Não, nada disso.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sem dúvida.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Vamos buscar aqui, como eu tenho sempre buscado, 
o consenso, o acordo, para que fique melhor.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª tem absoluta razão. Todos nós 
temos o maior respeito por V. Exª, pelo Senador, hoje 
Ministro, Marcelo Crivella, e, como o Regimento per-
mite que façamos esta correção de rumo, acho que é 
prudente que nós façamos. Eu queria fazer um apelo ao 
Senador Lindbergh e ao Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
O.k., Presidente. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Correção de rumo, Senador Walter, é 
apensar para que a matéria, como as demais, tramite 
conjuntamente.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Então, nós suspenderíamos a votação, é isso?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, nós apensaríamos, e o Relator, 
quando... Nós apensaríamos, faríamos o que fizemos 
por ocasião da questão do suplente.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr. 
Presidente, só uma questão... 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente... 

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – O.k.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

Sim, mas vota hoje, mata a matéria... 
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF) – Sr. Presidente, Sr. Presidente, pela ordem...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Vou dar a palavra, pela ordem.
Não é isso. É que a regra que nós adotamos em 

todas as outras matérias foi de fazer com que elas, a 
partir do requerimento de calendário especial, trami-
tassem conjuntamente. Nós votamos o substitutivo, 
algumas vezes. Depende da ordem de votação. E as 
outras matérias, na medida em que não são contraria-
das pela matéria anteriormente aprovada, sobrevivem.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr. 
Presidente, quero dar um exemplo prático que acon-
teceu nesta Casa, na extensão da Lei da Ficha Limpa 
aos servidores públicos de forma geral. O Senador 
Eunício Oliveira relatou duas PECs com a titularidade 
do Senador Pedro Taques e do Senador Roberto Ca-

valcanti. Elas tramitaram conjuntamente, exatamente 
como V. Exª está propondo agora.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Sr. Presidente, acho que tem uma solução aqui. Eu 
estava conversando com vários Líderes, Senadores... 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Lindbergh 
Farias.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
O Senador Marcelo Crivella, com toda razão, foi autor 
desse projeto. Se houver acordo dos Líderes – e devo 
anunciar, Senador José Sarney, que vamos acatar aqui 
vários destaques e sugestões para construir o texto 
mais equilibrado possível –, havendo acordo de todos 
aqui, poderíamos votar o requerimento, faríamos agora 
o apensamento, e eu apresentaria o relatório com a 
inclusão desses destaques.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Claro, é isso o que estou dizendo. Foi 
exatamente isso que nós fizemos por ocasião da pro-
posta de emenda à Constituição dos suplentes. Todas. 
É a regra do Regimento. A matéria só deixa de sobrevi-
ver quando tramita apensada e conjuntamente, quando 
ela é contrariada pela matéria anteriormente aprovada. 

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Presidente Renan, só uma coisa: o que o Lindbergh 
está propondo é um pouco diferente. Nós derrotamos 
a outra e fomos para a segunda. O que o Senador Lin-
dbergh acabou de propor é que nós acatemos a che-
gada da PEC nº 30 – não é isso? –, que passa a ser 
a matéria principal, ele dá o parecer dele, e as outras 
duas, agora apensadas, seriam todas elas apreciadas 
na tarde de hoje, com o relatório do Senador Lindbergh 
Farias. Portanto, as três PECs estariam todas juntas 
se o Plenário deliberasse dessa forma. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É exatamente isso que nós estamos 
propondo. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Tudo bem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Só que ela não passa a ser a matéria 
preferencial. A matéria preferencial é a recomendada 
pelo Relator. Ela não altera o rito da apreciação. O Re-
gimento manda que nós façamos isso.

Com a palavra, o Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente, 
acredito que, com essa discussão da iniciativa popu-
lar, nós entramos na linha correta das respostas e da 
melhoria da democracia representativa. 
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Tenho certeza de que a Mesa resolverá esse im-
passe. Vamos dar crédito ao Senador Crivella, ao Sena-
dor Lindbergh, ao Senador Randolfe, mas o importante 
é que esse avanço se concretize. E eu, pessoalmente, 
gostaria que, paralelamente a isso ou posteriormente 
a isso, nós regulássemos também a possibilidade da 
iniciativa popular para um pedido de confirmação, que 
é o referendo, e que esse referendo fosse regulamen-
tado também por iniciativa dos próprios Parlamentares. 
Eu acho que isso melhora a situação da democracia 
representativa. Um número de 30% ou 35% de Parla-
mentares do Congresso poderia requerer um referendo 
popular para confirmar ou não uma matéria votada pelo 
conjunto dos Plenários, pelo Congresso Nacional. E o 
referendum deveria ser regulamentado também. Não 
basta, Senador Lindbergh, a iniciativa popular. 

(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– Em determinados momentos, o Congresso vota uma 
matéria que causa grande insatisfação no povo, e ele 
deve ser ouvido, mas que isso se faça na sequência 
desta agora boa iniciativa de discussão da regulamen-
tação da iniciativa popular.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos fazer como das vezes an-
teriores: abrir o painel e iniciar a votação. E quem... 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Presidente, eu estou inscrito. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E vamos submeter o requerimento à 
apreciação.

É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação o requerimento do Sena-
dor Eduardo Lopes.

Requerimento para que as propostas correlatas 
tramitem conjuntamente.

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
É o seguinte o item que tramitam em conjunto com 

a Proposta de Emenda à Constituição nº 3, de 2011:

Item extrapauta 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 30, DE 2009

Proposta de Emenda à Constituição nº 30, de 
2009, tendo como primeiro signatário o Sena-
dor Marcelo Crivella, que acrescenta o inciso IV 
ao art. 60 da Constituição Federal para incluir 
o eleitorado, mediante iniciativa popular, no rol 
dos legitimados para apresentar proposta de 
emenda à Constituição. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros Bloco/
PMDB – AL) – Encerrada a discussão, nós passare-
mos...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) –Presidente, eu só quero fazer uma recla-
mação. Eu estava inscrito...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – ... na discussão, e V. Exª me impediu 
de falar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª estava não, está inscrito.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE. Sem revisão do orador.) – Ah, muito obri-
gado. Rápido no gatilho, Presidente.

Sr. Presidente, eu queria, em primeiro lugar, 
agradecer ao Senador Rodrigo Rollemberg, do meu 
Partido, por ter tomado a iniciativa de apresentar essa 
proposta, possibilitando ao eleitorado, através de co-
leta de assinaturas, a apresentação de proposta de 
emenda constitucional e também de projeto de lei, 
que já existia, mas com a exigência menor, de 0,5% 
do eleitorado.

E eu quero também agradecer ao nobre Rela-
tor Lindbergh Farias, Senador Lindbergh Farias, que 
aceitou uma emenda de minha autoria, a Emenda nº 
1, que ele dividiu em duas emendas. O que aconte-
ceu? O Senador Rollemberg propôs que o eleitora-
do podia apresentar projeto de iniciativa popular e 
também de emenda à Constituição. E a minha emen-
da foi mais além: não só agora a apresentação de 
propostas de emenda à Constituição e de projetos, 
mas também o eleitorado podendo emendar pro-
jetos em tramitação no Senado ou na Câmara dos 
Deputados e propostas de emenda em tramitação 
no Congresso Nacional.

O Senador Lindbergh Farias apenas acrescentou 
que, no caso de emenda a projetos, as assinaturas 
poderiam ser de 0,5% do eleitorado, mas, no caso de 
emendas à Constituição, o eleitorado teria que se valer 
de uma lista de assinaturas da ordem de 1%, signifi-
cando dizer, Sr. Presidente, que a cidadania brasileira 
está protegida pela nossa Constituição, que prevê o 
instituto da iniciativa popular, que prevê o plebiscito, 
que prevê o referendo.

Com esta proposição, sem dúvida alguma, com 
esses acréscimos, nós estaremos agradecendo, de 
certa forma, àqueles que nos colocam aqui, que são 
os eleitores do Brasil. Ora, se nós, que somos repre-
sentantes, podemos emendar, podemos ter a iniciativa 
de projetos ou de PECs, por que não o nosso patrão 
não ter o direito da iniciativa de projetos de lei ou pro-
posta de emenda à Constituição?

Por isso, é mais do justo, é mais do que lógi-
co e é democrático que estejamos do lado dessa 
proposta de iniciativa do nosso Senador Rodrigo 
Rollemberg. Por isso que votarei favorável, votando 
também, sem dúvida alguma, no parecer do Relator 
Lindbergh Farias.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Anto-
nio Carlos Valadares.

Há, sobre a mesa, Emenda nº 10, assinada por 
vários Srs. Senadores, Senador Eunício Oliveira, que 
propõe: “insira-se, onde couber: § as proposições de 
iniciativa popular apoiadas por partidos políticos com 
representação em ambas as Casas do Congresso Na-
cional, não se submeterão às hipóteses de sobresta-
mento de pauta previstas nesta Constituição”. 

É a seguinte a Emenda na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu concedo a palavra ao Senador Lin-
dbergh, para que ele emita um rápido parecer sobre a 
proposta de emenda assinada pelo Plenário.

PARECER Nº 679, DE 2013–PLEN

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, rapidamente, esta é uma proposição do Senador 
José Agripino. Nós estamos acolhendo a emenda do 
Senador José Agripino. Já me antecipo dizendo que o 
Senador Romero Jucá e a maior parte dos Senadores 
aqui têm uma proposição para a retirada dessa urgên-
cia constitucional, apesar de concordar principalmente 

com a emenda sugerida hoje pelo Senador Pedro Ta-
ques, que, na verdade, dá possibilidade de solicitar a 
urgência ao Congresso Nacional.

Então, veja bem, quem ia votar a urgência ou não 
eram os Parlamentares, Senadores e Deputados, mas, 
mesmo assim, Senador Romero Jucá, até porque o Se-
nador Pedro Taques tem uma PEC nesse sentido – a 
PEC 15, de 2013 –, nós vamos acolher a proposição 
de V. Exª porque a gente quer construir o texto da for-
ma mais colaborativa possível. Vamos retirar, então, as 
Emendas 6 e 7, propostas pelo Senador Romero Jucá.

O Senador Randolfe também tem uma proposi-
ção no sentido de reduzir de cinco para três Estados. 
Eu, apesar de concordar com o Senador Randolfe, não 
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acho que é o momento apropriado. Eu não vou aco-
lher, porque o que a gente quer aqui, Sr. Presidente, 
é construir esse clima, uma contribuição colaborativa 
de Parlamentares dos mais diversos partidos.

Então, apesar de concordar com a emenda do 
Senador Randolfe, eu não a acolho. Acolho integral-
mente a sugestão do Senador Romero Jucá e também 
a Emenda do Senador José Agripino Maia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O parecer do relator é favorável.

Passa-se à votação, em primeiro turno.
Leitura...
O Senador Lindbergh deu parecer favorável.
Com a palavra o Senador Pedro Taques.

(Procede-se à votação.)

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Sem 
revisão do orador.) – Desculpas por minha desaten-
ção. Ele deu parecer favorável aos destaques? Então, 
teríamos oportunidade para debater os destaques 
mais à frente?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Lindbergh acolheu a emen-
da do Senador José Agripino e de vários outros Srs. 
Senadores e o destaque do Senador Romero Jucá, 
que precisará ser votado, na sequência.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Mas, eu gostaria de me manifestar sobre a questão 
do destaque do Senador Romero Jucá, se for possível.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Antes de o Senador Pedro Taques falar, 
queria lembrar aos Srs. Senadores que nós vamos ter 
ainda importantes votações nominais. Portanto, é fun-
damental a presença de todos para que possamos hoje 
avançar na nossa pauta, na pauta do Senado Federal.

Com a palavra V. Exª, Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Sem 

revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Serei breve, curto.

A Constituição, Sr. Presidente, permite que o 
Presidente da República solicite urgência. Está lá no 
art. 64. Agora, é um vezo de um presidencialismo im-
perial, monárquico, aceitar, Senador Braga, que só o 
Presidente da República possa solicitar urgência. Se 
nós somarmos os votos dos Senadores que aqui se 
encontram... Só o Senador Aloysio teve mais de 10 
milhões de votos. A questão não é de quantidade de 
votos; a questão é de firmar o Poder Legislativo como 
um dos órgãos da República.

Nós vivemos um presidencialismo imperial, mas 
nós temos que permitir ao titular do Poder solicitar ur-
gência. Ele vai solicitar, cabe ao Congresso Nacional, 
lá na Casa iniciadora, votar favoravelmente ou contra 
a solicitação dessa urgência. A entender que só o Pre-
sidente da República poderia solicitar essa urgência é 

concordar com a manutenção de um Poder Legislativo, 
com todo o respeito, submisso à função executiva. Se o 
Presidente pode, por que o cidadão não pode solicitar 
essa urgência? Não há razoabilidade.

Sr. Presidente, vou encerrar dizendo que existe a 
Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de 2013, e 
nós voltaremos a este debate. Vou votar favoravelmente 
à proposta de emenda do Senador Rodrigo Rollemberg e 
do Senador Randolfe, relatada pelo Senador Lindbergh.

E encerro dizendo que, em 1824, o Imperador 
dissolveu a Constituinte. Em 1889, a República foi 
proclamada em uma quartelada, em razão da força do 
Executivo, em detrimento do Parlamento. O Parlamento 
não pode ser submisso ao Poder Executivo. Por isso, 
não é a quantidade de voto ofertada a um cidadão, 
mas é restaurar a importância do Poder Legislativo.

Aliás, Sr. Presidente, eu tenho uma outra propos-
ta de emenda à Constituição, em que 1/3 dos Depu-
tados Federais ou 1/3 dos Senadores possa solicitar 
urgência em determinados projetos. Por que só o Poder 
Executivo? São daqueles que entendem que o Poder 
Executivo é mais importante. Aliás, esse também é um 
pecado da sociedade brasileira.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Permite-me, Senador?

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 

Acho que V. Exª está abordando um tema da maior 
importância. Se o Presidente da República pode pedir 
urgência, por que o Senador não pode pedir urgência?

Acho que seria, talvez, o momento e a hora exa-
ta de também botar na Constituição o fim da medida 
provisória, que é a parte ridícula, mais absurda e de 
mais prepotência do Presidente da República.

Quando se fez a Constituinte, a Comissão de 
Sistematização criou o parlamentarismo e, no parla-
mentarismo, a medida provisória. Caiu no plenário o 
parlamentarismo. E eu defendia que, caindo no plená-
rio o parlamentarismo, não precisava nem votar. A Co-
missão de Redação Final podia ter retirado a medida 
provisória. Não retiraram.

V. Exª está num impulso tão importante, tão signi-
ficativo e tão correto, que o bom seria que aproveitasse 
e tirasse também a medida provisória.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito 
obrigado. Aliás, já existe uma proposta de emenda à 
Constituição, que todos nós assinamos, relatada pelo 
Senador Aécio, e que está lá na Câmara dos Deputa-
dos, deitada numa gaveta escura. E nós não sabemos 
quando essa gaveta será aberta.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Senador Pedro 
Taques.
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Aproveitamos a intervenção de V. Exª – deixem-
-me só lembrar um minutinho, sem interromper nossos 
trabalhos – para lembrar que nós sugerimos a prioriza-
ção de algumas matérias pela Câmara dos Deputados. 
E vou fazer esse adendo incluindo essa sugestão do 
Senador Pedro Taques, relatada pelo Senador Aécio 
Neves. Farei isso amanhã.

Sobre a mesa, requerimento de destaque.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr. 

Presidente, permita-me uma rápida interrupção.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Aécio.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Sem 

revisão do orador.) – É realmente uma matéria extre-
mamente relevante. E apenas para acrescentar que na 
última quinta-feira o Presidente da Câmara, Deputado 
Henrique Alves, me comunicou que estaria já com a 
comissão sendo instalada e que pretendia dar a ela a 
velocidade e a celeridade necessárias. Uma palavra de 
V. Exª em nome da unanimidade dos Senadores que 
a apoiaram, algo raro nesta Casa, seria importante, 
para que pelo menos uma das questões essenciais 
ao bom funcionamento do Poder Legislativo fosse sa-
nada. Outras boas consequências viriam a partir da 
aprovação dessa proposta.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a intervenção de V. Exª.

Sobre a mesa, requerimento de destaque, que 
será lido.

Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós temos que en-
cerrar a discussão e entrar em processo de votação, 
até pelo fato de que a pauta é extensa, eu imagino, e 
já são quase 21 horas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sem dúvida. Agradecemos muito a V. Exª.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Eu 
acho que nós temos que entrar em processo de votação 
para dar bom andamento aos trabalhos que V. Exª preside.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faremos isso.

Sobre a mesa, requerimento de destaque que 
será lido pelo Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 

Requerimento de destaque para votação em 
separado do §3º do art. 2º da Emenda Cons-
titucional nº 3.
Assinado: Senador Romero Jucá, Senador 
Aloysio Nunes Ferreira e vários Senadores.

É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu vou colocar em votação...

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. 
Sem revisão do orador.) – Só para dizer, Sr. Presiden-
te, em trinta segundos, que nós estamos favoráveis, 
apesar de discordarmos no mérito; concordo com a 
emenda do Senador Pedro Taques. Mas fizemos um 
acordo aqui para viabilizar a votação desse texto, que 
é um grande avanço. Então, nós vamos votar favorável 
a esse destaque.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E vamos, como eu falei, pedir ao Pre-
sidente da Câmara para que priorize essa proposta de 
emenda à Constituição. Nós já pedimos com relação 
àquela que altera os prazos de apreciação das medi-
das provisórias e pediremos, também, que priorize a 
apreciação dessa matéria.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votação do requerimento de destaque.

Senador...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Presidente, só me permita. Se o relator tem 
parecer favorável ao destaque, ele não pode incorpo-
rar já, antecipadamente, ao relatório e irmos direto à 
votação da proposta de emenda à Constituição?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É porque já tem parecer da CCJ e, como 
é fundamental que nós avancemos, e essa foi a suges-
tão do Senador Lindbergh, eu acho que é prudente, 
a partir de amanhã nós trabalharmos... Nós pedimos, 
exatamente, a priorização de 11 matérias lá na Câma-
ra dos Deputados, que andaram, e eu tenho absoluta 
convicção de que nós teremos exatamente a mesma 
resposta com relação a essa proposta de emenda à 
Constituição que nivela os Poderes; da mesma forma 
que o Poder Executivo pode pedir urgência para as 
matérias, o Legislativo pode fazer o mesmo.

Votação do requerimento. (Requerimento nº 
801, de 2013)

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
Votação da proposta, sem prejuízo das Emendas 

e da matéria destacada.
Senador Eunício e Senadora Kátia.
Consulto a Casa se podemos abrir o painel. (Pau-

sa.)
Senador Wellington.

(Procede-se à votação.)

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Pode sim, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu lembro aos Srs. Senadores que nós 
vamos ter outras importantes votações nominais.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Portanto, é fundamental a presença de 
todos no Senado para que nós possamos continuar 
deliberando. Pelo menos as duas próximas matérias 
exigem um quórum diferenciado, maioria...

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Kátia Abreu.

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria de ler aqui 
uma decisão judicial que eu acabo de receber da Juíza 
Federal Marcelle Ragazoni Carvalho, da 4ª Vara Cível 
Federal de São Paulo, que determinou que o Senado 
Federal deixe de usar em seus clippings reportagens 
e colunas publicadas pela Folha de S.Paulo. Decisão 
liminar ordena que o Senado retire do seu site, em 48 
horas, as matérias jornalísticas reproduzidas indevida-
mente, sob pena de multa de R$5 mil por dia de atraso. 
Cabe recurso da decisão.

Eu quero lembrar, Sr. Presidente, que encaminhei 
correspondência a V. Exª, no dia 10 de abril deste ano 
– portanto, há três meses –, com cópia para todos os 
colegas Senadores, da minha decisão de não receber 
o clipping do Senado, oficial, justamente pela deman-
da judicial que a Folha de S.Paulo empreitou contra a 
Empresa Brasileira de Comunicações por usar inde-
vidamente as matérias, ipsis litteris, dos editais, dos 
colunistas no clipping do Senado.

Encaminhei a V. Exª e a todos os colegas. Desde 
abril, eu me recuso a receber o clipping e recebo os 
jornais originais.

Eu gostaria de lembrar que esta Casa, na semana 
passada, votou aqui as mudanças no Ecad, também 
em favor do direito autoral. Aquele dia foi de comemo-
ração, quando aqui estavam todos os artistas, todos 
os autores presentes. Este assunto, este tema não tem 
diferença nenhuma do que nós votamos aqui e do que 
nós comemoramos aqui.

Portanto, eu peço a V. Exª não só o cumprimento 
da lei – e sei que V. Exª o fará com todo o rigor –, mas 
que os colegas, mesmo recorrendo da decisão posta 
em movimento de protesto, assim como fizemos pe-
los artistas, que nós também possamos nos recusar 
de receber o clipping desta empresa, que se recusa 
a pagar os direitos autorais da Folha de S.Paulo. E 
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os outros jornais que estão no clipping estão apenas 
esperando essa decisão para também entrarem com 
a mesma medida.

Então, em prol do direito autoral, diz a Drª Mar-
celle: “A despeito da importância da disseminação da 
cultura e da informação”, há “patente violação do di-
reito autoral”, pois a divulgação é feita sem qualquer 
contrapartida, sendo relevante que o jornal “cobra dos 
usuários pelo acesso ao seu site”.

Em janeiro, o Senado suspendeu a prática, mas, 
em março, a retomou por parecer dos advogados do 
Senado, que julgaram, naquela época, que a Empresa 
Brasileira de Comunicação estava fazendo uso devido.

Agora, a Justiça Federal diz que nós estamos 
desrespeitando um direito autoral dos jornais do País, 
de que todos nós conhecemos a categoria, o gabarito 
e sabemos do custo para se produzir um jornal como 
Folha de S.Paulo, como Estado de S. Paulo, como O 
Globo, como Correio Brazilienze, como Valor Econô-
mico, e todos os jornais do País.

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu queria comunicar...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – ... à Casa que, por outros motivos tam-
bém, mas sobretudo por economia de despesa, não 
vamos renovar o contrato com a EBC. Já foi uma de-
cisão tomada pela Mesa do Senado Federal.

E com relação a essa decisão...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 

– Podíamos aproveitar e também não renovar os con-
tratos com os jornais. Já tem tudo nos sites.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E com relação a essa dúvida que ha-
via quanto à utilização de conteúdos nos nossos sites 
aqui no Senado Federal, é muito bom que haja uma 
decisão judicial porque pelo menos dará um norte de 
utilização, um parâmetro de utilização, um limite de 
utilização desses conteúdos todos.

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Sr. 
Presidente, eu gostaria apenas de lembrar ao Sena-
dor Inácio Arruda...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Para encaminhar.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente...

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – ... 
que para os sites e os blogs são cedidas pelos jor-
nais algumas matérias, mas o clipping do Senado é 
uma cópia fiel dos jornais do País. Isso é um abuso 
ao direito autoral.

Muito obrigada.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Sr. Presidente. Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu agradeço a V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Mas se tem no site, pode...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Sr. Presidente...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 

Presidente...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Sr. Presidente, Líder vai ter direito de encaminhar 
matéria nesta Casa?

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Para encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Já encerrou a votação. Tem 56 eleitores.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias e Senador 
Inácio Arruda.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Discussão totalmente fora de propósito, de hora.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Mas nós tivemos que... 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – É 
a democracia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós não podemos fazer um controle 
preventivo das intervenções.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Mas, Sr. Presidente, a matéria tem que ser enca-
minhada pelo Líder. V. Exª sabe disso. É regimental. 
Encaminhar matéria já com 55 votos não orienta a 
bancada a votar uma matéria importante como esta 
que estamos votando, dentro do calendário especial 
aprovado por V. Exª e por todos os Líderes.

Portanto, só quero deixar aos Senadores do 
PMDB que ainda não votaram que o nosso encami-
nhamento é favorável a esta matéria que permite re-
duzir para que a iniciativa popular possa valer, com a 
restrição da questão da urgência constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.

Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 

Presidente, para ganhar tempo, não me inscrevi du-
rante o debate, mas não poderia deixar de registrar 
com alegria a votação deste projeto. Senti-me bastante 



45800 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013

contemplado pelo nosso Relator, Senador Lindbergh, 
quando lembrava que exatamente o que pede as ruas, 
não só pela pesquisa, é esse direito de participação, 
esse direito de participar.

Eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores como 
único Partido da minha vida. E uma das coisas que 
mais me animavam era exatamente a luta, junto com 
outros partidos deste País, pela democracia, pela par-
ticipação. Eu acho que a nossa Constituição…

(Soa a campainha.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –…, 
quando dá todo poder ao povo, permite exatamente isso.

Eu queria, apenas ao encaminhar o voto “sim”, 
Sr. Presidente…

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria, sem interromper o Senador 
Wellington, fazer um apelo aos Senadores. Nós ain-
da temos votações importantíssimas fazer. Só nessa 
matéria nós vamos ter três votações nominais. Nós 
ainda vamos votar a complementação do Ecad, a re-
gulamentação do empregado doméstico…

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Crimes de tortura.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –…, o fim das organizações criminosas…

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Correios.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –... e é muito importante que nós possa-
mos avançar.

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Hoje. Exatamente hoje.

Com a palavra V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O 

que eu queria, Sr. Presidente, era, como eu disse aqui, 
registrar para que o povo possa acompanhar e enten-
der o que nós estamos falando.

Se a gente pega como exemplo a eleição de 2010, 
em que tivemos 135,8 milhões de eleitores, tivemos, 
ali, naquela eleição, descontados os votos nulos e 
brancos, como prevê o projeto, 98 milhões de eleitores.

Com base nisso, Sr. Presidente, partidos foram 
criados, agora, recentemente, e precisavam, pela im-
portância que tem um partido, de 0,5% do número de 
inscritos, de eleitores, de votos válidos. Algo em torno 
de 490 mil assinaturas para criar um partido, que é algo 
permanente, que é algo próprio da democracia, que tem 
fundo partidário, que tem tempo de televisão. E para 
apresentar um projeto de iniciativa popular, pegando 

como exemplo a eleição de 2010, seria necessário 
nada menos que 1,358 milhão de assinaturas. É claro 
que eu sei, porque também participo dessas coletas 
de assinaturas, que é um esforço até para trazer dois 
milhões, três milhões, até mais.

Mas eu não posso deixar de registrar aqui que 
estamos dando um passo real na direção de permitir 
uma participação maior. Como Líder do Partido dos 
Trabalhadores, não só orientamos o voto “sim”, mas 
comemoramos, Sr. Presidente, porque tenho certeza 
da aprovação, como um dos grandes passos que o 
Senado dá nessa abertura da participação popular.

É isso que quer quem se manifestou…

(Soa a campainha.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –… 
não só agora, mas ao longo de muitos anos, no nos-
so País.

Muito obrigado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-

dem, Sr. Presidente. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Sr. Presidente, também deixei a minha inscrição para 
o encaminhamento, mas estava inscrito para discutir 
a matéria.

Quero, primeiro, enaltecer a iniciativa, do Sena-
dor Crivella, do Senador Randolfe, do Senador Rodrigo 
Rollemberg, de tratar dessa questão da iniciativa popu-
lar, que vai se somar a um conjunto de iniciativas, que 
também existem na Câmara dos Deputados, que vão 
ser aglutinadas com essa emenda constitucional. Vai 
facilitar o processo da iniciativa popular, que é o que 
está conferido na Constituição. Ela manda isso. Nós 
estamos apenas aprimorando o processo da iniciati-
va, da participação direta da população, que é muito 
importante para o Congresso Nacional. 

Ao contrário de diminuir o papel da representação 
política de Senadores e Deputados, eleva, porque você 
vai votar aqui matérias que vêm com forte respaldo popu-
lar, com forte respaldo social. Vai haver um exame mais 
apurado do olho daquele que está reivindicando lá na 
rua. Nós vamos ter condição de aprimorar o processo 
democrático que estamos vivendo, de consolidar a nossa 
democracia e de olhar mais para as demandas sociais. 

Normalmente, nós falamos aqui em reforma po-
lítica, em voto distrital, em voto proporcional, em co-
ligação, mas às vezes temos dificuldade de entender 
transporte público de massa, que tem que haver metrô 
na rua, que tem que haver metrô subterrâneo, que tem 
que haver melhor atendimento à saúde, que tem que 
gastar menos com juros – que acabam de aumentar 
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em mais 0,5% –, porque esse dinheiro sangra a eco-
nomia popular, é mais dinheiro para a banca.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
É isso que temos que examinar e é essa é a matéria 
que vem do povo. Do povo vêm matérias que estão 
ligadas ao sentimento de resolver problemas concre-
tos e objetivos da nossa população.

Por isso, Sr. Presidente, o nosso encaminhamento 
é favorável ao aprimoramento que estamos fazendo da 
iniciativa popular em nosso País. Mesmo que tenha-
mos que fazer, mais adiante, novas modificações, es-
sas que estamos fazendo agora já permitem avançar.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia, pela ordem, V. Exª.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu estou 
muito preocupada, Presidente, porque estou ouvindo 

os pronunciamentos, todos favoráveis a essa PEC e 
é uma PEC que exige quórum especial. 

Há 59, mas, se nós não votarmos, podemos perder 
até o discurso e perder a votação dessa emenda, tão va-
liosa, que todos nós sabemos. E já são 9 horas da noite.

E também, socialmente, estão aí os Correios es-
perando que votemos a anistia para os Correios. É isso 
que preciso pedir para o senhor, Senador Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Kátia Abreu.

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Sr. 
Presidente, para colaborar, vou esperar abrir o painel 
e falarei em seguida.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós vamos abrir o painel e anunciar o 
resultado.

(Procede-se à apuração.)



45802 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 45803 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 59, nenhum voto NÃO.

Não houve abstenção.
Está, portanto, aprovada a Proposta de Emenda 

à Constituição nº 3.
Votação do § 3º do art. 2º da Proposta de Emen-

da à Constituição destacada.
Quem aprova o § 3º mantém o texto em votação.

(Procede-se à votação.)

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Sr. Presidente, para orientar, já que eu sou autor do 
destaque, quero registrar que nós somos favoráveis à 
iniciativa popular. Nós diminuímos o quórum da inicia-
tiva popular, nós estamos autenticando as assinaturas 
digitais para os projetos, mas havia um dispositivo que 
dizia que todos os projetos entrariam em regime de 
urgência trancando a pauta.

Como houve um entendimento com o Relator, 
Senador Lindbergh, eu estou fazendo o destaque. Por-
tanto, a orientação e o combinado é o voto “não”, para 
que nós retiremos essa urgência de pauta, do texto, 
exatamente para que nós tenhamos consequência ao 
acordo que foi feito.

Tanto esse destaque deverá ser votado “não”, 
como o destaque seguinte, que diz respeito às Emen-
das nºs 6 e 7, também do mesmo teor, terão voto “não”, 
para que nós fiquemos, aí sim, o Congresso recebendo 
as iniciativas populares e dando a urgência naquelas 
matérias que entender que são prioritárias.

Esse é o acordo, Sr. Presidente.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 

Sr. Presidente, de acordo...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Lindbergh.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 

Quero só dizer que nós estamos de acordo, apesar de 
discordarmos no mérito, em especial da Emenda do 
Senador Pedro Taques, mas fizemos o acordo e va-
mos votar “não”, e o Senador Pedro Taques, com uma 
emenda própria, que é à PEC nº 30, vai, novamente, 
apresentar para discussão logo depois.

Então, nós, em virtude desse acordo, também 
votamos “não”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.

Repetindo o que disseram aqui o Senador Rome-
ro, o autor do requerimento e da emenda, e o Senador 

Lindbergh, o Relator, quem aprova o § 3º e mantém o 
texto vota “sim”...

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – O acordo é para votar “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Quem rejeita o § 3º e retira o texto vota 
“não”. É exatamente isso.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – PSDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O acordo é para votar “não”.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
O PCdoB vota “não”.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Pelo 
acordo, o PT recomenda o voto “não”.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O PP 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Srs. Senadores já podem votar.

O PDT vota “não”.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– O PMDB encaminha o voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O PMDB encaminha o voto “não”, o PP 
encaminha o voto “não”, o PT encaminha o voto “não”, 
o PCdoB encaminha o voto “não”...

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, pelas mesmas razões colocadas 
pelo Relator da matéria, Senador Lindbergh, para que 
a gente possa construir esse grande acordo e possa 
aprovar essa Proposta de Emenda à Constituição, por 
unanimidade, como foi no primeiro turno, nós também 
concordamos com a retirada da urgência, portanto 
com o voto “não”.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Ape-
nas, Presidente Renan, para um esclarecimento, pois 
vejo que ainda há alguma dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra o Senador Aécio Neves.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o voto “não”, na 
verdade, consagra um acordo que não impede que 
uma proposta de iniciativa popular tenha a urgência 
que será dada, obviamente, pelos Senadores, pelo 
Congresso, a partir da sua relevância e, obviamente, 
da sua urgência. 

E é óbvio que, chegando a esta Casa uma ma-
téria com grande apoio popular e apelo popular – o 
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projeto Ficha Limpa é o melhor exemplo disso –, ela, 
obviamente, terá preferência para a votação.

Preserva-se, portanto, um quórum mais baixo 
para a apresentação dessas medidas, na verdade, 
aproximando esta Casa da sociedade brasileira.

Por isto, o PSDB vota “não” na manutenção do 
acordo e para ampliar a participação popular, Sr. Pre-
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – O 

Democratas vota “não”, Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O Democratas vota “não”.
Se todos já votaram, nós vamos encerrar à vota-

ção e proclamar o resultado. (Pausa.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

Espera aí, Sr. Presidente. Só tem 50. Aí, de repente, 
não sei...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria só comunicar aos Srs. Se-
nadores que o Senado, desde o momento em que os 
Senadores se comprometeram a votar...

Senador Walter Pinheiro e Senador Randolfe, 
eu queria só comunicar à Casa que, nessa chamada 
agenda positiva do Senado, em resposta à sociedade, 
nós já deliberamos sobre os recursos para o Fundo de 
Participação dos Estados, sobre crimes de corrupção 
como crimes hediondos, o Simples para os advoga-
dos, o Ficha Limpa para os três Poderes, a destinação 
de royalties para educação e saúde, a transparência 
na gestão dos direitos autorias do Ecad, também foi 
aprovado o projeto que responsabiliza a pessoa jurídi-
ca que auferir vantagem por corrupção, a participação 
popular no processo legislativo, o Estatuto da Juven-
tude, o fim do voto secreto em processo de cassação 
de mandatos de deputados e senadores.

Já havíamos votado anteriormente – e pedimos 
preferência – o Fundo de Vítimas de Homicídio, ao Pre-
sidente da Câmara dos Deputados. Votamos também, 
na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto que 
trata da exploração do trabalho escravo, que aprovou 
uma preliminar de em 30 dias nós regulamentarmos 
a matéria. Nós já havíamos aprovado também – e pe-
dimos preferência – o projeto que trata da Defensoria 
Pública; o projeto que reconhece os papiloscopistas 
como peritos oficiais; o serviço civil obrigatório para 

profissionais da área de saúde – o Governo editou uma 
medida provisória que trata disso e, portanto, a matéria 
foi resolvida porque terá outro tratamento legislativo. 
Votamos a proposta que estabelece regras para im-
pulsionar as Zonas de Exportação, as ZPEs; votamos 
a proposta de emenda à Constituição que veda que 
cônjuge ou parente possa ser suplente de Senador e 
reduzimos o número de Senador, que eram dois para 
um; estamos concluindo a votação da PEC nº 3, que 
facilita o exercício da iniciativa popular; vamos votar, 
daqui a pouquinho, o projeto que define organização 
criminosa; vamos votar também um projeto que regu-
lamenta a extensão dos direitos dos trabalhadores às 
empregadas domésticas; vamos votar também, ainda 
hoje, como combinado com as Lideranças partidárias, 
o Projeto nº 11, que cria o Sistema Nacional de Com-
bate à Tortura.

Por isso é importante a presença de todos.
Amanhã teremos a votação de uma pauta que 

começa pela medida provisória que é relatada pelo 
Senador Eunício Oliveira. Teremos uma reunião da 
Mesa, onde deveremos apreciar e aprovar o projeto 
de resolução que tranca a pauta de apreciação de ve-
tos com 30 dias, e teremos, em seguida, às 13 horas, 
uma sessão do Congresso Nacional para aprovarmos 
esse projeto de resolução.

De modo que se nós colaborarmos, nós chega-
remos, sem dúvida nenhuma, ao final dessa pauta.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos encerrar a votação e proclamar 
o resultado.

Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr. 

Presidente, permita-me. De acordo com o acordo que foi 
feito, votei “não”, sem prejuízo da minha argumentação, 
que está na Proposta de Emenda à Constituição nº 15.

Gostaria que ficasse registrado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de 
V. Exª 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos encerrar a votação e proclamar 
o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 6; NÃO, 51. Nenhuma abstenção.

Está, portanto, rejeitado o § 3º do art. 2º da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 3, que deixa, portan-
to, como consequência da votação, de constar do texto.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – Sr. 
Presidente, na verdade o meu voto, e tenho a impressão 
que o dos demais colegas, Pedro Simon, Paulo Paim, 
Lúcia Vânia e Angela Portela, foram votos favoráveis.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Exata-
mente, Sr. Presidente.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
V. Exa está se acostumando a votar “sim” aqui sempre.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará as manifestações de 
todos os Senadores citados pelo Senador Inácio Arruda.

Passamos agora à votação das emendas.
Há, sobre a mesa, dois requerimentos de desta-

que que serão lidos pelo Senador Flexa Ribeiro.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 

Presidente, queria fazer uma proposição para que os 
destaques que têm parecer favorável do Relator nós vo-
tássemos em globo, e os que têm parecer contrário nós 

votássemos em globo, exatamente para que nós possa-
mos aglutinar as votações e ganhar tempo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/PMDB 
– AL) – Se não houver objeção de que nós possamos votar 
em globo os destaques com pareceres favoráveis e contrá-
rios, nós faremos como sugere o Senador Romero Jucá.

Senador Flexa Ribeiro.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 

De acordo.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Destaque de emenda para votação em separado:

Nos termos do art. 312, inciso II do Regimento 
Interno, requeiro destaque para votação em 
separado da Emenda no 6 à PEC no 3, de 2011.
Assinado: Senador Romero Jucá e outros Se-
nadores.

Destaque da emenda para votação em separado:

Nos termos do art. 312, inciso II do Regimento 
Interno, requeiro destaque para votação em 
separado da Emenda no 7 à PEC no 3, de 2011.

Assinado: Senador Romero Jucá.

São os seguintes os requerimento na íntegra:
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Sr. Presidente, esses dois destaques dizem respeito 
também ao entendimento construído com o Senador 
Lindbergh, portanto o parecer...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votação, em globo, dos dois requeri-
mentos.

Os Srs. Senadores que aprovam os requerimentos 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovados os requerimentos.
Passa-se agora, como consequência da aprova-

ção dos requerimentos, à votação em globo das emen-
das de parecer favorável, ressalvadas as destacadas.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Só uma informação: a emenda de minha autoria está 
incluída aí?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A emenda de V. Exa está no bloco das 
emendas que receberam parecer favorável.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
São essas agora?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – São essas agora, exatamente.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Obrigado a V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votação em globo, Srs. Senadores, 
das emendas de parecer favorável, ressalvadas as 
destacadas.

Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O 
Partido dos Trabalhadores orienta o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Partido dos Trabalhadores vota “sim”.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Democratas vota “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Democratas votam “sim”.

Senador Romero, como vota?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Nós 

votamos “sim”, porque essas são as emendas que têm 
parecer favorável, exceto as duas destacadas, 6 e 7, 
que votaremos posteriormente “não”. Portanto, o voto 
agora é “sim”, Sr. Presidente.

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

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – O PSDB vota “sim”, agradecendo a com-
preensão do Senador Lindbergh que acolheu emen-
das nossas.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr. 
Presidente, quero mais uma vez...

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Em nome 
do nosso Líder Francisco Dornelles, o PP vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PP vota “sim”.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Quero fazer um apelo, Sr. Presidente, porque nesse 
caso específico a votação “sim” requer inclusive o 
quórum qualificado. Na votação anterior já havia caído 
bastante o quórum. 

Portanto, para que não cometamos agora, no 
meio da votação, o equívoco de derrotar aquilo que foi 
acordado e, portanto, absorvido pelo Relator, como as 
emendas que foram apresentadas a esse importante 
projeto que abre, cada vez mais, a possibilidade dessa 
interação do Parlamento com a sociedade seria impor-
tante que pudéssemos fazer uma convocação às Srªs e 
aos Srs. Senadores para a presença em plenário para 
a votação dessa matéria.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Exatamente Sr. Presidente. Queremos convidar todos 
os Senadores e Senadoras que estão em seus gabi-
netes. Essa matéria precisa ter 49 votos “sim”. São as 
emendas aprovadas na Comissão de Constituição e 
Justiça. Portanto, é muito importante que os Senadores 
venham votar, para que atinjamos o quórum, aprovan-
do as emendas dentro do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votação das emendas.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Sr. Presidente, o PSOL obviamente vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Srs. Senadores que estão em outras 
dependências, por favor, venham ao Plenário. Nós es-
tamos procedendo a importantes votações nominais.

Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – O 

PDT encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PDT encaminha o voto “sim”. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Para mim 
está muito claro, não precisaria nem responder, mas 
V. Exª fez a leitura do que será votado hoje. Percebi 
que a moçada levantou o cartaz de forma silenciosa. 
Estou tranquilizando-os de que o acordo feito é de que 
a matéria será votada. Não houve acordo, votaremos 
a matéria conforme acertamos na última quarta-feira, 
não é isso, Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Exatamente como coloca V. Exª.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Flexa Ribeiro.

(Manifestação da galeria.)

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Presidente Renan, pediria a V. Exª que incluísse para 
votarmos hoje ainda o requerimento de minha autoria 
e do Senador Eunício Oliveira, para o apensamento 
das PECs nº 46 e 61, que está sobre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há sobre a Mesa um requerimento que 
nós apreciaremos dentro ainda da Ordem do Dia.

Nós vamos encerrar a votação.
Senador Humberto Costa.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – O 

Presidente não vota, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Infelizmente, o Regimento e o programa 
não permitem que nós votemos em matérias ordiná-
rias, em deliberações ordinárias e em apreciação de 
propostas de emenda à Constituição.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr. 
Presidente, enquanto V. Exª aguarda a chegada dos 
Senadores, qual é a previsão do início da sessão de 
amanhã? 

V. Exª tinha falado no início, mas só para a gente... 
Eu, por exemplo, não estava aqui. A partir, inclusive, 
da chegada da MP nº 610, porque, com a leitura dela, 
efetivamente nós vamos ter que ir imediatamente para 
a PEC, até por conta do trancamento da pauta. Por-
tanto, como a gente tem uma jornada extensa hoje à 
noite aqui, com a votação daquilo que já havia anun-
ciado... Eu até fiquei um pouco preocupado, mas acho 
que o Senador Paulo Paim resolveu isso, apesar de 
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V. Exª não dizer o nome da matéria, mas a referência 
que o Senador Paulo Paim fez é ao projeto de anistia 
dos trabalhadores dos Correios. Então, eu queria sa-
ber de V. Exª se nós vamos antecipar a Ordem do Dia 
amanhã, para termos condição de apreciar a medida 
provisória e, consequentemente, as outras matérias que 
havíamos anunciado para o dia de amanhã. E se isso 
implicará, por exemplo, se vencida a pauta amanhã, 
alguma alteração no calendário em relação à sessão 
deliberativa de sexta-feira.

Eu quero, mais uma vez, fazer um apelo – eu 
conversei inclusive com o Senador Aloysio Nunes Fer-
reira agora: amanhã nós vamos empreender esforços 
para que os partidos nas duas Casas, as bancadas, a 
gente tente estabelecer um calendário, Sr. Presidente, 
para a apreciação da LDO. 

Eu sei que não é fácil, mas, se não votarmos a 
LDO, obrigatoriamente nós teremos que ter sessões 
durante o período do recesso, o que, consequente-
mente... Ainda que não consigamos atingir o quórum 
para as sessões, é necessário avisar às Srªs e aos Srs. 
Senadores que nós teremos a pauta normal durante 
o período do recesso parlamentar se não lograrmos 
êxito nessa empreitada de amanhã até segunda, no 
sentido de apreciar até a próxima quarta-feira o Pro-
jeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação e pro-
clamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 55; NÃO, nenhum voto. 

Nenhuma abstenção. 
Estão, portanto, aprovadas as Emendas nºs 1 a 

5, 8 e 9 da Comissão de Constituição e Justiça, e 10 
de plenário, da PEC nº 3, de 2011. 

Votação das Emendas 6 e 7, destacadas. Só 
lembrando que são aquelas emendas que tiveram 
pareceres contrários. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Sr. Presidente...

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

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Eu indago à Mesa se são as Emendas 6 e 7 que nós 
destacamos.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Então, pelo acordo, o voto é “não”, Sr. Presidente. Com 
a aquiescência do relator e do autor da PEC, o enten-
dimento para a votação agora é “não”, para rejeitar as 
duas emendas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – As Srªs e os Srs. Senadores já podem 
votar. 

Senadora Ana Amélia. 
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O PP 

encaminha “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O PP encaminha “não”.
Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – O 

Democratas vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O Democratas vota “não”.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O 

Partido dos Trabalhadores encaminha o voto “não.”
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O Partido dos Trabalhadores encami-
nha o voto “não”.

Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – O 

PSDB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O PSDB vota “não”. 
Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – O PSB, em função do acordo, também vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Bloco/PMDB – AL) – O 

PSB, em função do acordo, vota “não”.
Senador Gim Argello, como vota o Bloco União 

e Força? 

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Vota 
“não”, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Bloco União e Força vota não, Se-
nador Blairo Maggi. 

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

AP) – O PSOL, em decorrência do acordo, vota “não”, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Essas emendas receberam pareceres 
contrários.

Eu faço um apelo aos Srs. Senadores que ve-
nham ao plenário. Nós ainda vamos ter pelo menos 
duas votações importantíssimas. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente, uma sugestão. 

O SR. PRESIDENTE (Bloco/PMDB – AL) – Se-
nador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, como temos pela 
frente a PEC das Domésticas – não é PEC das Domés-
ticas, é uma lei complementar –, eu sugeriria a V. Exª 
que, em seguida a essa votação, antes das próximas 
votações, entrasse a Lei Complementar das Domés-
ticas, que exige 41 votos “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faremos, com satisfação, o que pede V. Exª.

Nós estamos procedendo a uma votação no-
minal. Está sendo votada uma proposta de emenda 
à Constituição. Pedimos aos Srs. Senadores que ve-
nham ao plenário.

Senador Benedito de Lira, com a palavra, V. Exª.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Sr. 

Presidente, eu peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Tem a palavra V. Exª.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, eu pedi a palavra, pela ordem, para 
que eu pudesse prestar aqui algumas informações. Ao 
mesmo tempo, quero provocar o Líder do Governo, o 
Senador Eduardo Braga, para que ele possa ser par-
ceiro daquilo que vou dizer agora.

Eu queria cumprimentar, em primeiro lugar, a 
Presidenta Dilma, que, na manhã de hoje, participou 
de um encontro com os prefeitos do Brasil inteiro, que 
vieram a Brasília em busca de melhoria para seus 
Municípios. Imaginávamos que a Presidenta pudesse 
anunciar um pacote de alguns bilhões para atender 
aos Municípios, o que, na verdade, não representaria 
muita coisa, porque todos os Municípios brasileiros 
estão inadimplentes, praticamente. Mas ela tomou 
uma ação que agradou aos prefeitos, se não 100%, 
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mas eles saíram satisfeitos. Foi o anúncio de valores 
da ordem de R$3,5 bilhões, aproximadamente, o que 
corresponde, possivelmente, a 1% do Fundo de Parti-
cipação dos Municípios. É aquilo que fora feito lá atrás, 
com o Presidente Lula, quando V. Exª se encontrava 
como Presidente da Casa. Além disso, a Presidenta 
também anunciou uma série de outras propostas para 
atender aos Municípios brasileiros, como mais distri-
buição de máquinas e de equipamentos.

Seria interessante, por exemplo, Sr. Líder, meu 
querido Senador Eduardo Braga, que V. Exª pudesse 
ser o porta-voz desta Casa com a Presidenta da Re-
pública, no sentido, Sr. Presidente, de que houvesse 
algumas emendas de parlamentares para a aquisição 
de patrulha mecanizada, de tratores etc., para aten-
der aos pequenos e médios produtores do Brasil, e de 
que, especialmente nas regiões mais carentes, elas 
pudessem ser liberadas pelo Ministério da Agricultura.

Pois bem, Sr. Presidente, quanto a essa agen-
da especial que V. Exª está pautando – é agora que 
eu me dirijo ao meu Líder, o Senador Eduardo Braga 
–, tramita nesta Casa, desde 2011, um projeto de lei, 
que já tem parecer favorável, do Senador Presidente 
da Comissão, meu querido Vital do Rêgo. Noventa e 
três por cento dos Municípios brasileiros estão inadim-
plentes, estão proibidos de fazer contratos, de assinar 
convênios e de receber transferências constitucionais. 
Em outras épocas, faziam-se obras importantes – e 
sabe muito bem V. Exª disso –, obras estruturantes 
nos Municípios brasileiros por meio das emendas par-
lamentares. Mas, hoje, se um Parlamentar apresentar 
uma emenda, ela não tem eficácia. Por quê? Porque 
o Município inadimplente não pode receber qualquer 
tipo de recurso.

Dizem: “Não, a Lei de Responsabilidade Fiscal é 
intocável”. Por que ela é intocável para os pequenos e 
não é intocável para os grandes? Com o PAC, qualquer 
Município que tenha acima de 300 mil habitantes pode 
receber os bilhões que o Governo pode disponibilizar. 
Não há problema. Agora, um pequeno Município com 
10 mil ou 20 mil habitantes precisa fazer uma passagem 
molhada. O Parlamentar apresenta uma emenda de 
R$100,00 ou de R$200,00, e o Município não recebe 
porque está inadimplente.

Se aqui se flexibiliza tudo, por que não podemos 
flexibilizar, Sr. Presidente, a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, abrindo uma oportunidade para que os Muni-
cípios brasileiros com até 50 mil habitantes possam 
assinar contratos e convênios e receber transferências 
institucionais para fazer as pequenas, médias e gran-
des obras? Mas não podem fazê-lo!

Há uma matéria, Sr. Presidente, que tramita... 
O meu querido Líder Eduardo Braga está aqui. Eu 
invoco o testemunho do Presidente da Comissão de 

Constituição e Justiça, que é o relator da matéria e que 
emitiu parecer favorável. O meu Líder, Senador Edu-
ardo Braga, há aproximadamente 90 dias, 120 dias, 
Senador Walter, pediu para que a tirássemos da pauta, 
para que o Governo pudesse conversar a respeito. E 
a conversa não aconteceu.

Isso não seria muito interessante agora, nessa 
agenda que V. Exª está fazendo? Nós estamos apro-
vando aqui tudo, e, até agora, Sr. Presidente, está 
faltando esse projeto, para atender os Municípios bra-
sileiros, atender os pequenos! O Congresso Nacio-
nal deve trabalhar nessa direção, não apenas para 
atender os grandes, para atender São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, as grandes capitais, os gran-
des centros urbanos! Coité do Nóia, cidade da nossa 
terra de Alagoas, não tem oportunidade de fazer isso, 
bem como um Município pequeno da Bahia. Enfim, Sr. 
Presidente, nenhum Município brasileiro com até 50 
mil habitantes está fazendo absolutamente nada, por-
que, com recurso próprio, ele também não pode fazer 
nada. Hoje, eles vieram aqui em busca de ajuda, para 
obterem investimento, e a Presidenta deu ajuda para 
custeio. E fica exatamente nesse vai e vem.

Por isso, eu queria fazer um apelo ao Líder Edu-
ardo Braga, para que sensibilizasse o Governo para 
trazer um projeto positivo para esta Casa. Atender aos 
Municípios é atender ao povo, que mora na cidade. Nin-
guém mora no Estado, ninguém mora na Nação. O cara 
mora no interior, na cidade, e a cidade está preterida 
de fazer ou desenvolver uma ação eficaz para atender 
os reclamos da sociedade de cada Município brasileiro.

Está aí, nobre Senador Eduardo Braga! V. Exª 
fica com o compromisso e com a responsabilidade, 
porque foi V. Exª que tirou a matéria da pauta, quando 
a Comissão de Assuntos Econômicos ia apreciá-la, e, 
por um gesto cortês do relator e do autor, concorda-
mos com o seu pedido. Mas, infelizmente, a resposta 
até hoje não chegou.

Eram essas, Sr. Presidente, as informações e os 
esclarecimentos que eu precisava dar.

Peço ao meu nobre Líder que não leve a mal este 
direcionamento. Ajude-nos a ajudar os pequenos Mu-
nicípios brasileiros, especialmente os Municípios do 
Estado do Amazonas, que tão bem é representado 
aqui por V. Exª!

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós agradecemos a intervenção do 
Senador Benedito de Lira. É uma intervenção impor-
tante no momento em que Brasília recebe a Marcha 
dos Prefeitos do Brasil.

Nós vamos encerrar a votação e proclamar o 
resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 3; NÃO, 52; nenhuma abstenção.

Estão rejeitadas as Emendas nºs 6 e 7, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, à PEC 
nº 3, de 2011, emendas destacadas.

Há sobre a mesa redação para o segundo turno, 

que será publicada na forma regimental.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 

para o segundo turno:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Tendo em vista o calendário especial 
aprovado, passa-se ao segundo turno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 3, DE 2011

Discussão, em segundo turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 3, de 2011, que 
acrescenta o inciso IV ao caput do art. 60, dá 
nova redação ao §2º do art. 61 e acrescenta 
§3º ao art. 61, para viabilizar a apresentação 
de propostas de emenda à Constituição de 
iniciativa popular e facilitar a apreciação e a 
apresentação de projetos de lei respectivos.

Discussão da proposta.
Com a palavra, o Senador Lindbergh.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, rapidamen-
te, quero dizer que, agora, é feita a última votação, no 
segundo turno. Chamo a atenção dos Srs. Senadores 
para não haver erro na votação. O quórum está baixo, 
e o voto é “sim”. Eu chamo a atenção, porque, na úl-
tima votação, houve a presença de 55 Senadores, e 
nós precisamos de 49 votos. Voto “sim”, Sr. Presidente.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – O PSDB vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Já abrimos o painel.

Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

Com a palavra, o Senador Romero.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, nós vamos votar “sim”, enaltecendo o trabalho do 
Senador Lindbergh e também do autor, Senador Ro-
drigo Rollemberg, exatamente abrindo mais ainda à 
participação popular o trabalho do Congresso Nacio-
nal. Votamos “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Wellington 
Dias

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

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – E 
vamos lembrar à Casa, Sr. Presidente, que, logo após...

(Soa a campainha.)

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
...nós faremos outras votações nominais. Portanto, 
é muito importante a presença dos Senadores e das 
Senadoras. Nós vamos votar o projeto de lei comple-
mentar do empregado doméstico e precisamos de 41 
votos “sim”. Portanto, nós vamos acompanhando as 
votações.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Wellington 
Dias.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – O 
Democratas vota “sim”, Sr. Presidente.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Pre-
sidente, o Partido Progressista vota “sim”.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Partido Progressista vota “sim”.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – O 
Democratas vota “sim”.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Democratas vota “sim”.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores orienta o 
voto “sim”. Da mesma forma, parabenizamos aqui, por 
essa vitória, o autor, o Senador Rodrigo Rollemberg, 
e o Senador Lindbergh, como relator.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, a Senadora Lídice da 
Mata.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr. 
Presidente Renan Calheiros, a Bancada do PSB vota 
unida, vota “sim”, com o Senador Rodrigo Rollemberg 
e com o trabalho do relator, Senador Lindbergh. Muito 
obrigada.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF.) – Sr. Presidente, 
pelo Bloco União e Força, o PTB, o PR, o PSC e o 
PRB encaminham o voto “sim”.

Sr. Presidente, aproveitando este momento, en-
quanto os Senadores estão votando, eu gostaria aqui 
de parabenizar, pelo brilhante trabalho, pelo excelente 
trabalho frente à relatoria da MP nº 610, o nobre Se-
nador Eunício Oliveira, tendo em vista que ele foi um 
grande articulador e conseguiu colocar em votação 
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todas as matérias importantes. Essa MP passou na 
Câmara com louvor. E foram aceitas sugestões.

Modestamente, Sr. Presidente, nobre Senador 
Renan Calheiros, V. Exª, o nobre Senador Lindbergh, 
vários outros Senadores e eu apresentamos a ques-
tão dos táxis, a mudança da permissão, concessão 
e autorização dos taxistas, para que possa a viúva 
assumi-lo, em caso de perda do ente querido. Essa 
matéria já foi votada neste plenário e foi aprovada por 
unanimidade. Ela tinha sido vetada por engano. Nós 
tínhamos combinado derrubar esse veto, o que não foi 
necessário, porque o Senador Eunício, com uma visão 
ampla, compreendeu isso. Ele, que é um defensor dos 
taxistas também, colocou essa matéria em votação, a 
nosso pedido, a pedido de V. Exª, a pedido do Senador 
Lindbergh. Essa matéria, quero comunicar a todos vo-
cês, foi aprovada pela Câmara dos Deputados e está 
vindo novamente para o Senado, onde, tenho certeza, 
como toda medida, como a MP nº 610, será aprova-
da, ainda mais agora, sabendo que estamos fazendo 
justiça com os taxistas do Brasil.

Então, parabenizo o nobre Senador Eunício e 
parabenizo também V. Exª, Senador Renan Calheiros, 
que, da vez passada, quando essa matéria foi relatada, 
foi o relator. Falar sobre o taxista é falar sobre gente 
humilde. Este é o trabalho desta Casa: defender aque-
les que mais precisam. E, entre os que mais precisam, 
estão os taxistas de Brasília e do Brasil.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª, Senador Capi-
beribe.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Sr. Presidente, apenas quero manifestar minha 
satisfação e minha alegria e me congratular com o 
nosso Líder, o Senador Rodrigo Rollemberg. Sei o 
tamanho da satisfação de se aprovar uma propos-
ta de emenda à Constituição. Realmente, isso nos 
enche de orgulho. E, claro, estender ao Senador 

Lindbergh, pela competência, pela capacidade de 
articular e de chegar a um denominador comum, de 
chegar a esse resultado. 

Parabéns, meu caro Rodrigo! Parabéns, Lind-
bergh!

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-
dem, Presidente Renan Calheiros.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia, com a palavra, 
V. Exª.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Eu queria fazer uma 
proposição à Mesa, porque a matéria relacionada 
à regulamentação da profissão das domésticas, no 
trabalho excelente do Senador Romero Jucá, pode 
suscitar um debate, e isso é importante, é bom. Há 
uma inversão de pauta para votar a questão da anistia 
dos Correios, agora, por causa do quórum, porque, 
se não houver 41 votos, nós poderemos correr o risco 
de deixar para outro dia. Então, penso que não houve 
acordo, e nós temos o compromisso de votar essa 
matéria hoje. Foi acertado na quarta-feira passada. 
Então, se puder haver a inversão de pauta, para as-
segurar o quórum necessário para a essa votação, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu agradeço a intervenção da Senadora 
Ana Amélia. Ela é importante, porque serve, sobretudo, 
para reforçarmos o nosso compromisso. 

Nós vamos votar a PEC das Domésticas, que exi-
ge um quórum diferenciado – 41 Senadores na Casa. 
Em seguida, já há acordo para deliberarmos sobre a 
matéria a que V. Exª se refere, sobre o projeto das do-
mésticas, que é a regulamentação.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Já pode 
computar os votos, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação e pro-
clamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 55.

NÃO, nenhum voto.
Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovada a Proposta de Emenda 

à Constituição nº 3, em segundo turno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – Só 

quero agradecer a todo o Plenário, por essa votação 
unânime neste segundo turno, Sr. Presidente. Muito 
obrigado a todos os Srs. Senadores e Senadoras.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr. 
Presidente, lembro aos Senadores que nós vamos ter 
votação. Lei complementar, Sr. Presidente, para não 
comprometermos as outras votações.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria, mais uma vez, a pedido do 
Senador Walter, lembrar aos Senadores que nós va-
mos ter pelo menos duas votações nominais.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, Requerimento nº 33-
CCJ, que já foi lido. (Requerimento nº 799, de 2013)

Requerimento que pede urgência para a aprecia-
ção da regulamentação das empregadas domésticas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Srs. Senadores que aprovam o re-
querimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
Passa-se à apreciação da matéria.

Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 224, DE 2013–COMPLEMENTAR

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado nº 224, de 2013 – Complementar, 
da Comissão Mista, destinada a consolidar a 
legislação federal e a regulamentar dispositi-
vos da Constituição Federal, que dispõe sobre 
o contrato de trabalho doméstico e dá outras 
providências.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do art. 143 do Regimento Comum, a matéria 
deverá ser submetida a dois turnos de discussão e vo-
tação. No entanto, com a aprovação do requerimento 
de urgência, e não havendo objeção do Plenário, o 
projeto será apreciado em turno único.

Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, que teve como Relator 
o Senador Romero Jucá, com parecer favorável, com 
as Emendas nºs 1 a 11 da Comissão de Constituição 
e Justiça, que apresenta, e será publicado na forma 
regimental.

É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há ainda, sobre a mesa, requerimentos 
de audiência, respectivamente, das Comissões de As-
suntos Econômicos; de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa; e de Assuntos Sociais, que serão lidos, 
da Senadora Ana Rita, do Senador Cyro Miranda e do 
Senador Waldemir Moka.

São os seguintes os requerimentos na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 804, de 2013

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, nº 12, do 

Regimento Interno, que o PLS nº 224/2013-Comple-
mentar – (Dispõe sobre o contrato de trabalho domés-
tico, e dá outras providências.) – tramite, também, pela 
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), para que 
sobre a matéria ela se manifeste.

Sala das Sessões,  de      de 2013. – Senadora 
Ana Rita.

REQUERIMENTO Nº 805, DE 2013

Senhor presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II c, nº 12, do 

Regimento Interno, que o PLS nº 224/2013 – Comple-
mentar – (Dispõe sobre o contrato de trabalho domés-
tico, e dá outras providências.) – Tramite, também, pela 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participa-
tiva (CDH), para que sobre a matéria ela se manifeste.

Sala das Sessões,  de      de 2013. – Senadora 
Ana Rita.

REQUERIMENTO Nº 806, de 2013

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, nº 12, do 

Regimento Interno, que o PLS nº 224/2013-Comple-
mentar – (Dispõe sobre o contrato de trabalho domés-
tico, e dá outras providências.) – tramite, também, pela 
Comissão de Assuntos Sociais (CAS), para que sobre 
a matéria ela se manifeste.

Sala das Sessões,  de     de 2013. – Senadora 
Ana Rita.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós vamos enca-
minhar contra o requerimento, porque, pelo Regimen-
to, a Comissão Mista já dá o parecer de mérito. Isso é 
regimental. Nós ouvimos a CCJ exatamente para que 
nós pudéssemos ampliar o debate e ter a participação 
do Senado na CCJ. 

Portanto, por uma questão de economicidade, 
nós vamos encaminhar contrariamente a esses reque-
rimentos e a esses pareceres, para nós votarmos essa 
matéria hoje, em regime de urgência, porque a socie-
dade brasileira aguarda essa legislação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Humberto Costa.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sem que-
rer atropelar o processo, eu gostaria de pedir a V. Exª 
que, após a votação da regulamentação da PEC das 
Domésticas, nós pudéssemos votar o projeto, que veio 
da Câmara, que trata do Ecad. Nós não vamos gastar 
mais do que cinco minutos nessa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faremos isso.

Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Sem revisão 

da oradora.) – Eu só queria discutir rapidamente o re-
querimento que nós apresentamos.

Apesar de o Relator, o Senador Romero Jucá, 
dizer que a matéria já foi discutida, eu acho que é im-
portante que esse projeto tenha uma boa discussão. 

Ao votarmos aqui hoje, na minha opinião, nós 
vamos cometer alguns erros, alguns equívocos. Eu 
não estou convencida de algumas argumentações 
do Relator.

Nós apresentamos algumas emendas na CCJ, 
que não foram aceitas. Nós as reapresentamos aqui e 
conversamos novamente com o Senador Romero Jucá. 
Ele não as acatou. Até compreendo que, em relação a 
parte dessas emendas, ele tem razão, mas eu penso 
que a falta de debate sobre a regulamentação da PEC 
vai trazer enormes prejuízos. 

O requerimento pode até retornar à CCJ, para 
que se faça um bom debate na CCJ, que vá para a 
CAS, enfim, eu acho que o debate precisa acontecer.

Então, se votarmos a regulamentação sem um 
debate suficiente, vejo que estaremos correndo alguns 
riscos e poderemos, com certeza, ter retrocessos na 
PEC que nós aqui aprovamos.

É isso, Sr. Presidente.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª. 

Senador Romero Jucá e Senador Randolfe Ro-
drigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
tenho objeção. Tenho – V. Exª já se manifestou – total 
interesse em que votemos, ainda hoje, por razões ób-
vias, o PLS nº 129, procedente da CPI do Ecad, que 
voltou da Câmara, mas não tenho objeção que discu-
tamos o tempo que seja necessário e que votemos 
ainda hoje o PLS nº 224. 

Tenho emendas ao PLS e acho que é necessário 
aqui nós procedermos ao debate. 

(Soa a campainha.)

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Por exemplo, sobre o art. 26 do PLS, o Sena-
dor Romero Jucá – e eu pediria ao Senador Romero 
atenção, que é o Relator da matéria –, dá a seguinte 
redação: “O empregado doméstico que for dispensa-
do sem justa causa fará jus ao benefício na forma da 
Lei nº 7.998.” O Senador Romero estabelece o prazo 
de três meses. Ocorre que a Lei nº 7.998 estabelece 
o prazo máximo de quatro meses. 

Eu estou apresentando emendas, Senador Rome-
ro, estabelecendo o mesmo prazo, o mesmo benefício 
de quatro meses, previsto na Lei nº 7.998. Acho que é 
de bom-tom, já que a ideia da Proposta de Emenda à 
Constituição das Empregadas Domésticas é promover 
a igualdade de direitos com todos os trabalhadores. 
Seria de bom-tom que toda a legislação infraconstitu-
cional que estamos estabelecendo – e esse é o mérito 
da proposta de V. Exª –, na regulamentação, pudesse 
estabelecer total igualdade de direitos em relação aos 
trabalhadores. 

Então, apelo a V. Exª, a fim de ser acatado no 
seu relatório, para que seja estabelecido, em relação à 
concessão do benefício sobre a justa causa, o mesmo 
período de quatro meses que está estabelecido na Lei 
nº 7.998, de 2013, ou seja, o período de quatro meses.

Se V. Exª acatar a emenda aqui proposta, nem 
haverá a necessidade de apresentar a emenda e, ob-
viamente, de pedir o destaque para a votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A emenda a que V. Exª se refere é a 
Emenda nº 25.

Senador Romero Jucá.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós fizemos um 
acordo com o Governo, baixamos o imposto e fize-
mos a regulamentação do seguro-desemprego, que 
não existe hoje para o empregado doméstico, em três 
meses. Então, foi feito um acordo, inclusive, com as 
centrais sindicais. Nós conversamos com as cinco 
centrais sindicais, e isso foi construído dentro de um 
pacto, calculando-se, inclusive, o custo com o Governo.

Portanto, apesar de entender meritória a posição 
do Senador Randolfe Rodrigues, eu não vou poder 
acatar a emenda, Sr. Presidente.

Vou falar na hora.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu 
penso que nós estamos votando um projeto da mais 
extrema importância, afinal de contas, esse projeto 
deverá reger as relações trabalhistas de aproximada-
mente 7 milhões de empregados domésticos – na sua 
grande maioria, mulheres.

Eu quero cumprimentar o Senador Jucá pela 
habilidade, pela capacidade de negociação para que 
chegássemos aqui hoje com pouquíssimas divergên-
cias. Pouquíssimas.

Sr. Presidente, nem fiz parte da Comissão Espe-
cial, tampouco faço parte da Comissão de Constitui-
ção e Justiça. Entretanto, procurei acompanhar todo 
o debate sobre a matéria e, inclusive, conversar com 
o Relator relativamente a algumas questões.

Entretanto, Sr. Presidente, eu apresentei duas 
emendas. Uma que considero quase que de forma e 
imagino que será acatada pelo Relator. É a Emenda 
nº 28 e a Emenda nº 27, que estamos apresentando, 
eu e o Senador Inácio Arruda.

É uma emenda, Sr. Presidente, que nós gosta-
ríamos que fosse votada em separado, porque é uma 
diferença substancial no projeto que o Relator apre-
senta. Ela diz respeito à contribuição previdenciária. 
Ele está propondo 8% de contribuição previdenciária 
tanto para o empregado quanto para o empregador.

Nós estamos pedindo uma mudança, para que 
essa contribuição seja de 5%, Sr. Presidente, porque 
5% é a porcentagem com a qual as donas de casa 
contribuem hoje para a Previdência Social; e com 5% 
contribuem hoje os microempreendedores individuais.

Então, eu nem peço que ele aceite. Acho que este 
é um debate de mérito, mas queremos nós ter o direi-
to de debater esse assunto de forma separada, pela 
importância e pela relevância, Sr. Presidente.

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

PMDB – AL) – Só para organizarmos o processo le-
gislativo, vamos apreciar agora, Senador Romero, os 
requerimentos da Senadora Ana Rita, que pede audi-
ência da Comissão de Assuntos Econômicos; da Se-
nadora Ana Rita, que pede audiência da Comissão de 
Direitos Humanos; da Senadora Ana Rita, que pede 
audiência da Comissão de Assuntos Sociais; e do Se-
nador Cyro Miranda, que pede audiência da Comissão 
de Assuntos Sociais.

Quero comunicar à Casa que há um acordo dos 
Líderes partidários no sentido de que possamos sim-
plificar este processo de votação. Assim, vou submeter, 
na forma do acordo, esses requerimentos à votação.

Em votação os requerimentos. 
Os Srs. Senadores que aprovam os requerimentos 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitados os requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Há sobre a mesa emendas que serão 
lidas, da Senadora Ana Rita, emenda que altera o 
art. 45...

Vou pedir ao Senador Flexa Ribeiro, 1º Secretá-
rio, que faça a leitura das emendas.

Com a palavra V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Emenda nº 12 ao PLS nº 224, de 2013 – Com-

plementar. 

Altere-se a redação do art. 45 do Projeto de Lei 
do Senado nº 224, de 2013 – Complementar: 
Art. 45 Aplica-se ao trabalhador doméstico a 
contribuição prevista no Capítulo III do Títu-
lo V da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943. 
Senadora Ana Rita.
Emenda nº 13: Suprimam-se os incisos VI e 
VI (erroneamente duplicados) do art. 27 do 
Projeto de Lei do Senado nº 224, de 2013 – 
Complementar. 
Senadora Ana Rita.
Emenda nº 14: Altere-se a redação e acres-
ça-se o parágrafo único ao art. 16 do Projeto 
de Lei do Senado nº 224, de 2013 – Comple-
mentar: 
Art. 16. É devido ao empregado doméstico o 
descanso semanal remunerado de, ao menos, 
vinte e quatro horas consecutivas, o qual, salvo 
motivo de necessidade imperiosa do serviço, 
deverá coincidir com o domingo, no todo ou 
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em parte, além do descanso remunerado em 
feriados. 
Parágrafo único. Na hipótese de dispensa por 
justa causa, a pedido ou no término do contrato 
por prazo determinado, os valores previstos no 
caput serão destinados ao Fundo de Amparo 
ao Trabalhador. 
Senadora Ana Rita.
Emenda nº 15 de Plenário: Suprimam-se os 
§§1º e 2º do art. 13 do Projeto de Lei do Se-
nado nº 224, de 2013 – Complementar.
Assinado: Senadora Ana Rita.
Emenda nº 16 de Plenário: Suprima-se o art. 
11 do Projeto de Lei do Senado nº 224, de 
2013 – Complementar.
Senadora Ana Rita.
Emenda nº 17 de Plenário. 
Altere-se o caput do art. 2º do Projeto de Lei 
do Senado nº 224, de 2013 – Complementar, 
para o seguinte: “art. 2º. A duração normal do 
trabalho doméstico não excederá oito horas 
diárias e quarenta e quatro horas semanais, 
com o limite máximo de duas horas extras di-
árias, observando o disposto nesta lei”.
Assinado: Senadora Ana Rita.
Emenda nº 18 de Plenário. 
Suprima-se a expressão “contínua” do art. 1º 
do Projeto de Lei do Senado nº 224, de 2013 
– Complementar.
Senadora Ana Rita.
Emenda nº 19 de Plenário.
Suprima-se o §3º do art. 3º do Projeto de Lei 
do Senado nº 224, de 2013 – Complementar.
Senadora Ana Rita.
Emenda nº 20 de Plenário:Altere-se os §§4º 
e 5º do art. 2º do Projeto de Lei do Senado nº 
224, de 2013 – Complementar, para o seguinte:
Art.2º .............................................................
§4º Poderá ser dispensado o acréscimo de 
salário e instituído regime de compensação 
mensal de horas mediante aprovação em con-
venção ou acordo coletivo ou, em caso de ine-
xistência de sindicato de trabalhadores que 
represente o empregado, mediante acordo 
escrito entre empregador e empregado, de-
vendo a compensação do excesso de horas 
de um dia do mês ocorrer até o último dia do 
mês subsequente. 
§5º No regime de compensação previsto no 
§4º o pagamento das horas extras será reali-
zado na forma do §1º, podendo ser deduzidas, 

sem o correspondente pagamento, as horas 
não trabalhadas, em função de redução do 
horário normal de trabalho ou de dia útil não 
trabalhado, durante o mês. 
Assinado: Senadora Ana Rita.
Emenda nº 21 de Plenário: Suprima-se a ex-
pressão – aspas – “as horas não trabalhadas” – 
fecho aspas – do §7º do art. 2º do Projeto de Lei 
do Senado nº 224, de 2013 – Complementar.
Senadora Ana Rita.
Emenda nº 22 de Plenário: Altere-se a reda-
ção do art. 10 do Projeto de Lei do Senado nº 
224, de 2013 – Complementar.
Art. 10. É facultado às partes, mediante acor-
do escrito, estabelecer jornada de trabalho de 
doze horas seguidas por trinta e seis horas inin-
terruptas de descanso, observados intervalos 
para repouso e alimentação, não se aplicando 
o disposto no §1° do art. 14.
Senadora Ana Rita.
Emenda nº 23 – Plenário: Altere-se a redação 
do §1º do art. 34 do Projeto de Lei do Senado 
nº 224, de 2013 – Complementar.
Art.34 .............................................................
§ 1º O depósito e o imposto arrolados nos inci-
sos I a VI incidem sobre a remuneração paga 
ou devida no mês anterior, a cada trabalha-
dor, incluídas a remuneração, a gratificação 
de Natal, a que se refere a Lei nº 4.090, de 
13 de julho de 1962, e a Lei nº 4.749, de 12 
de agosto de 1965, o adicionai noturno e as 
horas extras.
Senadora Ana Rita.
Emenda nº 24 de Plenário: Altere-se a reda-
ção do art. 44 do Projeto de Lei do Senado nº 
224, de 2013 – Complementar, para o seguinte:
Art. 44. A Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 
2002, passa a vigorar acrescida do seguinte 
art. 11-A:
“Art. 11-A. A verificação, pelo Auditor-Fiscal 
do Trabalho, do cumprimento das normas que 
regem o trabalho do empregado doméstico, no 
âmbito do domicílio do empregador, dependerá 
do consentimento deste.
§1º A fiscalização no local de trabalho deverá 
ter natureza prioritariamente orientadora, de-
vendo ser observado o critério de dupla visi-
ta para lavratura de autos de infração, salvo 
quando for constatada infração por falta de 
anotação da Carteira de Trabalho e Previdên-
cia Social (CTPS) –, ou, ainda na ocorrência 
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de reincidência, fraude, resistência ou emba-
raço à fiscalização.
§2º Na hipótese do empregador não consentir 
com o ingresso do Auditor-Fiscal do Trabalho 
em seu domicílio, poderá ser adotada moda-
lidade de fiscalização indireta, notificando-se 
o empregador para comparecer e apresentar 
os documentos que lhe forem solicitados em 
unidade descentralizada do Ministério do Tra-
balho e Emprego em dia e hora previamente 
fixados”.
Senadora Ana Rita.
Emenda nº 25 – Plenário: Dê-se ao art. 26 do 
Projeto de Lei do Senado nº 224, de 2013, a 
seguinte redação: “Art. 26. O empregado do-
méstico que for dispensado sem justa causa 
fará jus ao benefício do seguro-desemprego, 
na forma da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 
1990”.
Senador Randolfe Rodrigues.
Emenda nº 26 – Plenário: Dê-se aos arts. 34 
e 35 do PLS nº 224, de 2013 – Complementar, 
a seguinte redação:
Art. 34.  ..........................................................
VII – um por cento a título de PIS/Pasep.
§1º As contribuições, os depósitos e impostos 
arrolados nos incisos I a VII incidem sobre a 
remuneração paga ou devida no mês anterior, 
a cada trabalhador, incluídas na remuneração 
a gratificação de Natal a que se refere a Lei 
nº 4.090, de 13 de julho de 1962, e a Lei nº 
4.749, de 12 de agosto de 1965.
(...)
§4º A Caixa Econômica Federal, com base 
nos elementos identificadores do recolhimen-
to, disponíveis no sistema de que trata o § 1º, 
do art. 33, transferirá para a Conta Única do 
Tesouro Nacional o valor arrecadado dos tri-
butos e depósitos previstos nos incisos I, II, 
III, VI e VII do caput.
Art. 35. O empregador doméstico está obriga-
do a pagar a remuneração devida ao empre-
gado doméstico e a arrecadar a contribuição 
do inciso I, do art. 34, referente a empregado 
a seu serviço e a recolhê-la, assim como aos 
tributos e encargos trabalhistas a seu cargo 

discriminadas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, 
do art. 34, até o dia sete do mês seguinte ao 
da competência.
§1º Os valores das parcelas previstas nos in-
cisos I, II, III, VI e VII do art. 34, não recolhidos 
até a data do vencimento, sujeitar-se-ão à in-
cidência de encargos legais na forma prevista 
na legislação do imposto sobre a renda.
Assinado: Senador Antônio Carlos Valadares
Emenda nº 27 – Plenário: Dê-se aos incisos I 
e II do art. 34 do PLS nº 224, de 2013 – Com-
plementar, a seguinte redação:
Art. 34.  ..........................................................
I – cinco por cento de Contribuição Previdenci-
ária a cargo do segurado, empregado domés-
tico, nos termos do art. 20, da Lei n° 8.212, de 
24 de julho de 1991;
II – cinco por cento de Contribuição Patronal 
de Previdência (CPP) para a Seguridade So-
cial, a cargo do empregador doméstico, nos 
termos do art. 24 da Lei n° 8.212, de 24 de 
julho de 1991.
Assinado: Senadora Vanessa Grazziotin e ou-
tros Srs. Senadores.
Emenda nº 28 – Plenário: Dê-se ao art. 18 
a seguinte redação: “Art. 18. (...), bem como 
de despesas com transporte, hospedagem 
e alimentação no caso de acompanhamento 
em viagem”.
Senadora Vanessa Grazziotin, Senadora Ana 
Rita e Senadora Lídice da Mata.
Emenda nº 29 – Plenário: Acresça-se o se-
guinte §2º do art. 11 do Projeto de Lei do Se-
nado nº 224, de 2013 – Complementar, re-
numerando para §1º o atual parágrafo único.
§ 2º A remuneração hora de serviço em via-
gem será no mínimo 25% superior ao valor do 
salário/hora normal;
§3º O disposto no §2º deste artigo poderá ser 
mediante acordo convertido em acréscimo no 
banco de horas a ser utilizado a critério do 
empregado.
Senadora Ana Rita.
São as emendas, Sr. Presidente.

São as seguintes as emendas na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Romero 
Jucá, relator da matéria, para proferir parecer sobre 
as emendas. 

Com a palavra, V. Exª.

PARECER Nº 682, DE 2013–PLEN

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, quero registrar o trabalho 
da Comissão Mista designada por V. Exª, da qual sou 
relator, e dizer que procuramos trabalhar muito para ga-
rantir o direito dos trabalhadores domésticos no Brasil.

Nós conversamos com as centrais sindicais, todas 
as cinco, com o Tribunal Superior do Trabalho, com o 
Ministério Público do Trabalho, com juízes do Trabalho, 
com sindicatos, com associações, com Parlamentares, 
no sentido de construir uma proposta harmônica que 
garanta, de um lado, o direito dos trabalhadores, mas 
que, de outro lado também, garanta o direito de as fa-
mílias terem esses trabalhadores domésticos.

Nós tínhamos que construir uma proposta equili-
brada porque a família brasileira não é uma empresa. 
Tinha que ter um sistema simplificado de pagamento, 
uma carga menor tributária por conta destas questões, 
e foi isso que nós construímos aqui na nossa proposta. 
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Quero registrar que nós recebemos muitas emen-
das, Sr. Presidente. E, a essas emendas, nós esta-
mos dando parecer favorável a duas. Uma emenda 
da Senadora Ana Rita, a Emenda nº 29, que diz que 
a remuneração do serviço em viagem será no míni-
mo 25% superior ao salário/hora normal, e o disposto 
nesse artigo poderá ser mediante acordo convertido 
em acréscimo no banco de horas a ser utilizado a 
critério do empregado. Portanto, nós estamos dando 
parecer favorável a essa emenda da Senadora Ana 
Rita, estamos incorporando ao nosso relatório. E es-
tamos dando também parecer favorável à emenda da 
Senadora Vanessa Grazziotin, que acrescenta ao art. 
18 o texto: “Bem como as despesas com transporte, 
hospedagem e alimentação, no caso de acompanha-
mento de viagem”.

No nosso projeto nós colocávamos despesa com 
hospedagem e transporte, mas não constava despe-
sa de alimentação, e nós estamos inserindo também, 
portanto, acatando a emenda. 

As outras emendas, algumas já foram atendidas 
no meu relatório e estão prejudicadas, outras estão 
sendo negadas.

Portanto, o parecer é contrário às Emendas nºs 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26 e 27. 

Os pareceres são contra essas emendas, Sr. Pre-
sidente. Peço, portanto, votação em globo das emen-
das que têm parecer contrário e votação em globo das 
duas emendas que têm parecer favorável.

Esse é o relatório. 
Espero contar com o voto das Srªs e dos Sena-

dores porque o Brasil e a sociedade brasileira, as fa-
mílias brasileiras, aguardam essa legislação para que 
mantenham os empregos domésticos.

Hoje, 7 milhões de trabalhadoras e trabalhado-
res domésticos trabalham no Brasil e só 1,5 milhão 
de trabalhadores são registrados no INSS e só 100 
mil trabalhadores têm FGTS. Com essa regulamenta-
ção, nós esperamos elevar para mais de 3,5 milhões 
os trabalhadores domésticos registrados e para mais 
de 3,5 milhões os trabalhadores com FGTS, fruto do 
trabalho doméstico.

Esse é o relatório, para o qual peço aprovação, 
Sr. Presidente.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Peço a palavra, Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Sr. Presidente, eu tenho uma proposta de en-
caminhamento.

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

Com a palavra, V. Exª.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP. Sem revisão do orador.) – Presidente, o encami-
nhamento é o seguinte: é um projeto de lei complemen-
tar. Eu tenho preocupação com o quórum necessário 
para aprovação.

Então, a minha preocupação, em primeiro lugar, 
é a seguinte: se o sentimento da Mesa e do Plenário 
for o de que há quórum, nós votaríamos somente o 
trecho principal do relatório do Senador Romero Jucá, 
por acordo, sem prejuízo dos destaques.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – É 
projeto de lei complementar, Sr. Presidente, tem de 
ter 41 votos...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Se o sentimento do Plenário e da Mesa for o 
de que há prejuízo de quórum, nós deixaríamos tanto 
o texto principal quanto os destaques para votar na 
sessão de amanhã.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, eu quero fazer uma proposta, que seria nós 
encerrarmos a discussão hoje e iniciarmos a Ordem 
do Dia amanhã...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Sem prejuízo dos destaques.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – ... 
sem prejuízo dos destaques porque os destaques se-
riam votados amanhã. Nós encerraríamos a discussão, 
e amanhã, no primeiro item, nós continuaríamos o pro-
cesso de votação e votaríamos, porque esta matéria 
precisa de ter 41 votos “Sim” – é voto nominal – e tem 
de ter para as emendas acatadas também 41 votos 
“Sim”, e temos que votar as emendas rejeitadas, além 
do requerimento de destaque. 

Portanto, podemos ver que o quórum já é bai-
xo. É uma matéria extremamente importante. O Brasil 
aguarda essa regulamentação e, portanto, nós não 
podemos colocar em risco esta matéria.

Eu queria fazer esta proposição de nós encerrar-
mos a discussão e amanhã, pela manhã, iniciaríamos 
a votação com esta matéria já na Ordem do Dia.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – De acordo com o encaminhamento, Sr. Pre-
sidente. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Pela ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu concordo com o encaminhamento do Se-
nador Romero Jucá, mas amanhã eu gostaria de fazer 
a defesa de uma proposição que apresentei. Amanhã.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com muita satisfação, V. Exª já está 
devidamente inscrito.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Então, não havendo objeção...

Senador Inácio.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

O encaminhamento do Senador Valadares é diferen-
te. No encaminhamento do Senador Valadares, vai 
se fazer a defesa de que a discussão também ficaria 
para amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Mas é exatamente isso. Nós encerra-
ríamos a discussão.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Sem prejuízo dos destaques e dos encaminhamentos.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Amanhã se faz o encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sem prejuízo do debate. Senador Ro-
mero, sem prejuízo dos debates, porque, no encami-
nhamento da votação, nós asseguraríamos a palavra 
a todos os Srs. Senadores e às Sras Senadoras.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, é porque há uma questão regimental. 
Se nós encerrarmos a discussão, também encerramos 
a possibilidade de fazer propostas de modificação, em 
termos de emendas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Mas as propostas já estão todas sobre 
a mesa.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – As 
propostas já foram entregues, já foram dados parece-
res sobre as propostas.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Calma. É que nós nem começamos a discussão, e 
temos até o encerramento da discussão para oferecer 
proposições à matéria. Esse é o problema. Se encerrar 
a discussão, não há mais essa possibilidade amanhã. 
Claro, esse é que é o problema. Então, o mais ade-
quado seria nós deixarmos a discussão, e iniciarmos 
amanhã com a discussão da matéria. Se não, vamos 
nos inscrever para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós faremos o seguinte encaminha-
mento – é uma proposta: nós deixaremos inscritos o 
Senador Antonio Carlos Valadares, a Senadora Vanes-
sa Grazziotin e o Senador Inácio Arruda.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os demais discutirão no encaminha-
mento da votação, só para nós garantirmos esse prazo 
de apresentação de emendas.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
E eu retiro a minha inscrição, para deixar só os dois.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É só para nós garantirmos o prazo de 
apresentação da emenda. Eu acho que esse é um bom 
encaminhamento.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, concordamos com o entendimento de V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Fica suspensa a discussão e a apre-
ciação da matéria, consequentemente.

Eu queria só lembrar a Casa que, a partir de 
agora, há um acordo para apreciarmos as seguintes 
matérias: a complementação do Ecad, que foi apro-
vada na Câmara dos Deputados e será apreciada 
terminativamente aqui pelo Senado Federal; o projeto 
de combate à tortura; e o projeto que tipifica as orga-
nizações criminosas.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Sr. Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Sr. Presidente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, há o projeto dos Correios.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Esse nós vamos votar. Esse já está certo 
que nós vamos votar. Estou discutindo apenas os pro-
jetos que foram priorizados pelos Líderes partidários.

Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, só uma inversão. 
Depois do Ecad, será o das organizações criminosas. 
Antes da tortura, organizações criminosas, conforme 
V. Exa...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não havendo objeção, seguiremos a 
proposta de V. Exª.

Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 

PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não é 
intenção minha constranger V. Exª nem tampouco os 
líderes que optaram pela pauta exposta. Desde às 14 
horas, esses trabalhadores estão aqui no plenário, de 
forma respeitosa, observando o Regimento, aguar-
dando o cumprimento de um acordo que foi feito há 
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alguns dias, na quarta-feira – obrigado pelo socorro, 
Senador Paim.

O apelo que estou dirigindo a V. Exª, conhecendo 
a sensibilidade que V. Exª tem, também sabendo que 
respeita o acordo firmado pelos Líderes – ao Presi-
dente da Casa não cabe outro procedimento senão 
cumprir o acordo das Lideranças – e em respeito a 
esses trabalhadores que se encontram aqui, respeito-
sa e silenciosamente, desde às 14 horas, é no sentido 
de que possamos votar logo a matéria. Eles não são 
menos importantes do que os artistas. Eles são tão 
trabalhadores como os artistas brasileiros.

(Manifestação da galeria.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faremos o que V. Exª pede, Senador 
Cássio.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 
PB) – Agradeço, Senador Renan.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação o requerimento de pre-
ferência para o Projeto do Ecad. (Requerimento nº 
794, de 2013)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
De acordo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Srs. Senadores que aprovam o re-
querimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento de urgência.
Vamos seguir a inversão da pauta proposta pelo 

Plenário e vamos apreciar o projeto...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 

– PLC nº 83.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – PLC nº 83.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Item 10 da pauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 83, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 83, de 2007 (nº 7.320/2006, na 
Casa de origem, que teve como autora a De-
putada Maria do Rosário), que altera a Lei nº 
11.282, de 23 de fevereiro de 2006, que anis-
tia os trabalhadores da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos – ECT punidos em razão 
da participação em movimento grevista.
Parecer favorável , sob nº 204, de 2008, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
que teve como Relator o Senador Inácio Arruda.

Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 

deliberativa ordinária do dia 3, quando teve, Srs. Se-

nadores, a sua discussão adiada para hoje, nos ter-
mos do Requerimento nº 757, de 2013, do Senador.

Discussão do projeto, em turno único.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Se-
nador Inácio Arruda, que é o nosso Relator, primeiro 
quero dizer que eu sou grato aqui às lideranças dos 
Correios pelo entendimento que buscamos na sema-
na passada para a votação hoje; e aqui hoje estamos 
cumprindo, colocando na pauta, como foi acertado.

Nesse período, Sr. Presidente, nós tentamos 
buscar o entendimento, e eu quero registrar isso aqui. 
Primeiro, requisitamos informações aos Correios – e 
creio que os Senadores e Senadoras devem ter rece-
bido – sobre o impacto da lei com base no que aqui 
foi apresentado.

Os Correios apresentam informação; é uma lei 
de anistia do ano de 2006, que é alterada. Naquela 
época, ela tinha a previsão de um ano, os próprios 
trabalhadores dos Correios aderiram – 500, aproxima-
damente –, e agora é pedida uma prorrogação para 
dezessete anos e meio. Para compreender o que nós 
estamos votando aqui.

Por esse projeto, pelo que os Correios informam, 
que tratam como anistia, é estimado um público alvo 
de aproximadamente 24 mil. Com base no que acon-
teceu na lei anterior, os Correios estimam, na mesma 
proporção, que a metade dos que tinham direito ade-
riram; aderindo a metade e, desses, uma outra me-
tade sendo reconhecida, nós teríamos cerca de 5,6 
mil trabalhadores beneficiados na mesma proporção.

O que dizem os Correios? Dizem que isso terá 
um impacto de R$322 milhões de acréscimo na folha 
de pagamento da empresa. E diz aqui que, conside-
rando a necessidade de indenizações e de pagamento 
de retroativo de INSS, nós teríamos R$1,062 bilhão 
de impacto.

Para o que chama a atenção a empresa? É uma 
empresa sólida – neste instante, no mundo inteiro, as 
empresas de correios vivem grandes desafios porque 
outras empresas entram no mercado... No ano passado, 
pegando como exemplo, o lucro de uma empresa como 
os Correios é da ordem de R$300 milhões, R$400 mi-
lhões, por ano. Um impacto de R$1,062 bilhão, usando 
um termo próprio do setor de empresas, quebraria a 
empresa. Ela ficaria no negativo em aproximadamente 
R$600 milhões, em relação ao lucro que era espera-
do, além de um acréscimo de R$322 milhões, ou seja, 
o equivalente a um lucro anual na folha, a cada ano. 
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Diante disso, é que nós buscamos o entendimento, 
Sr. Presidente.

Qual era a ideia do entendimento? Era buscar 
situar esse projeto numa linha de readmissão, em 
que, em vez de tratarmos sobre retroativos, dar-se-
-ia a oportunidade aos que quisessem trabalhar de 
voltarem a trabalhar nos Correios. E, com base nisso, 
apresentamos às Lideranças. E ao Relator, eu agrade-
ço aqui. Ainda hoje, o Senador Paulo Paim esteve ali 
dialogando com os membros dos Correios. Qual era a 
vantagem? É que haveria condição, por um acordo, de 
termos uma chance de entendimento com o Governo, 
de buscar o entendimento com o Governo. Está aqui o 
Senador Eduardo Braga. Não havendo o entendimen-
to, o que eu posso afirmar aqui, como quem ficou na 
última quarta-feira responsável por essa tentativa, é 
que nós buscamos fazer a nossa parte, Sr. Presidente; 
nós buscamos fazer a nossa parte.

E aqui, como Líder do Partido dos Trabalhadores, 
o que eu posso afirmar é que, se de um lado defendo 
os direitos dos trabalhadores – fui sindicalista, inclusive, 
do movimento sindical bancário –, eu também tenho 
que trabalhar com a responsabilidade de brasileiro. É 
uma empresa sólida – os Correios –, é uma empre-
sa respeitada pelo Brasil inteiro, e a gente não pode 
colocá-la em risco.

E é por essa razão que eu digo que, aprovado do 
jeito que está aqui, eu faço questão de informar que 
não há outra alternativa ao Governo, não há outra al-
ternativa ao Governo que não vetar.

Apelo aqui para que haja bom senso. Não ha-
vendo, a minha orientação de voto é pela rejeição do 
projeto.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Presidente ...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Quero, então, fazer essas considerações.

Ainda hoje aqui fizemos uma tentativa. E quero 
dizer que alguns dos Líderes chegaram a sinalizar 
positivamente para que se pudesse ter esse projeto 
voltando para a CAE... E chamo aqui a atenção do 
Senador Paulo Paim, do Senador Cássio, porque, em 
dado momento, nós fizemos essa tentativa de o pro-
jeto poder voltar para a CAE, para ali prosseguirmos 
nos entendimentos. Como isso não foi aceito, também 
novamente pelos Líderes, estou aqui colocando que 
o projeto vai a voto da forma como defendemos aqui.

E a minha posição, Sr. Presidente, é esta: pela 
responsabilidade que temos com a empresa Correios do 
Brasil, a orientação do voto é pela rejeição da matéria.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, Senador Inácio Arruda, como Relator.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Antes de dar a palavra a V. Exª, eu que-
ria conceder a palavra ao Senador Roberto Requião, 
que está pedindo insistentemente. Em seguida, darei 
a palavra a V. Exª.

Senador Roberto Requião.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Ele tem precedência.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 

Sem revisão do orador.) – Obrigado.
Só para fazer algumas observações. O valor 

exposto pelo meu amigo Wellington, Líder do PT, é 
menor do que a renegociação do Congo que nós fize-
mos hoje; o valor é menor do que a retroatividade do 
auxílio-alimentação dos tribunais de contas, do Minis-
tério Público e do Judiciário.

Não acredito que esses argumentos de falência 
da empresa sejam consistentes. Que o Governo su-
plemente a empresa, aumente o capital e faça justiça 
com os funcionários dos Correios.

Os argumentos do Senador Wellington não me 
convenceram. Eu fico com os trabalhadores e não com 
o Partido dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente...
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 

Presidente...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr. 

Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Em seguida, V. Exª...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, fui Relator desta matéria na Comissão de Justiça, 
recebendo um projeto de uma Deputada muito res-
ponsável, nossa colega de atividade parlamentar, hoje 
Ministra de Governo da nossa Presidente Dilma Rous-
seff. A nossa Deputada é uma pessoa que trabalhou 
com essa questão de forma muito consciente também.

Há uma controvérsia, porque a empresa nos ofe-
receu esses números, conversamos com o presidente 
da empresa aqui no Senado Federal, ouvimos seus 
argumentos, mas existe uma comissão de anistia nos 
Correios, que é uma comissão interna, administrati-
va dos Correios, e eles ofereceram outra informação, 
que também foi emitida à direção da empresa. Então, 
ficamos com informações, dentro da própria institui-
ção, da direção da empresa – que reputo tem toda a 
legitimidade de oferecer esses números –, mas uma 
comissão interna da empresa ofereceu outra opinião.

Além disso, o número de trabalhadores que têm 
requerido retorno com as leis anteriores foi muito abai-
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xo do que era previsto e, dos que foram admitidos, 
chegou a pouco mais que a metade. Então, de 1.099, 
quinhentos e poucos trabalhadores foram anistiados 
e voltaram aos quadros da empresa. 

É preciso a gente dar essas informações porque, 
no resultado, de todos que possam requerer em face 
da aprovação deste projeto, todos terão que compro-
var. Há uma regra, um regulamento. Então, mesmo que 
20 mil peçam para retornar, o regulamento vai, muitas 
vezes, chegar a dois mil, três mil funcionários ou até 
a um número menor do que esse, para que a gente 
possa ter todas as informações. Foi por essa razão 
que nós, ao oferecermos o parecer na Comissão de 
Justiça, acolhemos o projeto nos termos apresentados 
pela Câmara dos Deputados e pela Deputada Maria 
do Rosário, dando o nosso voto, portanto, favorável à 
aprovação da matéria. 

Eu peço a aprovação mesmo diante dessa cir-
cunstância, mas penso que é nossa responsabilidade, 
porque obtivemos essas informações controversas, eu 
peço o voto pela aprovação do relatório, pela aprova-
ção do projeto da nossa colega Maria do Rosário, pois 
é muito importante que nós façamos esse empenho. 

Inclusive, falei com o Líder Wellington, conversei 
com os outros Líderes. Nós teríamos toda a disposição 
se tivéssemos o entendimento para que pudéssemos 
chegar a um acordo, digamos, que fosse sancionado 
pela Presidência da República. Isto não foi possível. 
Nós não conseguimos. Claro, não conseguimos esse 
entendimento porque a representação dos trabalha-
dores, evidentemente, não considerou essa hipótese 
e também porque uma das questões relativas à read-
missão eu mesmo suscitei: a possibilidade de, se nós 
fizéssemos isso, a matéria ser considerada inconstitu-
cional. Então, se pudesse conter uma inconstitucionali-
dade, nós não iríamos fazer a alteração entre anistia e 
readmissão, porque readmissão com uma posse nova 
poderia parecer que nós estávamos tomando uma ini-
ciativa que não é da nossa competência. Então, isso 
também criaria uma controvérsia constitucional.

Por isso, Sr. Presidente, eu peço, mesmo cor-
rendo esse risco, que a gente aprove a matéria aqui, 
no Senado.

Muito obrigado. 
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Pedro 
Taques.

Em seguida, darei a palavra ao Senador Gim, ao 
Senador Rodrigo Rollemberg,...

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... à Senadora Ana Amélia, ao Senador 
Paim, ao Senador Vital do Rêgo,...

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –... ao Senador Pimentel e ao Senador 
Cássio Cunha Lima.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Aliás, o Senador Pimentel foi o primei-
ro que pediu.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Então, eu vou conceder a palavra ao 
Senador Pimentel e, em seguida, ao Senador Pedro 
Taques.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Eu quero me ins-
crever, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª.

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

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Me inscreve aí.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) –... Srªs e Srs. Se-
nadores, nos últimos dez anos nós já aprovamos, no 
Congresso Nacional, duas leis federais tratando da 
anistia daqueles trabalhadores que foram demitidos 
por conta de greve. A última foi a Lei nº 11.282, de 
2006, que envolveu o período de março de 1997 a 
março de 1998. Portanto, essas duas leis, que são 
conhecidas como projetos do Deputado Paulo Rocha, 
trataram das greves.

O que nós estamos discutindo hoje não é mais a 
punição de trabalhadores por conta de greves; o que 
nós estamos discutindo é a demissão de trabalhadores 
dos Correios sem justa causa. Aqui, temos trabalhado-
res que aderiram a um “plano de demissão voluntária”, 
entre aspas, que teve indenização, que teve recursos 
da empresa para essa finalidade, e temos a demissão 
de outros trabalhadores sem justa causa, todos eles, 
mas que receberam as suas indenizações.

De 1989 para cá, são 24.992 trabalhadores que 
foram demitidos dos Correios sem justa causa, parte 
a pedido,sendo que foi feito acordo interno para rece-
ber os seus direitos trabalhistas. É desse público que 
nós estamos tratando.

Volto a dizer: 24.992 trabalhadores. E o projeto 
de lei trata de anistia, retorno à data da demissão sem 
justa causa.
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Os cálculos fornecidos pelos Correios e que des-
mentem os números, outros, apresentados pelo Sr. 
Moacir Magalhães Martins, que, inclusive, esteve aqui, 
na Casa, no dia de ontem, trazendo esse conjunto de 
informações,que comprovam os cálculos no que diz 
respeito à indenização nessas demissões, porque re-
calcula todos os benefícios como se trabalhando es-
tivessem, somando R$6,1 bilhões.

Este é o montante que os Correios fornecem por 
escrito a cada congressista, a cada Senador e a cada 
Senadora, assinado por todos eles, inclusive pelo Vice-
-Presidente de Gestão de Pessoas. 

Não se trata de um guardanapo ou um pedaço de 
papel que passa aos Parlamentares. É assinado pelos 
dirigentes de uma instituição que tem mais de 300 anos. 
E mais: determina que a parte da Previdência Social, 
somado com o fundo de pensão, dá R$1,7 bilhão.

Portanto, Sr. Presidente, nós vamos votar, mas 
todos nós temos consciência do que nós estamos vo-
tando. Não se trata mais de anistia por motivo de greve, 
porque as duas leis assim processaram. Trata-se da 
readmissão de todos os trabalhadores dos Correios, 
de 1989 para cá, que foram demitidos sem justa cau-
sa, uma parte, inclusive, por acordo do PDV. E agora 
esse projeto de lei faz esse absurdo, e, pela respon-
sabilidade que eu tenho como cidadão, como Senador 
da República, vou votar “não”.

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mui-
to rápido.

Parece-me que os Correios foram fundados em 
1663. Segundo a União Postal Universal, que foi fun-
dada em 1874, em Berna, na Suíça, os Correios, essa 
empresa nacional, são uma empresa que orgulha a 
todos nós brasileiros. Eu sou neto de um carteiro.

Muito bem. O que trouxe prejuízo para os Cor-
reios, com todo o respeito ao Senador Wellington, foi 
a sua imagem que foi arranhada na CPI dos Correios, 
que resultou no mensalão, em razão da corrupção. Isto 
trouxe prejuízos à imagem dos Correios.

Com todo o respeito, Senador Wellington, a este 
projeto o Senador Requião – e eu quero fazer minhas 
as suas palavras – trouxe os fatos, e contra fatos não 
há argumentos.

Eu vou votar favoravelmente e encaminho em 
nome do meu Partido, o PDT.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Para 
encaminhar, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Gim Argello.

Já darei a palavra a V. Exª, Senadora Ana Amélia.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Para discutir. Sem 

revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Da mesma forma que outros tentaram, eu tam-

bém tentei fazer um acordo. Depois, pensando comigo 
mesmo, conversando com as lideranças dos Correios, 
se os Correios, hoje, são motivo de orgulho para to-
dos os brasileiros, por estar tentando comprar outras 
empresas no exterior, por estar se modernizando, 
crescendo, a empresa deve muito a estes que estão 
aqui hoje, porque foram eles que lutaram, que foram 
às greves, que desenvolveram, que trabalharam, que 
muito fizeram para que a empresa seja o que é hoje. 
Agora que a empresa está muito grande, não quer 
aceitar de volta aqueles que a construíram.

Vocês podem contar com a gente. Podem contar 
de verdade, porque todo mundo está vendo em vo-
cês pessoas simples, trabalhadoras, que estão aqui 
se esforçando há mais de uma semana, há dez dias, 
pedindo que todos aqui entendam a luta que vocês 
estão travando aqui.

Vocês podem ter certeza de que aqui é a caixa 
de ressonância da sociedade. Nós entendemos isso 
perfeitamente. Vocês podem ter certeza de que sai-
rão daqui hoje vitoriosos. Depois, é lutar muito, expli-
car isso lá, dizer que a empresa hoje é muito grande, 
uma empresa bilionária, que tem lucros, que tem não 
sei quantos bilhões em caixa e que vai ter de pegar 
um pouco desses recursos e reconhecer aqueles que 
construíram a empresa, aqueles que lutaram pela em-
presa, aqueles que deram, muitas vezes, a vida em 
passeatas, em greves, que insistiram para fazer uma 
grande empresa que é orgulho para todos nós.

Então, o Senador Requião, o Senador Pedro Ta-
ques foram na mesma linha. O Partido Trabalhista Bra-
sileiro, o PTB, acompanha, o PR acompanha, o PSC 
acompanha e o PRB acompanha os trabalhadores. 
Estamos com os trabalhadores e vamos votar “sim” 
aos trabalhadores do Brasil.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, eu estava aqui na última quarta-feira quando, após a 
aprovação da Proposta que regulamenta o Ecad, esses 
trabalhadores que estavam aqui desde o início da tarde, 
que estavam na expectativa da apreciação do seu proje-
to, nós, a partir de uma intervenção do Senador Cássio 
Cunha Lima, falando desses artistas que estão aqui, que 
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fizeram, durante muitos anos, os Correios funcionarem, 
eu disse, naquela ocasião, que fazia minhas as pala-
vras do Senador Cássio Cunha Lima. Sou testemunha 
de que o Senador Paulo Paim buscou fazer um grande 
entendimento e me convenceu de que nós adiaríamos 
a discussão desta matéria para esta terça-feira. 

E eu disse várias vezes ao nosso Líder do Bloco, 
Senador Wellington Dias, que, qualquer que fosse o 
acordo construído entre a direção dos Correios, esses 
trabalhadores e as lideranças partidárias teria o meu 
apoio. Mas disse que, caso não houvesse o acordo, 
não houvesse a capacidade de construção de um 
acordo, eu orientaria a Bancada do Partido Socialista 
Brasileiro a votar com os trabalhadores. E é isso que, 
neste momento, nós estamos fazendo aqui. Na falta da 
capacidade de construção de um acordo, nós vamos, 
a Bancada do Partido Socialista Brasileiro vai encami-
nhar, está encaminhando favoravelmente ao projeto.

Esse é o nosso encaminhamento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 

PB) – Para encaminhar pelo PSDB, posteriormente, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª está inscrito.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Presidente Renan Calheiros, 
eu queria, primeiro, cumprimentar a Ministra Maria do Ro-
sário, Deputada do Partido dos Trabalhadores do nosso 
Estado do Rio Grande do Sul, e não poderia, nessa con-
dição até, negar o apoio a um projeto com esse alcance. 

Na semana passada, quando votamos o Ecad, 
como foi lembrado por todos os Senadores aqui, o Se-
nador Paim fez um apelo em nome do entendimento 
e da negociação, mas também devo fazer o registro 
de que o próprio Senador Wellington Dias e o Sena-
dor José Pimentel disseram que, se não houvesse um 
acordo, a matéria seria votada. Essas são palavras de 
Líderes responsáveis. Então, eu queria também regis-
trar esse reconhecimento ao Senador Wellington e ao 
Senador José Pimentel, mesmo com as argumenta-
ções que ele tenha feito. 

Por fim, e não menos importante, registro o re-
latório do Senador Inácio Arruda sobre esse projeto, 
explicitando bem as razões pelas quais ele indica a 
aprovação.

Por essas razões todas, e elogiando também o 
Senador Paulo Paim, na tentativa desse acordo que 
não foi possível, o Partido Progressista encaminha a 
votação favorável ao projeto e ao relatório do Senador 
Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Paulo Paim.

Com a palavra V. Exª.
Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – O 

Paulo Paim está aqui.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como aqui 
foi dito, esses trabalhadores e trabalhadoras estão, há 
anos, percorrendo as ruas de Brasília, batendo à porta 
dos ministérios tendo nas mãos um projeto da ex-Mi-
nistra, gaúcha, minha querida amiga, Maria do Rosário.

Sr. Presidente, conversei muito com o Senador 
Walter Pinheiro, conversei com Wellington Dias, con-
versei também com o companheiro Pimentel. Enfim, 
falei com inúmeros Senadores do nosso Partido. Bus-
camos sempre uma saída negociada. Fizemos de tudo. 
Agora mesmo, há pouco tempo, com Gim Argello e 
Eduardo, Líder do Governo, conversamos aqui, em 
busca de uma alternativa.

Sr. Presidente, esta moçada – e não adianta, 
isso cala no coração de todos nós –, na quarta-feira, 
estava aqui. Nós fizemos um acordo entre os Líderes 
de todos os Partidos. Eu me lembro de que o Cássio 
estava aqui em nome da oposição e lembrou bem que, 
na questão dos artistas, tiramos fotos, abraçamos, fes-
tejamos, levamos lembranças para as nossas vidas, 
e eles continuaram aqui firmes. Não fizeram nenhum 
protesto. Só queriam votar o projetinho deles.

Eu pedi a eles: “Não voltem aos seus Estados. 
Durmam nem que seja embaixo da ponte. Procurem o 
sindicato, as federações, confederações, e não voltem. 
Retornem aqui na quarta-feira, porque eu tenho certeza 
de que o Senado não vai negar essa votação para vocês.” 
Falei, porque eu tinha o acordo, naquele momento, de 
todos os Líderes, que disseram: “Pode fechar o acordo. 
Converse com eles, que na quarta nós votamos”.

Eu respeito todas as argumentações dos Líderes 
que me antecederam que têm uma posição diferen-
te. Mas devo dizer, Sr. Presidente, que é claro que há 
controvérsia em relação aos números. V. Exª sabe de 
toda essa disputa enorme que nós temos. Eu cito como 
exemplo a Previdência, que uns falam que é deficitária, 
outros falam que não é deficitária, e o debate continua. 
Aqui também. Segundo o documento que recebi do 
coordenador da legislação e da orientação normativa, 
Presidente da Comissão Especial da Anistia, são em 
torno de 1,5 mil trabalhadores. Então, há controvérsia 
quanto aos números.

Neste momento, Sr. Presidente, a nossa posição 
não é contra ninguém. É a favor de uma saída.
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Eu vou terminar dando um depoimento do Pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Sr. Presidente, eu acho que aqui podemos inclusi-
ve apontar um caminho, e eu sei que os trabalhadores 
estão abertos sempre ao diálogo.

Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, peri-
culosidade estava em debate, relacionada a servido-
res públicos. Houve a mesma intensa possibilidade de 
entendimento, de acordo ou negociação. Não houve 
negociação. Votamos e aprovamos a periculosidade de 
30%. O Presidente Lula chama os líderes e diz: “Vou 
ter que vetar a matéria, porque, da forma que está, é 
muito ampla, total, geral e irrestrita. Mas vou atender 
ao interesse da categoria”.

Os trabalhadores souberam entender. Lembro que 
o Ministro Hélio Costa veio ao meu Gabinete – veio ao 
meu Gabinete – com essa orientação do Presidente. 
Conversamos com os Líderes. Resultado: a matéria foi 
acordada e eles receberam os 30% da periculosidade, 
sem nenhum prejuízo para as contas públicas. 

Por isso, Sr. Presidente, eles não têm saída agora. 
Por isso eles não tinham para onde correr.

Eu faço um apelo, a todos os Senadores e Se-
nadoras: vamos votar a matéria, a matéria vai para a 
Presidenta... Eu tenho certeza, olhando para vocês, e 
vocês sabem que eu conheço cada um dos líderes, 
de que vocês vão estar abertos à negociação a partir 
do momento em que o Congresso sinalizar para que a 
gente construa, aí sim, o grande entendimento.

Por isso o apelo que eu faço, Sr. Presidente: va-
mos votar sem verificação – sem verificação –, votação 
simbólica, na certeza de que nós estamos ajudando 
o Brasil, a companhia. Inclusive, tenho os dados que 
dizem claramente, Sr. Presidente, da Comissão de 
Anistia, não precisa nem ler. Aqui diz:

A absorção, ou seja, o atendimento, o recolhi-
mento desses 1,5 mil trabalhadores aos quadros 
da ECT representará reforço na mão de obra 
qualificada, tendo em vista que tais emprega-
dos já possuem experiência na atividade postal. 

Enfim, nós estamos colaborando com a própria 
empresa na busca de um grande entendimento.

Por isso o apelo que eu faço de que a votação seja 
simbólica, e a negociação continuará lá na Casa Civil.

É isso e obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pouco 
eu tenho a acrescentar depois da manifestação do Se-
nador Paulo Paim, mas não se faz uma grande empresa 

como os Correios sem homens e mulheres que labutam 
diária e incansavelmente a serviço da empresa e do País.

Eu acompanho o trânsito dessas lideranças ao 
longo desses últimos dias. Silenciosa, capaz de con-
versar e dialogar nos gabinetes, pedindo, de forma 
educada, o apoio de cada um dos Senadores, trazendo 
a esperança dos Estados do Brasil. E, hoje, Sr. Presi-
dente, está em nossas mãos a decisão.

Conversando com o Líder Inácio Arruda, Relator 
da matéria, procurava do Senador dissipar algumas 
dúvidas, desde a origem desta matéria, de uma De-
putada comprometida, hoje Ministra Maria do Rosário, 
que conduziu, na Câmara, sem muitas tribulações, sem 
muitas resistências. E a Câmara teve um posiciona-
mento. Chega ao Senado e, de uma hora para outra, 
vêm números diversos, diferentes.

Mas o Senador Inácio Arruda também me con-
venceu de uma série de critérios de seleção que pro-
curam efetivamente filtrar essa gama de trabalhadores 
que hoje poderão ser readmitidos sem justa causa. 
Segundo o Senador Inácio Arruda, confirmado pelo 
Senador Paim, é algo em torno de 1.500.

Por que não oferecer oportunidade nova a esses 
homens e mulheres que saberão com expertise, com 
toda a experiência adquirida, oferecer novamente a 
sua energia aos Correios do Brasil?

Por isso o meu voto é favorável à matéria.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– Sr. Presidente. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu darei já. Nós temos uma ordem.
Eu vou conceder a palavra ao Senador Cássio 

Cunha Lima.
Estão inscritos também o Senador Jayme Cam-

pos, o Senador Jarbas Vasconcelos, o Senador Ran-
dolfe Rodrigues, o Senador José Agripino, o Senador 
Ataídes e o Senador Humberto Costa.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente, é 
só nós votarmos. O que esses trabalhadores querem é 
que nós aprovemos este projeto. É isso que eles querem. 
Já é quase meia-noite e eles estão aqui desde a sema-
na passada. Eu pediria aos nossos companheiros, aos 
nossos pares para votarem este projeto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu não posso deixar de felicitá-lo nas minhas palavras, 
que serão breves inicialmente, pela sensibilidade de 
ter antecipado a votação desta matéria, porque algo 
tem me comovido desde o primeiro instante em que 
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esses trabalhadores aqui se reúnem, que é a absoluta 
disciplina regimental.

Quantos outros aqui já estiveram desrespeitando 
o regimento e, até mesmo com sinal de libras, a nos 
aplaudir pelo fato de termos a sensibilidade de mostrar 
que esta Casa, que este Congresso, que é o mesmo 
que aprovou o pagamento retroativo de benefícios 
alimentares para juízes – e essa conta é muito maior 
do que a apresentada agora –, este Plenário, que, há 
poucos instantes...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Só para não... Nós não aprovamos esses 
benefícios para juízes nem para o Ministério Público.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB) 
– Mas isso já foi discutido na CCJ e foi aprovado lá.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Ah, sim, desculpe-me. Eu pensei...

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 
PB) – Foi aprovado lá.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, não, não, esse...

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 
PB) – Mas que não tenha sido e que sirva como ar-
gumento retórico.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Foi decisão interna.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 
PB) – Que sirva como argumento retórico.

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

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 
PB) – O que eu quero dizer é que, no Brasil, se não 
cuidarmos, para o povo fica muito pouco e para a eli-
te dirigente fica sempre muito. Tem sido assim nesta 
história tão longa deste Brasil. 

Se o Correio teve algum dano de imagem, não foi 
por conta do suor sagrado desses trabalhadores, entre-
gando cartas e correspondências sob sol e sob chuva. 
O Correio teve, sim, sua imagem denegrida interna e 
nacionalmente com a cena de um dos seus diretores 
em cargo de confiança recebendo propina que deu 
origem ao processo do mensalão. É preciso lembrar 
que isso, sim, denigre a imagem dos Correios e não 
o suor dessa gente, que, de forma ordeira, disciplina-
da e respeitosa, aqui se encontra confiante nos seus 
representantes. E estamos aqui para representá-los. 
E o fazemos muito à vontade, sem nenhum drama de 
consciência, porque o argumento que o Correio po-
derá quebrar não nos sensibiliza por uma razão muito 
simples: a lei que estamos discutindo tem como autora 
ninguém menos do que a Ministra do Governo Dilma, 
Maria do Rosário. A Ministra é a autora. E o Relator na 
Câmara foi o Deputado do PT Carlos Sampaio, o que 

nos coloca numa situação absolutamente confortável 
para votar a matéria.

E para não me prolongar, cumprindo a promessa, 
fico com a palavra final do Senador Requião, com a au-
torização dele: entre a orientação do Partido dos Traba-
lhadores, nós ficamos com os trabalhadores do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Jayme 
Campos.

Com a palavra V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, já ouvi vários companheiros, cole-
gas Senadores manifestarem sua opinião em relação 
a esta matéria que se encontra agora sendo votada.

Particularmente, quero repetir as palavras do Se-
nador Paulo Paim e do próprio Senador Cássio Cunha 
Lima, que foi muito feliz na sua intervenção, solicitando 
a inversão de pauta para que esta matéria fosse votada.

Cheguei aqui às duas horas da tarde e esse pes-
soal já estava aqui no Senado. Eu disse a eles que ia 
procurar V. Exª para solicitar que esta matéria fosse 
votada no dia de hoje, até porque o conheço bem e V. 
Exª é um homem sensível.

Hoje está caracterizado que os interesses da clas-
se trabalhadora sempre têm que permanecer. Desta 
feita, não seria, conforme relato do ilustre Líder do PT, 
Senador Wellington Dias, o desencaixe possivelmente 
financeiro que os Correios e o próprio Governo Federal 
vão fazer quanto ao pagamento desses trabalhadores 
que iria prejudicar a situação econômica do Brasil, 
muito menos o caixa do Governo Federal.

O Governo, que tem sido muito bondoso, tem sido 
verdadeiro Papai Noel em determinados casos, como 
o caso do perdão das dívidas para alguns países, que 
é o caso das obras e investimentos que não têm cor-
respondido, naturalmente, aos preços reais praticados 
pelo mercado, não vai deixar de atender esses 1.500, 
2.000, porque, na verdade, ninguém sabe os números. 
Aqui foram citadas 25 mil pessoas, 24 mil. O Senador 
Paulo Paim, que é o conhecedor profundo do assunto, 
relatou algo em torno de 1.500, 1.600.

O Democratas, com certeza, não poderia ficar 
fora. Nós estamos aqui para apoiar vocês. Tudo aquilo 
que é de interesse da sociedade brasileira, sobretudo 
da classe trabalhadora, o DEM, o Partido dos Demo-
cratas do Brasil, estará votando favoravelmente. E este 
PLC nº 83, com certeza, é um dos bons projetos que eu 
tenho a oportunidade ímpar de votar aqui, nesta Casa, 
como Senador que represento o Estado de Mato Gros-
so. E, sobretudo, sou filiado e militante de um Partido 
que sempre estará defendendo os interesses do povo 
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brasileiro, mas, acima de tudo, principalmente, vocês 
da classe trabalhadora.

O voto do DEM, com a devida vênia do meu Lí-
der, José Agripino, é “sim”, favorável a este projeto.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 

Questão de ordem, Sr. Presidente. Questão de ordem.
Sr. Presidente, nós todos somos favoráveis. Va-

mos votar?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Vamos votar.
Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Para discutir. 

Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou ser rápido.
Eu poderia, pura e simplesmente, dizer que vou 

votar igual ao PT de dez anos atrás, que votava in-
transigentemente a favor de todas as causas dos tra-
balhadores; não queria nem saber o que era. E quem 
votasse contra ficava numa posição de enorme dificul-
dade junto ao seu eleitorado.

Devemos manter o voto e expressar nossa ad-
miração por pessoas como a atual Ministra e ex-De-
putada Maria do Rosário, que à época, apresentou a 
proposta e sabia o que estava fazendo, entende do 
assunto, tanto que hoje é Ministra de Direitos Huma-
nos da presidente Dilma.

Ressalto a coerência, exaltada por muitos, do 
Senador Paulo Paim, diante das causas trabalhistas. 
Nunca vi Paulo Paim vacilar diante de uma causa 
dessas. Nunca! Ele sempre defende os trabalhadores.

Mas não vou votar a favor, só por isso. Não vou vo-
tar igual ao PT de dez anos atrás. Eu vou votar porque o 
Governo tem dinheiro para tudo. O Governo tem dinheiro 
para emprestar mais de US$ 350 milhões a uma ditadu-
ra. E pior, perdoar 278,6 milhões do total da dívida. Além 
disso, é um Governo que defende e apoia mensaleiros.

Há, na Comissão de Constituição e Justiça, a 
PEC 18/2013, de minha autoria, em que a tramitação 
está parada, travada, porque Zé Dirceu e a quadrilha 
disseram para não votar. Porque, caso seja aprovada, o 
parlamentar condenado pelo Supremo Tribunal Federal 
por crime contra a Administração Pública e improbidade 
administrativa, perde seu mandato, automaticamente. 
Por isso não se vota.

Podemos ter algum respeito por um Governo des-
ses, que tem dinheiro para futebol, que tem dinheiro 
para atender ao padrão FIFA, que tem dinheiro para 
Eike Batista, que tem dinheiro no BNDES para todos 
os empresários corruptos deste País? E não tem di-
nheiro para pagar os empregados dos Correios? Tem! 
Tem dinheiro para regularizar a situação funcional e 
reintegrar os que foram dispensados.

Para mim, pouco importa se a Dilma vai vetar o 
projeto! Eu vou votar de acordo com minha consciên-
cia, com minha história que determinam que eu vote 
a favor dos trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/PT 
– AL) – Com a palavra, o Senador Randolfe Rodrigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
partindo dessa mesma premissa, eu me lembro de um 
trecho de Lúcio Sêneca, filósofo grego, que diz o seguinte: 
“Muito breve e agitada é a vida daqueles que esquecem 
o passado, negligenciam o presente e temem o futuro”.

Em 1997, Sr. Presidente, o governo do então Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso editou a Lei nº 9.530, 
de 1997. Essa lei estabeleceu que o lucro das empresas 
estatais seria destinado ao pagamento da dívida públi-
ca. Esse era o destino do lucro de empresas estatais, 
como a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos!

O nosso Governo... Vou dizer, Sr. Presidente, 
“nosso Governo”, porque, em 2002, eu estava no Par-
tido dos Trabalhadores e elegi o Presidente Lula Pre-
sidente do Brasil, na perspectiva de que leis como a 
de nº 9.530, de 1997, do Governo Fernando Henrique, 
que destinava o lucro das empresas estatais para o 
mercado financeiro e para a dívida pública, fossem 
revogadas. E essa lei não foi revogada. Ainda hoje, o 
lucro da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
vai para o pagamento da dívida pública.

O lucro da Empresa Brasileira de Correios e Telé-
grafos, no ano de 2012, foi de R$1,44 bilhão. Os números 
aqui levantados foram de R$300 milhões, ou seja, o lucro 
dos Correios foi três vezes maior do que os números 
alegados pelo Governo. Bastava que os lucros das es-
tatais não fossem mais para os banqueiros, não fossem 
mais para a ciranda financeira e não fossem mais para a 
dívida pública e que o Governo fizesse aquilo com que 
se comprometeu com o povo brasileiro historicamente!

Sêneca, realmente, estava certo: “Muito breve e 
agitada é a vida daqueles que esquecem o passado, 
negligenciam o presente e temem o futuro”.

Em nome da coerência, inclusive coerente com 
a autora do projeto, coerente com o lucro da Empre-
sa Brasileira de Correios e Telégrafos, que foi de R$1 
bilhão no ano passado, eu e o PSOL, coerentemente 
com isso e coerentemente com o que disse Sêneca, 
votaremos pela aprovação do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou 
procurar ser bastante rápido.

Aqui, estão 17 anos de luta na Justiça, com vi-
tórias, com derrotas e com um projeto de lei no meio 
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do caminho, de iniciativa de uma Deputada do PT, que 
hoje é Ministra, projeto de lei que é relatado pelo Se-
nador Paulo Paim, que é do Partido dos Trabalhadores.

Não nos cabe aqui discutir se o projeto que es-
tamos votando é legal ou é ilegal. O que é fato é que 
há um projeto de lei e que há uma causa. São 17 anos 
de luta, que tem de ter um fim. O que nos cabe aqui é 
votar. Ou se vota “sim”, ou se vota “não”. Nós estamos 
diante dessa perspectiva. Há um projeto de lei. Não é 
que você possa conjeturar. Ou você vota “sim” ou vota 
“não” num projeto de lei que trata de um assunto que, 
há 17 anos, é luta de trabalhador.

Votar essa matéria é votar uma inconstituciona-
lidade? Porque a empresa pública tem regulamento 
próprio, tem estatuto próprio, isso não cabe? Por que 
não foi feito um acordo lá atrás? Pois é em nome da 
perspectiva do acordo, que quero que seja feito de 
qualquer maneira, que nós temos de votar, e eu vou 
votar a favor, o meu Partido vai votar a favor, em nome 
de um acordo, que há 17 anos se arrasta. E vou votar 
um projeto de lei que exige o voto “sim” ou “não” neste 
Senado da República. O voto é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Humberto Costa.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, quero aqui, antes de tudo, 
fazer uma reflexão.

Eu sei que, no nosso País, estamos próximos da 
realização de uma eleição no ano que vem. Sabemos 
da legitimidade que é ser oposição. Nós fomos oposi-
ção. Isso é parte da democracia, é uma coisa extrema-
mente importante. Mas, antes de qualquer coisa, nós 
somos integrantes do Parlamento deste País, eleitos 
pela população para tomar decisões corretas, acerta-
das, no interesse do nosso País.

Eu faço uma primeira pergunta: em que gover-
nos esses trabalhadores foram demitidos? Em que 
governos? Foram demitidos nos governos do PSDB. 
No Governo do Presidente Lula e da Presidenta Dilma, 
essas demissões não aconteceram. No nosso Gover-
no, nós, inclusive, anistiamos aqueles que foram de-
mitidos por razões de ordem política, de perseguição 
sindical. Então, essa é a primeira pergunta que nós 
temos de fazer aqui.

Estou vendo aqui muita gente fazer o discurso 
fácil, dizendo que, entre o Partido dos Trabalhadores 
e os trabalhadores, vai votar com os trabalhadores.

Estou me lembrando de um fato interessante que 
aconteceu uma vez em Pernambuco, quando se vo-
tava na Assembleia Legislativa um privilégio para os 
Parlamentares. E aí o Líder do PSB – não me lembro 
o nome dele – fez um discurso ardente contra aquela 

proposição e, quando desceu da tribuna, disse: “Votarei 
contra, mas confio no patriotismo da maioria”.

O que está acontecendo aqui é que as pessoas 
sabem que esse projeto vai ser vetado, as pessoas es-
tão vendendo ilusões aos trabalhadores, estão votando 
a favor porque sabem que a Presidenta da República 
não vai sancionar uma decisão como essa.

Aliás, questiono duas coisas aqui: a esta tribuna, 
diariamente, sobem Senadores para questionar a po-
lítica econômica do Governo, a política fiscal, dizendo 
que nosso País está totalmente desestruturado do 
ponto de vista fiscal. Isso é o que nós ouvimos aqui! 
E, agora, vêm aqui para defender uma posição que só 
vai aprofundar esse desequilíbrio?

É lógico que essa é uma posição política. É uma 
posição política que está sendo discutida aqui, neste 
momento.

Vou além: tenho certeza de que venceremos as 
eleições no ano que vem. A Presidenta Dilma será re-
eleita. Obviamente, na eleição, pode haver qualquer 
resultado. Eu pergunto ao PSDB, que tem um candi-
dato competitivo, se está pensando no Brasil de 2015, 
caso eles vençam a eleição.

Minha gente, nós temos de trabalhar é na possi-
bilidade da construção de um entendimento! Temos de 
pressionar o Governo para que sente e negocie, mas é 
preciso também que haja razoabilidade daqueles que 
estão reivindicando.

Imagine, Excelência, se agora todos os traba-
lhadores que foram demitidos sem justa causa nos 
últimos anos, os trabalhadores da Petrobras, do Ban-
co do Brasil, da Caixa Econômica, todos eles, fossem 
demandar não o retorno, porque eu acho que retornar...

O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB. 
Fora do microfone.) – Esse projeto é do PT!

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) 
– Senador Cássio Cunha Lima, pouco me interessa 
quem apresentou essa proposta, se ela é ou não do PT.

O critério com o qual V. Exª vota é esse? Essa é 
a responsabilidade que nós temos?

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP. 
Fora do microfone.) – O PT está apoiando.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Eu 
estou apenas chamando a atenção. Eu sei que isso vai 
passar, vai ser votado e vai ser aprovado, mas quero 
deixar aqui a minha posição.

Quando alguns forem à tribuna para falar de disci-
plina fiscal, de gastos públicos, do Governo, que, segun-
do eles, só faz aumentar custeio e não faz investimen-
to, vou querer olhar, daqui de baixo, cada um deles lá.

Só há uma coisa que me deixa não digo feliz, Sr. 
Presidente, mas que me deixa, de alguma forma, tran-
quilo: se a oposição tivesse qualquer convicção de que 



45874 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013

poderia ganhar a eleição no ano que vem, certamente 
não votaria dessa maneira agora.

Sei que assumir uma posição que não é simpática 
é o preço que se paga, mas prefiro pagar esse preço 
a não estar coerente com minha consciência e, acima 
de tudo, com minha responsabilidade com o Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Sr. Presidente...
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP– RO) – Sr. Pre-

sidente...
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 

Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Benedito 
de Lira e, em seguida, ao Senador Aloysio Nunes, ao 
Senador Ivo Cassol, ao Senador José Agripino e ao 
Senador Wellington Dias.

Tem a palavra o Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
estava no meu gabinete quando ouvi o encaminha-
mento feito pela nobre Senadora Ana Amélia em nome 
do meu Partido.

Eu compreendo, sem dúvida nenhuma, as ma-
nifestações do eminente Senador Costa, mas, Sr. 
Presidente, na noite de hoje, nós estamos votando a 
primeira matéria que atende ao povo. É uma matéria 
que diz respeito a trabalhadores e, logicamente, a suas 
respectivas famílias. Todos estão no aguardo dessa 
manifestação do Senado Federal.

Primeiramente, eu queria cumprimentar V. Exª por 
ter pautado essa matéria. No acordo de Lideranças, 
V. Exª pautou a matéria. À proporção que se ventila 
a possibilidade de acordo, é possível até que se faça 
acordo, porque o trabalhador não é intransigente. Quem 
sabe amanhã seja decidido isso?

Eu me lembro de que eu era Vice-Líder do Go-
verno na Câmara dos Deputados, Presidente Renan, 
quando uma matéria de interesse do trabalhador tra-
mitou no Congresso Nacional, e o Congresso Nacio-
nal alterou o percentual de aumento para os aposen-
tados. O Governo mandou 3%, vamos dar o exemplo, 
e o Congresso votou 6%. Circulou no Congresso todo 
que o Presidente Lula vetaria o projeto. Eu fui chamado 
pelo Vaccarezza, como Líder do Governo, meu querido 
Senador Wellington, e ele me dizia: “Você é Vice-Líder 
do Governo. Prepare-se para defender o veto do Go-
verno ao projeto dos aposentados”. Eu disse: “Quem 
é que está na Presidência? Há alguém substituindo o 
Lula?” Ele disse: “Não, é o Presidente Lula”. Eu disse: 
“Então, aguarde, que, quando faltarem 24 horas para 
ele sancionar a lei, ele vai mandar chamar o Ministro 

Guido”. O Ministro Guido estava dando declaração, de 
minuto em minuto, que ele ia vetar. Pois exatamente, 
Sr. Presidente, quando faltavam 24 horas para apor o 
veto ou sancionar, como estabelecia a Constituição, o 
Presidente mandou chamar o Ministro Guido e disse: 
“Resolva. Eu vou sancionar a lei, e você arranja a for-
ma de pagar”. Sancionou-a, e pagou. Acabou!

Então, acho que a Presidenta Dilma, talvez, não 
tenha vontade de vetar esse projeto, caso o Congresso 
Nacional possa aprová-lo. Por essa razão, Sr. Presi-
dente, eu queria apenas declarar o meu voto, acom-
panhando o encaminhamento feito pelo meu Partido. 
Vou votar pela aprovação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, no interesse de uma votação em tem-
po razoável, essa que já demora tanto tempo já, falo 
em nome do meu Partido e também por delegação do 
Senador Agripino, em nome dos companheiros dos 
Democratas e em nome da oposição. A oposição que 
foi colocada no pelourinho pelo Senador Humberto 
Costa, que nos acusou de irresponsáveis fiscalmente. 
O Senador, que é membro de um partido, que defen-
de o Governo, que acaba de perdoar, contra o nosso 
voto, uma dívida de cerca de US$300 milhões de um 
país africano, o Congo, um país ditatorial, um país go-
vernado por uma elite corrupta, num perdão de dívida, 
aliás, onde estão embutidos interesses empresariais 
promovidos pelo ex-presidente.

Pergunto ao Senado e ao Senador Humberto Costa: 
quem é o autor do projeto que vamos votar? É alguém 
do PSDB? É a Ministra Maria do Rosário, que, até pouco 
tempo, aqui, pedia votos para aprovação do seu projeto, 
desse projeto que hoje o Líder do PT, o Senador Hum-
berto Costa, nos acusa de irresponsável fiscalmente.

Esse projeto foi aprovado, tendo como Relator 
na Câmara um Deputado do PT, o Deputado Carlos 
Santana. Carlos Santana é, por acaso, do PSDB, é 
dos Democratas? É do PT. Acaso, em 2007, nós, De-
mocratas e PSDB, tínhamos maioria na Câmara dos 
Deputados, quando esse projeto foi aprovado? Não. 
O Governo do PT já tinha uma base quase tão grande 
como a que tem hoje e aprovou entusiasticamente o 
projeto, esse projeto que agora quer rejeitar.

E o Senador Humberto Costa, ao voltar suas ba-
terias contra a oposição, atira também nos seus pró-
prios correligionários da base do Governo, que aqui 
se pronunciaram a favor do projeto e que são compa-
nheiros seus do PT. Acaso Paulo Paim é membro dos 
Democratas ou do PSDB? Que história é essa? Será 
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que o PT, em 2007, votou o projeto porque achava que 
ia perder as eleições?

Aqui se pronunciaram, a favor do projeto, Líderes 
da base do Governo, que dão sustentação ao atual Go-
verno; que muitas vezes votam medidas antipáticas, 
medidas difíceis, como, por exemplo, muitos rejeitaram 
os 10% para a saúde para atender às recomendações 
do Governo.

E o Senador Humberto Costa, ao querer nos atin-
gir, atinge também os seus correligionários, que dão 
sustentação ao Governo aqui: do PMDB, do PSB, do 
PDT, do PP, do PC do B, do Bloco União e Força; todos 
eles que se pronunciaram a favor do projeto. 

Então, meu caro companheiro, amigo, Humberto 
Costa, que nos acusa de irresponsabilidade fiscal, vá 
varrer primeiro diante da sua própria porta. Um gover-
no que faz as estrepolias que faz em matéria de con-
tabilidade pública, que transforma as nossas contas 
nacionais em uma espécie de relato das façanhas do 
Barão de Münchhausen, nos acusa a nós de sermos 
irresponsáveis?. O que é isso? Pelo amor de Deus!

Nós não votamos doações do dinheiro públi-
co para ditaduras corruptas, e por interesses pouco 
republicanos, que aprovou mandar 300 milhões de 
dólares foi o governo do PT, com o apoio do Senador 
Humberto Costa.

Nós vamos votar a favor a favor dos trabalhadores. 
Nós vamos votar a favor responsavelmente.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Fora 
do microfone.) – Pelo art. 14, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Na forma do art. 14, eu concedo a pa-
lavra a V. Exª, Senador Humberto Costa.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Sr. Presidente, eu fui aqui citado pelo Senador Aloysio 
Nunes, a quem eu respeito bastante.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Fora do microfone.) – Não, eu te citei de 
forma respeitosa.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Não, tudo bem!

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Fora do microfone.) – Pelo amor de Deus, 
foi com carinho.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Exatamente, eu estou começando com carinho também! 

Então, Sr. Presidente, se eu achasse que esta 
Casa era formada por um contingente de irresponsá-
veis, acredita V. Exª que eu teria me inscrito para de-
fender essa posição? 

Eu falei não foi para acusar ninguém. Foi para 
atentar trazer à tona, despertar o espírito que cada um 

tem aqui de responsabilidade com o seu País. Esse foi 
o objetivo da minha colocação.

Segundo, será que os integrantes do PSDB, o 
Senador que me antecedeu – para ele não pedir o art. 
14 –, concorda com todos os projetos que os Deputa-
dos do PSDB apresentam?

Há poucos dias, o PSDB se reuniu para desautorizar 
o projeto da cura gay, que era de um Deputado do PSDB. 
Pouco me importa se foi Maria do Rosário, se foi José, 
se foi João, interessa é se é importante e se é bom para 
o País ou não. É isso que nós temos que discutir aqui. 

Agora ninguém respondeu: quem demitiu esses 
trabalhadores? Quem fez PDV para esses trabalha-
dores? Quem os demitiu por justa causa? Essa é que 
a questão que precisa ser levantada aqui. Não fomos 
nós, Sr. Presidente. 

Portanto, eu quero aqui dizer que eu tenho espe-
rança de que o Senado, hoje, vote, não para eliminar a 
negociação. Ao contrário, para que nós possamos fazer 
uma negociação. E eu me disponho, como membro 
da base do Governo, do Partido do Governo, a parti-
cipar dessa negociação. E é justamente acreditando 
na responsabilidade dos Senadores que estão aqui 
que eu espero que nós rejeitemos essa proposição e 
comecemos uma discussão, para que se preserve os 
direitos dos trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, que 
não destruamos o nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero aqui, 
mais uma vez, fazer uma proposta. 

Antes, eu acho que vale a pena lembrar que nós 
tivemos uma greve na Petrobras. Essa greve o Brasil in-
teiro acompanhou, com a presença do Exército. Enfim, 
foi aquilo que comoveu o País, foi aquilo que gerou, logo 
no início do governo do Presidente Lula, a iniciativa de 
um projeto que ficou denominado de Projeto de Anis-
tia para Grevistas. E ali, de várias empresas, inclusive 
dos Correios, foram beneficiados vários trabalhadores. 

O nosso Governo, Sr. Presidente –, eu estou falan-
do aqui em nome do Governo –, tem todo o interesse 
de tratar de gente que foi demitida por razões como 
essa. Esse projeto, originalmente, era nesse sentido, 
que chega aqui para votação. O nosso Relator está 
apenas pegando o que veio da Câmara. 

Quero chamar a atenção de todas as pessoas: 
se alguém, em algum momento, fez algo que leve a 
uma situação como essa que temos aqui, alguém tem 
o direito de corrigir. É isso que estamos tentando aqui. 

Então, vejam, não há mais aquela ideia do pro-
jeto lá de trás, Sr. Presidente. Agora, qualquer pessoa 
que foi demitida durante 17 anos – basta comprovar 
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que participou de uma assembleia, que participou de 
um movimento reivindicatório –, passa a ter o direito 
à readmissão. Quantos? São 24.992. É o número que 
os Correios nos apresentam. Isso significa que vão 
ser readmitidos 24.992? Creio que não. Pela mesma 
proporção anterior, os Correios trabalham com algo 
em torno de cinco mil e poucos. 

Conversando com os que verdadeiramente foram 
demitidos e que estão nessa luta, tem razão aqui o Se-
nador Inácio Arruda e outros que citaram, o próprio Se-
nador Requião. Esses que estão mesmo na luta, porque 
realmente foram injustiçados, foram demitidos por uma 
luta reivindicatória, é provável que cheguem a mil, mil e 
quinhentos. É disso que estamos aqui dispostos a tratar. 

Qual é a proposta que estou apresentando, Sr. 
Presidente? A proposta de não fazermos a votação 
aqui, a proposta de prosseguirmos nos entendimentos. 

Permitam-me voltar aos trabalhadores. Eu poderia 
também, simplesmente, para fazer uma fotografia, para 
receber palmas, aplausos, falar tudo de forma diferente.

(Soa a campainha.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Agora, não há ninguém neste plenário que não saiba 
que, se aprovarmos esse projeto, por uma questão de 
responsabilidade com este País, receberemos o veto 
da Presidenta. Duvido que haja alguém aqui. 

Mais ainda: quero acreditar, inclusive com base 
nas novas regras – que espero ver aprovadas amanhã 
–, que vamos, daqui a 30 dias, apreciar esse veto. Ou 
seja, quem vai dar a última palavra somos nós aqui. 
Quero chamar a atenção para isso. Não vai ser o Pa-
lácio, não. Vai ser aqui. Pela regra que vamos aprovar 
amanhã, que é retroativa a 1º de julho, somos nós 
que vamos: derrubar? Derrubar! E vai acontecer o que 
estou apontando, abrindo, inclusive, um precedente 
para qualquer empresa. Alguém, no Senado Federal, 
foi demitido porque pediu demissão, qualquer coisa, 
aprova-se uma lei para ter o direito de pedir a read-
missão. É disso que se trata. 

Então, diante da posição de membros da base do 
Governo, quero dizer, da mesma forma, que manifestei 
uma posição pela não votação, mas estou defenden-
do, estou estendendo a mão, em nome dos Correios 
e Telégrafos do Brasil, para um entendimento. É esse 
caminho que considero adequado, para podermos ter 
algo que tenha começo, meio e fim. E que se faça justiça 
com quem precisa de justiça. Se isso não acontecer, 
Sr. Presidente, eu, como Líder do PT, se é para fazer 
fotografia, libero também a nossa Bancada.

Eu, pessoalmente, vou votar como representante 
do meu País, com a responsabilidade de quem sabe o 

que é o peso de ser Governador de Estado, de quem 
sabe o que é a responsabilidade de governar um Estado. 

Eu votarei “não”, porque entendo que, votando as-
sim, estarei votando de forma correta com o meu povo. É 
uma empresa do povo brasileiro, e é assim que votarei. 

Há oportunidade para proteger os trabalhadores, 
mas, isso não acontecendo, libero a minha Bancada 
para votação e anuncio como vou votar. 

É isso, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Para discu-

tir. Sem revisão do orador.) – Já se discutiu bastante. 
Dentro do próprio Governo, já existe racha. Uma vez 
que o próprio Governo Federal foi tão bonzinho para 
conceder anistia ao Congo, um país corrupto e ditador, 
ao mesmo tempo, nós temos que acabar de vez com 
isso aqui, votar já e definir. Já está definido. 

O próprio Governo preparou isso lá no passado e 
está colhendo os frutos agora. Não vamos buscar um 
bode expiatório no meio dos Senadores e dos outros 
partidos, gente! Vamos deixar as questões políticas para 
o ano que vem. Cada um sobe em cima do poleiro e xin-
ga a mãe do outro. Mas, hoje, não. Hoje vamos colocar 
em votação e acabou. Isso que é preciso, Presidente. 

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não havendo mais quem queira discutir 
a matéria, declaramos encerrada a discussão. 

Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado, contra o voto de José Pimentel e de 

outros Srs. Senadores. 
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.

(Manifestação da galeria.)

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 83, DE 2007 
(Nº 7.320/2006, na Casa de origem)

Altera a Lei nº 11.282, de 23 de fevereiro de 
2006, que anistia os trabalhadores da Em-
presa Brasileira de Correios e Telégrafos _ 
ETC punidos em razão da participação em 
movimento grevista.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º o caput do art. 1º da Lei nº 11.282, de 23 

de fevereiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte 
redação:
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“Art. 1º É concedido anistia aos trabalhadores 
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
_ ECT que, no período compreendido entre 5 
de outubro de 1988 e 23 de fevereiro de 2006, 
sofreram punições, dispensas e alterações uni-
laterais contratuais em razão da participação 
em movimento reivindicatório.
 .............................................................. ”(NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Humberto Costa também 
pede para registrar o voto.

Na forma do requerimento aprovado, vamos sub-
meter à apreciação...

Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 

Presidente, também gostaria que constasse em ata 
como votei, da forma como anunciei: votei “não”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de 
V. Exª.

Na forma do requerimento aprovado, submeto à 
apreciação do Plenário a Emenda da Câmara ao Pro-
jeto de Lei do Senado nº 129, de 2012. 

Item extrapauta:

EMENDA DA CÂMARA AO  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 129, DE 2012

Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Se-
nado nº 129, de 2012, (nº 5.901/2013, naquela 
Casa), de iniciativa da Comissão Parlamentar 
de Inquérito do ECAD, que altera os arts. 5º, 
68, 97, 98, 99 e 100; acrescenta arts. 98-A, 
98-B, 98-C, 99-A, 99-B, 100-A, 100-B, 109-A 
e revoga o art. 94 da Lei nº 9610, para dispor 
sobre a gestão coletiva de direitos autorais e 
dá outras providências.

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça.

Eu tenho a honra de conceder a palavra ao Sena-
dor Humberto Costa, para proferir parecer, em substitui-
ção à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Para 

proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, eu venho aqui para, em 
caráter terminativo, discutir com os membros desta 
Casa, os Senadores e as Senadoras, a conclusão 
deste projeto de lei, que virará lei e que foi aprovado 
por unanimidade na Comissão de Constituição e Jus-

tiça e também no plenário desta Casa, e que recebeu 
uma emenda na Câmara dos Deputados.

Essa emenda estabelece que fica isento de co-
brança de taxa da execução pública de obras quando o 
evento tiver finalidade filantrópica, de utilidade pública 
com objetivo beneficente.

O meu parecer é contrário a essa emenda, é pela 
manutenção do texto que foi votado nesta Casa, e eu 
passo a justificar rapidamente as razões.

Primeiro, porque essa emenda tem um vício de 
inconstitucionalidade e juridicidade. Trata de um termo 
que sequer é utilizado quando se trata da arrecadação 
dos direitos autorais, quando fala de taxa de execução 
pública quando o evento tiver finalidade filantrópica de 
utilidade pública com objetivo beneficente. Em primei-
ro lugar, fere o inciso XXVII do art. 5º da Constituição 
Federal, que diz que “aos autores pertence o direito 
exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de 
suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo 
que a lei fixar”. Ou seja, o direito exclusivo que a Cons-
tituição concede ao autor não pode, por força de lei, 
ser desconsiderado.

É verdade que direito de autor não é absoluto. Por 
serem direitos de propriedade, devem atender, inclusi-
ve, a uma função social. No entanto, a maneira de se 
estabelecer esse equilíbrio é por meio das limitações 
aos direitos autorais, que não cabem nessa lei. Cabe-
ria a discussão, ou poderá caber, na regulamentação 
da lei que está sendo aprovada hoje ou na lei que vai 
tratar dos direitos autorais e que, em breve, chegará 
a esta Casa.

A outra questão importante é que essa propos-
ta é extremamente vaga. Ora, se a Volkswagen, uma 
multinacional, decide fazer um evento filantrópico ou 
beneficente, é justo que os autores que tiveram as suas 
músicas executadas nesta festa deixem de receber pe-
los direitos autorais? Eu pergunto se quem vai alugar 
o som para essa festa vai abrir mão do seu serviço. Eu 
pergunto se os que vão imprimir numa gráfica os convi-
tes, se a televisão que vai divulgar – a publicidade paga 
– vão deixar de receber pelo seu trabalho? Ora, se isso 
vale para essa série de integrantes desse processo de 
construção de um evento beneficente, por que não vale 
para os detentores de direitos autorais? Isto aqui é a 
maior prova de uma cultura distorcida que nós temos 
hoje em nosso País, que é de achar que o direito au-
toral, que o direito imaterial não precisa ser respeitado. 
Portanto, esta Casa não pode admitir essa proposição.

Além disso, o direito autoral está também regula-
mentado pelo acordo de TRIPs, o acordo que trata de 
propriedade intelectual, de que o Brasil é signatário, 
e que não pode ser flexibilizado se não for seguindo 
três passos fundamentais. O primeiro deles é que essa 
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flexibilização ocorra em determinados casos especiais. 
Segundo, que não conflite com a exploração normal da 
obra. Terceiro, que não caia em prejuízos injustificados 
aos legítimos autores ou titulares de direitos autorais.

Se nós ignorarmos essa norma, o nosso País 
pode ser inclusive objeto de retaliações da própria 
Organização Mundial do Comércio. 

Portanto, Sr. Presidente, até por não haver a de-
finição de quem seriam essas entidades, os clubes de 
serviços são entidades sem fins lucrativos, os clubes 
desportivos são entidades sem fins lucrativos. Portanto, 

nós estamos aqui, se aprovarmos esta medida, abrin-
do, com toda certeza, uma brecha para desfazer o que 
fizemos. Nós aqui trabalhamos para garantir o direito 
autoral dos compositores brasileiros, para garantir o 
cumprimento da Constituição, e não poderíamos, ago-
ra, por intermédio desta emenda, transformar em letra 
morta tudo o que fizemos anteriormente.

Por isso, rejeito essa emenda e peço a aprovação 
do projeto, nos termos em que saiu desta Casa para 
a Câmara dos Deputados.

É o seguinte o parecer na íntegra.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O parecer do Senador Humberto Costa 
é, portanto, contrário.

Discussão da emenda da Câmara, em turno úni-
co. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir a matéria, de-
claramos encerrada a discussão.

Passamos à votação da emenda da Câmara.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – As Senadoras e os Senadores que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Rejeitada.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir a redação final, 
declaramos encerrada a discussão da redação final.

Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Pela ordem. Obriga-
da, Presidente Renan Calheiros.

Eu aproveito a oportunidade em que se finaliza 
esta matéria tão relevante, numa relatoria brilhante do 
Senador Humberto Costa, do Senador Randolfe Ro-
drigues, que defenderam tenazmente esta matéria há 
exatamente uma semana. Eu queria aproveitar para 
encaminhar a V. Exª... No mesmo dia em que os artistas 
estiveram aqui para celebrar com o Senado Federal uma 
vitória do direito autoral, houve um encaminhamento 
de que V. Exª poderia colocar na Ordem do Dia tam-
bém a PEC da Música, que tem igual relevância para 
os nossos artistas. É um projeto do Deputado Otávio 
Leite. Então, é uma matéria, realmente, com grande 
apoio na Câmara. Certamente, o Senado Federal dará 
igual apoiamento a essa iniciativa. Então, a PEC da 
Música, eu gostaria que V. Exª colocasse em pauta, 
assim que possível, caro Presidente. Ou, pelo menos, 
agendasse, já que esse foi um compromisso firmado 
por V. Exª com os artistas, entre os quais o festejado 
rei Roberto Carlos e Caetano Veloso, e outros tantos 
que aqui estiveram visitando o Senado.

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para, an-
tes do encerramento das votações de hoje – parece 
que teremos ainda duas votações –, eu faço, mais uma 
vez, um apelo a V. Exª, para que, em nome do Senado 
Federal, solicite ao Presidente da Câmara, Henrique 
Eduardo Alves, que vote o projeto que regulamenta 
a tramitação das medidas provisórias, para que nós 
possamos iniciar o segundo semestre, logo após o 
recesso parlamentar, com um novo ordenamento, no 
que diz respeito à tramitação dessas medidas. Aí, sim, 
Presidente Renan, eu tenho absoluta convicção de que 

haverá um oxigênio, um ar, um clima novo, nesta Casa, 
e, obviamente, eu me refiro em especial à relação deste 
Poder com o Poder Executivo, em benefício do País.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós faremos novamente isso. Já pedi-
mos, e V. Exª também pediu ao Presidente da Câmara, 
para que a Câmara possa aprovar rapidamente, seja em 
qual direção for, a proposta de emenda à Constituição 
que muda o rito da tramitação de medidas provisórias.

Queria comunicar à Senadora Ana Amélia que, 
sobre a matéria a que V. Exª se referiu, nós temos so-
bre a mesa um requerimento que vai adiar a votação 
e marcar definitivamente a sua apreciação aqui nesta 
Casa do Congresso Nacional. Há um requerimento de 
adiamento da votação da PEC da música e, na vota-
ção desse requerimento, na forma do Regimento, nós 
teremos que estabelecer um prazo para a apreciação 
dessa matéria. 

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Fora do 
microfone.) – Qual a autoria do requerimento, Sr. Pre-
sidente?

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Eu quero reforçar, Sr. Presidente, o apelo que inclu-
sive o nosso Fagner, que esteve aqui, fez, para que 
pudéssemos votar também a PEC da música. Então, 
eu acho que é muito importante que façamos essa 
definição de data. Não vou discordar do requerimen-
to – eu acho que o autor é o Senador Eduardo Braga 
–, mas que possamos votar o requerimento e marcar 
a data em que vamos votar. Isso é muito importante.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos votar o requerimento e, com 
certeza, nós só vamos apreciar essa matéria no próxi-
mo semestre, no início do próximo semestre, mas fica 
sugerido esse encaminhamento. Nós apreciaremos o 
requerimento, e o requerimento apreciado vai indicar, 
na forma do Regimento, a data da votação da maté-
ria. E, aí, será um ganho, na verdade, o atendimento 
daquilo que foi solicitado a todos nós.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, apenas para corrigir aqui. O próximo se-
mestre já é no próximo ano. O senhor quer dizer agora 
em agosto, após o recesso.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agora em agosto. O raciocínio do se-
mestre legislativo.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presi-
dente, só para reiterar a necessidade realmente de 
pautarmos uma data, já no segundo semestre, para 
a apreciação da proposta de emenda à Constituição 
que trata da música.

Acho que finalmente concluímos, há pouco, a 
votação de um tema importante para a música po-
pular brasileira, que era o PLS nº 129, de origem da 
Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou as 
atividades do Escritório Central de Arrecadação e Ad-
ministração, que finalmente segue para a sanção da 
Senhora Presidente da República.

Nós não temos as assinaturas necessárias dos 
Líderes, mas eu tenho um requerimento de urgência 
para o PLC nº 51, de 2013, que altera a Lei nº 12.505, de 
11 de outubro de 2011, e concede anistia aos policiais 
e bombeiros militares dos Estados de Alagoas, Bahia, 
Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, 
Santa Catarina, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal.

Obviamente, não possuo aqui as assinaturas dos 
Líderes para que nós possamos apreciar este reque-
rimento ainda na sessão de hoje. E, obviamente, nós 
não teremos ainda quórum para a apreciação desse 
requerimento e desse projeto, na sessão de hoje. Mas 
faço um apelo aqui aos Líderes que ainda estão pre-
sentes para subscreverem esse requerimento, para 
que possamos, a partir da assinatura dos Líderes, con-
tando com a assinatura e a compreensão dos Líderes 
– porque é um projeto já aprovado pela Câmara dos 
Deputados –, nós possamos apreciar esse projeto na 
sessão do Senado ainda de amanhã, Sr. Presidente.

(Manifestação da galeria.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria submeter à Casa a aprecia-
ção do Requerimento nº 798, de 2013, conforme en-
caminhado pelos Líderes partidários, que vai aprovar 
a urgência – este requerimento já foi lido – das orga-
nizações criminosas.

Nós precisaremos votar, na forma do acordo, 
ainda hoje, as organizações criminosas e o projeto de 
combate à tortura, porque também há um acordo com 
relação à sua apreciação.

Eu queria cancelar, em comum acordo com os 
Líderes, a sessão convocada para amanhã de manhã, 
para fazermos o que fizemos na semana que passou 

– realizarmos a sessão, com a Ordem do Dia, a partir 
das 15 horas de amanhã. 

E, quem sabe...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – E 

o Congresso?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O Congresso às 13h.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

Às 13h.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Uma hora da tarde.
A partir de 15h, amanhã e, quem sabe, nós pos-

samos encerrar a nossa pauta de votação.
Essa matéria a que o Senador Randolfe Rodrigues 

se refere está chegando da Câmara dos Deputados; 
não houve acordo para que nós apreciássemos o re-
querimento hoje. Esse requerimento virá amanhã para 
a Mesa, será apreciado e, se não houver objeção da 
Casa, nós faremos a apreciação dele aqui na sessão 
de amanhã do Senado Federal. (Palmas.)

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Presidente, só informar que já contamos com 
a assinatura do Líder Pimentel, então, já temos a as-
sinatura do Líder Pimentel. Enfim, o requerimento já 
encontra-se aberto para coletar assinaturas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Não, era só em relação a essa questão do requerimen-
to, Sr. Presidente. O próprio Senador José Pimentel e 
a própria Liderança aqui no nosso Bloco... Há possi-
bilidade, inclusive, de a gente, efetivamente, como diz 
V. Exª, ver o acompanhamento de amanhã, para que 
se possa apreciar esse requerimento. Portanto, sem 
nenhum tipo de problema em relação ao requerimen-
to sobre essa matéria para aqui apresentar a V. Exª.

Em relação à questão da PEC da Música, Sr. 
Presidente, eu queria aproveitar para, com o Senador 
Eduardo Braga, fazer um acordo.

A PEC recebeu uma emenda. Eu, inclusive, me 
dispus – eu sou um dos coautores dessa PEC ainda 
como Deputado Federal –, Presidente, estou me co-
locando à disposição para que a gente possa fazer a 
negociação com essa emenda.

Obrigatoriamente, a matéria tem que voltar para 
a Comissão de Constituição e Justiça. Aí, no segundo 
período, portanto, em agosto, nós teríamos condições, 
Senadora Ana Amélia, de ir costurando essa conversa-
ção, e a matéria apreciada na CCJ, nós acertaríamos 
a vinda dela para o plenário.
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Se o Senador Eduardo Braga concordar com esse 
encaminhamento, nós não precisaríamos nem votar o 
requerimento, a matéria automaticamente retornaria 
à Comissão de Constituição e Justiça e, no mês de 
agosto, a gente abriria essa jornada de negociações 
em torno da emenda, que compreendo – e aí eu que-
ro falar aqui não como entendido da música, mas da 
outra banda que norteia essa questão da música, que 
é a utilização de meios eletrônicos – ser importante 
fazer essa conversa

À época da apresentação da emenda à Cons-
tituição, nós não tínhamos os recursos tecnológicos 
que nós temos hoje. A mídia continua mídia, Senador 
Eduardo Braga, mas o processamento e a utilização, 
inclusive de outras formas de mídia, ganharam – eu 
diria – não espaço, mas centenas de espaço.

Consequentemente, eu acho cabível essa pon-
deração que V. Exª levanta para que possamos fazer 
os ajustes e ter condição de discutir, no segundo se-
mestre, a aprovação desta matéria.

Então, é esse o encaminhamento que eu faria, o 
que talvez mude pouco, Senador Eduardo Braga. Mas 
até do ponto de vista da sua tática regimental, eu di-
ria que ganha um pouquinho mais, porque a matéria 
obrigatoriamente teria de voltar para a CCJ e, se lá 
adiante não chegarmos a um acordo, a mesma dis-
puta de votação de um requerimento, ainda terá essa 
prerrogativa o Senador Eduardo Braga.

Portanto, eu não estou fazendo nenhuma pro-
posta para ganhar tempo; estou fazendo uma proposta 
para tentarmos ganhar um caminho para encontrar um 
ponto que nos leve a votar esta matéria.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Pimentel.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
2011, o Senado Federal e a Câmara Federal aprova-
ram uma anistia para os policiais militares e corpos de 
bombeiro, que foi sancionada pela Senhora Presidente 
da República.

A matéria que o Senador Randolfe aqui apresenta 
é do mesmo teor, no que diz respeito à greve de 2012.

Esse projeto de lei é de iniciativa da Câmara 
Federal e foi aprovado lá por unanimidade. O que nós 
queremos fazer no Senado é repetir a mesma posi-
ção que nós tivemos aqui, em 2011, aprovando, na 
Comissão de Constituição e Justiça e em plenário, 
por unanimidade.

O autor desse projeto de lei foi o Senador do meu 
Partido, o Partido dos Trabalhadores, Lindbergh Farias.

Portanto, estou assinando a urgência por coe-
rência. Como eu votei esta matéria em 2011, estou 
repetindo em 2012.

(Manifestação da galeria.)

(Soa a campainha.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.

Senador Eduardo Braga e Senador Rodrigo Rol-
lemberg, na sequência.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu tenho sido 
citado constantemente neste plenário, nem sempre de 
forma positiva, e não tenho utilizado o art. 14, por enten-
der que, muitas vezes, o silêncio é a melhor resposta.

Mas, Sr. Presidente, o Senador Eduardo Braga, 
o homem público Eduardo Braga, que tem 32 anos de 
vida pública, não é contra a cultura.

Ao contrário, eu, quando Governador do Estado 
da Amazonas, tive a honra de ter feito um dos maio-
res investimentos proporcionais em cultura dos gover-
nos estaduais do País à época, com festival de ópera, 
festival de cinema e inúmeras atividades, que poderia 
aqui destacar, mas, como já é quase meia-noite, creio 
que não seria sábio da minha parte estar tomando a 
paciência e o tempo das Srªs e dos Srs. Senadores, 
bem como dos telespectadores.

Mas não posso deixar de dizer que o nosso ques-
tionamento com relação à PEC conhecida como a PEC 
da Música, bem posto pelo ilustre e eminente Sena-
dor Walter Pinheiro, é com relação à imunidade tribu-
tária para suporte de música. Por que para o suporte 
de música, Senador Flexa Ribeiro? Porque o iPhone, 
que é um produto importado, é um suporte de música; 
o iPad é um suporte de música; o smartphone é um 
suporte de música; o MP3 é um suporte de música. E 
por essa PEC nós vamos dar imunidade tributária, Srs. 
Senadores, não ao artista, mas ao fabricante desse 
suporte, no caso todos eles, como este aqui, que se-
quer são produzidos no Brasil. Vamos dar imunidade 
tributária para um produto que sequer é produzido no 
Brasil. E, mais do que isso, em 2011, a Foxconn apre-
sentou uma proposta ao Governo brasileiro que se 
transformou numa proposta risível porque inexequível.

Portanto, Sr. Presidente, o que estamos pedindo 
não é em absoluto a penalização do artista e da cultura 
brasileira. Ao contrário, o que estamos pedindo é um 
debate para que não tenhamos a indústria brasileira 
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penalizada, porque ela existe e é geradora de empre-
go e de renda para brasileiros no território brasileiro. 
E alguns, por interesses – não é o caso do Senador 
Walter Pinheiro, muito pelo contrário, pois ele é um 
defensor da cultura e do artista –, estão dedicados a 
dar o benefício para o suporte da música e não para 
a música, e não para o autor, e não para o cantor, e 
não para o compositor.

Assim, o requerimento que apresentamos à Mesa 
é no sentido de ganharmos um prazo para esse debate. 
E o Senador, inclusive, tem sido um bom interlocutor 
para que possamos buscar esse entendimento.

É claro que o Ministério da Fazenda já se posicio-
nou sobre este tema. Mas, sempre que a gente discute 
esta matéria, via de regra, a discussão é apenas sobre 
a questão da música. Esquece-se que, por detrás dis-
so, há uma questão de empregos, de investimentos, de 
indústria brasileira, que não pode, obviamente, receber 
uma concorrência de imunidade tributária de produtos 
que não são produzidos no Brasil.

Por isso é que gostaria de pedir a V. Exª que 
este requerimento… Sei que, sendo aprovado no 
dia de hoje, na penúltima sessão deliberativa deste 
primeiro semestre, significa dizer que nós estamos 
pedindo adiamento para que, no começo de agosto, 
ele já esteja com o prazo vencido. O que significa dizer 
que a proposta do Senador Walter Pinheiro acabará 
sendo acatada.

Mas, do ponto de vista daqueles que me trou-
xeram para cá, que são os brasileiros que vivem no 
Amazonas, que trabalham, que pagam impostos, que 
estão cumprindo com o papel de brasileiros que não 
desistem, eu tenho que manter a minha posição e sub-
meter à vontade da maioria, à vontade democrática 
dos Srs. Senadores, para que nós possamos debater 
um importante tema como este, que eu tenho certeza 
que uma Casa com a maturidade do Senado é capaz 
de conduzir.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Fora 
do microfone.) – Sr. Presidente, só para…

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 
revisão do orador.) – Senador Rodrigo, só um minuto 
para eu fazer aqui uma correção (Fora do microfone.), 
Sr. Presidente, porque minha proposta termina encon-
trando dificuldades regimentais.

Na realidade, a emenda que foi apresentada ao 
projeto veio ao plenário, Senador Eduardo Braga, já 
com aprovação. Portanto, a informação de que eu tinha 
antes era que alguém tinha apresentado uma outra 
emenda. Não é verídica essa informação.

Então, para esse procedimento, para essa pro-
posta que eu fiz aqui agora, a única saída é que a 
proposta do requerimento apresentado pelo Senador 
Eduardo Braga… Portanto, a gente tem total concor-
dância. Não há problema nenhum.

Aí, numa linguagem muito direta para a gente tra-
tar, Senador Romero, do que são as táticas aqui, sem 
nenhum tipo de… Porque, se eu disser ao Senador 
Eduardo que não há de minha parte nenhum sentido 
de tentar ganhar, do ponto de vista regimental, para 
fazer com que a proposta seja votada...

Volto a frisar: eu sou um dos autores desta emen-
da à Constituição na Câmara dos Deputados e sou 
também o autor da Lei do Audiovisual brasileiro. Por-
tanto, tenho nessa área…

A Lei do Audiovisual brasileiro, eu tive oportu-
nidade de ser autor de projeto na Câmara. Quando 
vim para cá, em 2011, terminei virando Relator da 
matéria que eu apresentei na Câmara dos Deputa-
dos, que resultou na Lei do Audiovisual brasileiro, 
uma das mais importantes leis, na minha opinião, 
Senador Eduardo, para a questão do verdadeiro in-
centivo à cultura, para a questão da produção cultu-
ral, para a questão do aproveitamento inclusive das 
nossas potencialidades.

Portanto, a intenção nossa na PEC da Música é 
essa. E sei claramente que a utilização de smartpho-
nes – para não falar aqui no nome dos fabricantes, até 
porque não sou usuário de sistema fechado, tenho na 
minha prática a utilização principalmente de sistemas 
abertos, até coerente com a minha trajetória, tanto do 
ponto de vista profissional quanto do ponto de vista de 
consumidor, das novas tecnologias... Então eu acho 
que é importante.

Por isso, Senador Eduardo, acho que temos que 
fazer a discussão exatamente sobre esse tema. Como 
é que nós vamos oportunizar? Como é que vamos tri-
lhar o caminho da PEC da Música para resolver dois 
problemas: a utilização, neste novo tempo, do que nos 
oferece a tecnologia, e – a outra questão central, que 
era uma das bandeiras principais quando do surgimen-
to da PEC da Música – tentar tramar, tentar quebrar a 
lógica da pirataria, que tem muita relação com o preço?

Essa é uma política que V. Exª acompanhou 
paralelamente comigo – V. Exª Governador e eu De-
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putado. Era a velha história da pirataria no setor de 
informática, que tinha também incidência muito grande 
sobre Manaus. E nós conseguimos derrubar princi-
palmente com a questão do preço. Esse foi um fator 
determinante.

Não é à toa que alguém vende um CD pirata na 
esquina, porque comprar um CD em qualquer loja é 
extremamente caro. Portanto, um dos debates é esse.

E concordo plenamente com o Senador Eduardo 
Braga. Não é só a partir de uma movimentação aqui 
num texto desses que nós vamos baixar o preço do 
CD. Nós precisamos olhar todos os componentes e, 
é claro, é natural e legítima a defesa que o Senador 
Eduardo faz, exatamente por conta das mudanças. 
Vamos falar de plataformas ou até de condições que 
essas mudanças podem introduzir em Manaus. Podem 
introduzir determinadas alterações do ponto de vista 
inclusive da produção e, claro, na economia, e é extre-
mamente natural que um Senador faça essa defesa.

Por isso é que estou conclamando a volta do pro-
jeto para lá, mas que nós façamos um esforço, já no 
segundo semestre, para encontrar um caminho para 
elaborarmos uma lei, agora com mais empenho de 
todos, para tentar ajustar e resolver a questão, sem 
ferir ninguém, mas, ao mesmo tempo, entregando ao 
povo brasileiro a possibilidade de se utilizar da música 
pagando um preço muito abaixo daquele que hoje é 
cobrado por um CD e mantendo, cada vez mais cres-
cente e impulsionado, o mercado nessa área.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, eu serei muito breve.

Apenas quero registrar que eu também sou um 
dos primeiros signatários, ainda na Câmara dos De-
putados, da PEC da Música e, portanto, quero me 
somar à reivindicação da Senadora Ana Amélia para 
que essa matéria seja apreciada o mais rapidamente 
possível com os ajustes que se fizerem necessários.

Quero, aqui, também manifestar apoio à aprecia-
ção, ainda hoje, se houver concordância dos Líderes, 
o que há quanto ao PSB, do PLC nº 51, de 2010, da 
Anistia dos Bombeiros, aqui presentes, somando-me 
às palavras do Senador José Pimentel, e também já 
manifestar posição, encaminhamento favorável do PSB 
ao projeto que devemos apreciar no próximo item, que 
foi aprovado hoje na Comissão de Constituição e Jus-

tiça, que, aparelhando a Polícia, melhora as condições 
para o enfrentamento do crime organizado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Sr. Presidente, na realidade, não é mais nem para 
debater o tema da PEC da Música, porque creio que 
há um entendimento para encaminharmos como V. Exª 
está estabelecendo, mas é para pedir a V. Exª que a 
gente possa, ao terminar essa questão, dar preferência 
para a questão do crime organizado, tendo em vista 
que já são meia-noite e um minuto e nós gostaríamos 
de poder relatar muito rapidamente e que, segundo o 
Senador Inácio, é a hora em que nós deveríamos estar 
acabando exatamente com essa questão.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente...

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

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Sr. Presidente, na mesma linha, nós já passamos da 
meia-noite mesmo e acho que ficaram apenas dois 
itens: esse do crime organizado e esse outro do cri-
me de tortura.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – De combate à tortura.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – São 
dois projetos importantes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votação do requerimento de urgência 
para votação da matéria.

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Passamos à apreciação da matéria.

Item extrapauta:

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 150, DE 2006

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Se-
nado nº 150, que dispõe sobre as organizações crimi-
nosas, os meios de obtenção da prova, o procedimento 
criminal, altera o Decreto-Lei nº 2.848, revoga a Lei nº 
9.034 e dá outras providências.

Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de Cons-
tituição e Justiça, que teve como Relator o Senador 
Eduardo Braga, favorável ao substitutivo, com a ade-
quação redacional que apresenta, que será publicado 
na forma regimental.

É o seguinte o parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Eduar-
do Braga, que é o Relator da matéria.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Como relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
esta matéria, como V. Exª bem destacou, tramita no 
Congresso Nacional desde 2006. É, portanto, sobeja-
mente conhecida dos Srs. Senadores, é sobejamente 
conhecida dos Srs. Deputados, e eu serei muito breve, 
portanto, no relatório. 

Esta lei, Sr. Presidente, não só dota o sistema 
brasileiro de combate às organizações criminosas de 
ferramentas e instrumentos contemporâneos, moder-
nos, para o enfrentamento dessas organizações, bem 
como estabelece a tipificação desse crime no nosso 
Código Penal, porque até então nós não temos a tipi-
ficação deste tipo de crime de organização criminosa 
no nosso Código Penal. Não apenas estabelecemos 
essa tipificação, como também estabelecemos no nos-
so relatório, que coaduna com o substitutivo apresen-
tado na Câmara dos Deputados, com a tipificação do 
crime de quadrilha, que significa, portanto, um avanço 
nesta legislação inclusive em relação à Convenção de 
Palermo, que, hoje, na Comissão de Constituição e 
Justiça, mereceu toda a atenção e todo o debate por 
parte dos Srs. Senadores. 

Por fim, Sr. Presidente, quero destacar que essa 
modernização e essa tipificação darão ao nosso Go-
verno e às instituições brasileiras melhor condições 
de combate às organizações criminosas, que, hoje, 
lamentavelmente, existem em todo o mundo e existem 
também no Brasil. Tem, desse modo, que o projeto de 
lei aperfeiçoa o ordenamento jurídico ao instituir ins-
trumentos que aumentam a eficiência na repressão e 
combate ao crime organizado.

De acordo com a proposta, as novas técnicas 
de investigação permitem identificar e desarticular as 
organizações criminosas. 

A emenda de redação apresentada por mim nes-
te relatório possui critério preventivo para evitar que o 
acesso a dados cadastrais pelo delegado de polícia e 
pelo Ministério Público suscite algum debate quanto 
a sua constitucionalidade, a exemplo do que já vem 
ocorrendo, por exemplo, na Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade nº 4.906, perante o Supremo Tribunal 
Federal quando da aprovação da Lei de Combate ao 
Crime de Lavagem de Dinheiro.

De fato, a preocupação com a abertura de janelas 
para práticas de excessos é pertinente.

É este o parecer, votando, portanto, favoravel-
mente a esse substitutivo, que traz grandes avanços 

para as instituições brasileiras no combate ao crime 
de organizações criminosas, Sr. Presidente. 

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Para 
encaminhar.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Sr. Presidente, no ato de encaminhamento, quero ma-
nifestar apoio e congratulações ao Senador Eduardo 
Braga pelo trabalho.

Ao longo desse processo, o Líder Eduardo 
Braga trouxe à Comissão de Constituição e Justiça 
a oportunidade de, nos últimos dias, ter em mãos 
um projeto que dá ao País um passo muito largo, 
um projeto de avaliação e controle de organizações 
criminosas, tipificando, agora, um instrumento legal 
sobre essa repressão ao crime organizado. É opor-
tuno citar, Sr. Presidente, que essa matéria ganhou 
apoio da Encla, a Estratégia Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. É uma chance-
la importante e que foi base do relatório do Senador 
Eduardo Braga. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, eu queria parabenizar o Senador Eduardo 
Braga pelo relatório que faz e destacar aqui que esse 
é um projeto que teve origem num projeto de lei do 
Senado de autoria ainda da Senadora Serys..

Sr. Presidente, para a gente compreender a im-
portância, hoje, nós temos um problema grave, que 
é a nossa legislação ainda não prever o uso da tec-
nologia existente. É feita com a tecnologia existente, 
como meios eletromagnéticos, etc, mas na hora do 
julgamento aquilo é desprezado.

Eu destaco aqui, ainda, o fato de a gente poder ter 
essa relação com outros organismos internacionais e 
essa integração entre a área federal, os Estados, enfim.

Então, por essa razão, em nome do Partido dos 
Trabalhadores, eu comemoro e parabenizo V. Exª pela 
forma como abraçou essa causa para trazer para a 
pauta esse projeto, que, se Deus quiser, será aprovado.

É um dos projetos importantíssimos para o Brasil 
na área do combate ao crime organizado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Pimentel.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela 
ordem.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente, quero parabenizar o Senador Eduardo 
Braga pela celeridade e pela qualidade do seu parecer 
e, ao mesmo tempo, registrar que esse Projeto de Lei 
do Senado nº 150, de 2006, de autoria da Senadora 
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Serys, vem somar-se com um conjunto de normas e 
diretrizes que nós estamos aprovando.

Já aprovamos aqui a atualização da Lei de Lava-
gem de Dinheiro no final de 2012. Em seguida, apro-
vamos o crime hediondo para os crimes de corrupção, 
com a agravante de quando for agente do serviço pú-
blico. Aprovamos, em seguida, o enquadramento das 
pessoas jurídicas como corruptoras, e agora vem essa 
lei que trata das organizações criminosas.

Portanto, quero parabenizar V. Exa por pautar essa 
agenda que dialoga diretamente com as ruas, que é o 
combate à corrupção.

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

A SRa ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obriga-
da, Presidente.

Eu queria, da mesma forma, em nome do Partido 
Progressista, encaminhar o voto favorável, destacan-
do o empenho e a qualidade da relatoria do Senador 
Eduardo Braga no PLS no 150, que, na verdade, co-
loca o Brasil no ranking internacional de atualização 
de uma legislação extremamente importante no mo-
mento em que vemos a questão da criminalidade nas 
organizações internacionais, sobretudo da lavagem 
de dinheiro provindo de atividades ilícitas. É extrema-
mente relevante.

Então, eu queria, ao cumprimentar o Senador 
Eduardo Braga, renovar o encaminhamento favorável 
a essa matéria.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra o Senador Rodrigo Rol-
lemberg, o Senador Eunício e o Senador Gim Argello.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Sr. Presidente, eu quero, em primeiro lugar, 
cumprimentar a Senadora Serys, que teve a iniciativa 
dessa matéria, da maior importância; cumprimentar o 
Senador Eduardo Braga pelo seu relatório minucioso, 
cuidadoso, relatório que foi aprovado hoje na Comis-
são de Constituição e Justiça por unanimidade, depois 
de um grande debate, e dizer que eu fiz questão de 
ficar pessoalmente aqui para encaminhar, em nome do 
PSB, a nossa posição favorável a essa matéria, que 
considero uma das matérias muito importantes que 
estamos votando neste esforço concentrado, porque 
melhora as condições da Polícia, melhora as condições 
do País de enfrentar o crime organizado.

Portanto, parabéns, Senador Eduardo Braga!

O nosso encaminhamento é “sim”, pela aprova-
ção da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, na mesma linha, para elogiar, aqui, 
também, o Senador Eduardo Braga pelo relatório, 
que altera o Código Penal, renomeando o crime de 
quadrilha e bando, que passa a se chamar “associa-
ção criminosa”, acrescentando como causa de au-
mento o uso de armas e a participação de crianças 
e adolescentes.

Portanto, além de parabenizar a autora do pro-
jeto, que é a ex-Senadora Serys, quero, em nome 
do PMDB, agradecer ao Senador Eduardo Braga 
pelo brilhante relatório que apresenta neste horário 
– já é mais de meia-noite – para que a gente possa 
contribuir para que o Brasil tenha na sua legislação 
a modernidade na questão do combate à criminali-
dade, Sr. Presidente.

Portanto, o PMDB encaminha favoravelmente a 
esta matéria.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 

falarei apenas um minuto, mas não posso deixar de 
parabenizar o Senador Eduardo Braga por tão com-
petente relatório e a Senadora Serys Slhessarenko, 
uma brilhante Senadora que passou por aqui, deixou 
muita saudade, um excelente trabalho, uma Senado-
ra competente, que realmente deixou muitos amigos 
nesta Casa e muito trabalho, um trabalho competente, 
com grandeza, como o caso que vamos votar agora.

Parabéns ao Senador Eduardo Braga e parabéns 
à Senadora, porque é uma forma que temos, agora, de 
combater o crime organizado, que, para os senhores 
terem uma ideia, já chegou ao Distrito Federal. Já há 
crime organizado em Brasília, na região do Entorno, 
onde estamos lutando pela Ride de Brasília. Temos que 
lutar contra esse crime organizado que já existe aqui.

Hoje, temos os agentes penitenciários do lado 
de fora reivindicando o porte de arma. Por quê? Por-
que no Distrito Federal já existe crime organizado, e 
agora vamos dar instrumento para que a Polícia pos-
sa realmente combater, tipificando essa organização 
criminosa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Humberto Costa. 

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Sr. Presidente, quero também me associar no sentido 
de parabenizar a Senadora – não vou falar o nome 
dela porque é muito complicado e todo mundo que fa-
lou errou – mas quero parabenizar a Senadora Serys 
Slhessarenko e o Senador Eduardo Braga. Mas acho 
importante também parabenizar o Parlamento de um 
modo geral. A Câmara dos Deputados deu um trata-
mento muito importante a essa questão.

Esse projeto foi construído a várias mãos. Ele 
teve a participação direta do Ministério da Justiça, da 
Polícia Federal, do Ministério Público, da representação 
do Poder Judiciário, é um projeto que cria mais instru-
mentos ainda para que possamos combater o crime 
organizado, que está incrustado na nossa sociedade 
hoje, fortalece a posição dos delegados de polícia no 
processo de investigação, no inquérito.

Acredito que essa lei, além de todas aquelas que 
o Senador Pimentel elencou, vai ser um instrumento 
importante para o nosso País cada vez mais ser um 
País marcado pela ética, pela coerência e pela paz. 

Muito obrigado.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Inácio, com a palavra V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Sem revisão do orador.) – Estamos aqui, Sr. Presiden-
te, na última fila, mas atentos à matéria, que é muito 
importante. 

Eu também quero frisar esse trabalho excepcio-
nal feito pelo Senador Eduardo Braga, essa questão 
levantada pelo Senador Humberto Costa, porque foi 
trabalhada a quatro mãos: você teve o Ministério da 
Justiça, você teve o Ministério Público, a Polícia Fede-
ral, os seus delegados e delegadas que acompanha-
ram a tramitação da matéria, a discussão da matéria 
até a sua votação hoje, na Comissão de Constituição 
e Justiça, e a chegada da matéria ao Plenário do Se-
nado para ser votada.

Trata-se de aperfeiçoar os instrumentos legais 
para se combater o crime organizado no Brasil. É 
uma realidade do nosso País. É evasão de divisas, é 
a questão do contrabando, contrabando de armas, trá-
fico de drogas, tráfico de pessoas, é uma organização 
criminosa sofisticada, que precisa da sofisticação do 
aparelho de Estado para enfrentá-la. É isso que nós 
estamos buscando aperfeiçoar neste instante. 

Portanto, eu quero cumprimentar a nossa cole-
ga Serys Slhessarenko, que fez um trabalho também 
atencioso, encaminhou uma matéria importante. Ela 
deixou o Senado Federal, mas a sua marca permanece 
aqui, através das inúmeras iniciativas legislativas como 
essa, que ajuda o Brasil a enfrentar os bandos, esse 
crime organizado que tem ceifado vidas, tem aniqui-
lado famílias inteiras no Brasil. E nós precisamos nos 
aperfeiçoar para enfrentá-lo.

Portanto o voto do PCdoB não poderia ser dife-
rente. Nós votamos favoravelmente à matéria, para que 
ela tramite com a rapidez necessária e a gente possa 
vê-la transformada efetivamente em lei.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Pre-

sidente, não é sobre a matéria.
Eu queria discutir um pouquinho ou fazer um 

pleito a V. Exª sobre a PEC nº 53 e 75. 
Vamos votar, depois eu vou fazer o meu pleito a 

V. Exª. Pode ser?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Pode ser.
Completada a instrução da matéria, passa-se à 

sua discussão.(Pausa)
Não havendo quem queira discutir mais a maté-

ria, declaramos encerrada a discussão do Substitutivo 
da Câmara em turno único.

A Presidência esclarece que, nos termos do art. 
287 do Regimento Interno do Senado Federal, subs-
titutivo da Câmara a projeto do Senado será conside-
rado série de emendas e votado separadamente por 
artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens, em corres-
pondência aos do projeto emendado, salvo aprovação 
de requerimento para votação em globo ou por grupo 
de dispositivos.

Eu submeto, nesse sentido, à apreciação do Sena-
do Federal o requerimento do Senador Eduardo Braga 
para que nós façamos a votação em globo da matéria. 

É o seguinte o requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO  Nº 808, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 287, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, votação em globo do 
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
nº 150, de 2006 (nº 6.578/2009, naquela Casa), da 
Senadora Serys Shessarenko, que dispõe sobre as 
organizações criminosas dos meios da obtenção da 
prova o procedimento criminal, altera o Decreto-Lei 
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nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
revoga a Lei nº 9.034 de 3 de maio de 1995, e dá ou-
tras providências.

Sala das sessões, de   de   2013. – Senador 
Eduardo Braga.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Srs. Senadores que aprovam o re-
querimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.

Votação em globo, como consequência da apro-
vação do requerimento, do substitutivo da Câmara dos 
Deputados, com adequação redacional da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. 

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

Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –Discussão da redação final. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir a redação final, 
declaramos encerrada a discussão da redação final e 
passamos à votação da redação final.

Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que 
aprovam a redação final permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção.
Será feita a comunicação à Câmara dos Depu-

tados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu queria, no momento em que nós 
passamos para a última votação da noite – temos al-
guns requerimentos –, cumprimentar mais uma vez o 
Senador Eduardo Braga, que construiu um parecer 
fundamental para que nós pudéssemos, com essa 
celeridade, apreciar essa matéria. 

E queria dizer ao Senado e ao povo brasileiro que 
essa é mais uma iniciativa muito importante do Senado 

Federal, de iniciativa da Senadora Serys Slhessarenko, 
que, ao definir mecanismos, criar mecanismos de in-
vestigação, irá sem dúvida facilitar as investigações 
com novos métodos, já utilizados, inclusive, em outros 
países. O combate ao crime organizado sem dúvida 
será mais eficaz e apresentará melhores resultados. 
Por isso meu cumprimento a todos.

Mais uma vez, eu quero agradecer também ao 
Senador Vital do Rêgo, que é Presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça. Como todos sabem, o nosso 
Código Penal é de 1940. Ele não comina muitos cri-
mes com os quais a nossa sociedade se depara hoje. 
E essa decisão do Senado Federal é muito importante. 

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Pela ordem, en-
tão, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Gim Argello e Senador Blai-
ro Maggi.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Presidente, é só 
um minuto. Só para parabenizar os policiais que se 
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encontram aqui até a uma hora dessa: o Presiden-
te da Associação dos Delegados de Polícia em nível 
nacional e o Paulinho, o Benito, Presidente da Asso-
ciação dos Delegados aqui de Brasília, porque eles 
estão realmente lutando, para eles é um instrumento 
importante que foi votado aqui hoje. E eles estão aqui 
até uma hora dessa. Quero parabenizar todos os que 
se encontram aqui, todos os delegados e delegadas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Sr. 
Presidente, quero fazer um apelo a V. Exª e também 
aos demais colegas.

Poucos dias atrás, fui incumbido pelo Presiden-
te da CCJ, Senador Vital do Rêgo, para relatar duas 
PECs que estão lá, a 53 e a 75. Fiz um grande traba-
lho, ou pelo menos trabalhei muito, não sei se o tra-
balho é grande, mas trabalhei muito. Eu me reuni com 
entidades, conversamos, buscamos um entendimento 
para trazer à CCJ uma matéria que pudesse ser dis-
cutida e votada.

No dia de hoje, levei essa matéria à CCJ, apre-
sentei meu relatório, ele entrou em pedido de vistas, 
emendas foram sugeridas e serão discutidas. No dia 
de hoje, não participei da reunião de Líderes, e depois, 
mais tarde, fiquei sabendo que as Lideranças decidiram 
propor alguma mudança no meu relatório.

Infelizmente, não fui chamado para a reunião, não 
fui consultado sobre esse assunto e fiquei boiando o dia 
inteiro por aqui. Mas, assim que tomei conhecimento 
do assunto, pedi para a minha assessoria, junto com 
a assessoria de V. Exª, a assessoria do Senador Aloy-
sio Nunes e outros que estavam lá, tentar buscar um 
novo consenso, um novo caminho para alterar aquilo 
que fiz e aquilo que as Lideranças acham que deve 
ser. Também passaram o dia inteiro hoje procuradores, 
promotores, juízes, magistrados do Brasil inteiro, aqui 
no nosso cafezinho. E, à medida que as discussões 
foram andando, fui conversando com essas entidades, 
porque construí um consenso com eles. Não posso, de 
forma nenhuma, abandonar o trabalho que fiz com eles 
e vou na discussão com eles, até chegar ao Plenário 
e fazermos a votação. Se ganharmos, ganhamos; se 
não ganharmos, paciência. Eu disse aqui outro dia: o 
importante é votar, o importante é definir as coisas. 
Quem ganha e como ganha não vem muito ao caso.

Mas nós não chegamos a um consenso. Ainda 
há pouco tempo fizemos a última reunião e estamos 
muito longe, mas muito longe de trazer esta matéria 
amanhã ao plenário e vamos para uma votação sem 
nenhum entendimento. 

Com certeza os magistrados e o pessoal dos Mi-
nistérios Públicos estarão aqui amanhã e, a exemplo 

do que fizeram os bombeiros e os trabalhadores dos 
Correios, também vão encher as galerias. E nós vamos 
ficar aqui embaixo, fazendo uma discussão de novo 
de forma pressionada, não podendo criar um projeto 
que seja de interesse da Magistratura e do Ministério 
Público e também de interesse do Senado.

Então, eu queria apelar a V. Exª. Já lhe disse – 
comentei com alguns colegas – que o meu filho se 
casa na sexta-feira. Eu já deveria ter ido embora hoje. 
Tenho parentes do Brasil inteiro me esperando. Fiquei 
porque tinha notícia de que amanhã, às 10 horas, nós 
começaríamos os trabalhos. Então, nós teríamos tem-
po para discutir alguma coisa até as três, quatro horas 
da tarde. Contudo, soube agora que foi cancelada a 
sessão das 10 horas, que nós teremos só às 15 ho-
ras. Então que tempo nós temos? Não teremos tem-
po nenhum. Eu não estarei presente amanhã à tarde 
aqui e não considero justo que nós, que deliberamos 
sobre a matéria de que eu fui o relator, sobre a qual 
fiz um trabalho, como disse, fiquemos sem participar 
da discussão final.

Então queria apelar a V. Exª e também aos Líde-
res. Sei que esta matéria foi pautada, é prioritária. Mas, 
em função de tudo isso, quero fazer-lhe um apelo, até 
pelo que aprendi ontem aqui, no plenário: quando nós 
esgarçamos os nossos pensamentos e as nossas for-
ças, a coisa não sai correta. Tivemos que rever o que 
fizemos ontem, porque não tivemos a sensibilidade 
de parar por cinco minutos e discutir, já que todos nós 
queríamos a mesma coisa. 

Portanto, faço este apelo a V. Exª e às Lideranças 
no sentido de que deixemos esta matéria para depois, 
a fim de que possamos, com tempo, com calma, to-
dos numa mesa construir aquilo que é de interesse da 
Nação brasileira.

Eu não quero ver, não desejo – e creio que nin-
guém deseja – ver uma Magistratura acuada, uma 
Magistratura com medo de decidir ou um Ministério 
Público com excesso de força ou com falta de força. 
Um país só será forte – e ele é forte – a partir do mo-
mento em que nós tivermos uma Justiça forte, uma 
Justiça que não tem medo de tomar uma decisão e 
tornar um processo simples em uma coisa que venha 
a complicar a vida do magistrado. E o que nós temos 
hoje é mais ou menos parecido. 

Então, mais uma vez eu peço a V. Exª e a todos 
os Líderes que considerem esta minha proposta, esta 
minha observação e deixemos para votar depois esta 
matéria. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Queria comunicar ao Plenário e ao Se-
nador Blairo Maggi que há uma disposição da Casa de 
apreciarmos essa matéria. Os Líderes ficaram de co-
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locar os assessores no sentido de que nós possamos 
surpreender um texto comum para apreciar a matéria.

O Parlamento caminha mais facilmente pelo con-
senso, pelo entendimento. Parece que não é o caso 
com relação a essa matéria, porque nós não estamos 
discutindo, muito pelo contrário, a fragilização ou o for-
talecimento do Ministério Público ou da Magistratura. 
O que nós estamos a discutir tão somente é que há 
na legislação brasileira uma modalidade de aposen-
tadoria como pena disciplinar diante do crime, tanto 
na Magistratura quanto no Ministério Público, que 
nos obriga a aperfeiçoar a legislação com relação a 
isso. Se a aposentadoria pode ser apresentada para 
qualquer segmento como uma pena disciplinar, essa 
é uma decisão que o Senado, ao final e ao cabo, vai 
ter que tomar.

Então nós estamos conversando com os Líderes 
partidários para ver se construímos um consenso sobre 
a matéria. Nós vamos, evidentemente discutir a ma-
téria, votar o calendário especial, mas sinceramente, 
em função dos compromissos, eu não vejo como não 
deliberar sobre essa questão.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Sr. Presidente, só uma pergunta, permita-me, porque 
a sessão era às dez. A outra do Congresso será ao 
meio-dia?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, está marcada para...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Treze.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sessão ordinária normal. E a Ordem 
do Dia começará às 15 horas.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Pelo 
que eu sei, ela é rápida, não é? Essa do Congresso?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A do Congresso, 13 horas. A do Con-
gresso tem um item só na pauta, que é o projeto de 
resolução.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Isso. 
E a pergunta que eu faço é se não haveria como ante-
cipar essa da tarde, para permitir que o Senador Blairo 
pudesse participar, porque a informação que eu tenho 
também é que hoje já houve inúmeras conversações e 
que, se não há um consenso, já se caminha para isso.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Então é muito bom, mais uma informa-
ção que vem no auxílio de que amanhã nós vamos 
poder deliberar sobre a matéria.

Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Não, 

Presidente, eu reitero o meu pleito. Nós podemos, na 
semana que vem... Na segunda ou terça-feira, nós te-

remos sessão. Eu volto para cá, e a gente faz todas 
as negociações novamente. Eu não gostaria de ficar 
ausente dessas discussões de que até agora partici-
pei e fiz.

Então, mais uma vez, entendo que devemos votar 
o trabalho que fiz e que consegui, Sr. Presidente. Nós 
não estamos dando nenhum presente à Magistratura 
nem ao Ministério Público. Pelo contrário, nós estamos 
penalizando, criando as condições necessárias, para 
que aqueles membros que não fazem a coisa correta 
no Judiciário e no Ministério Público sejam excluídos, 
e sejam excluídos com penalidades.

Agora, vamos seguir um rito, e esse rito é que 
eu digo que é a garantia de uma Magistratura forte. O 
meu pensamento eu o construí junto com os demais, 
e, talvez, as lideranças que se reuniram hoje não consi-
gam entender que aquilo que nós colocamos no papel 
é uma penalidade.

As assessorias de V. Exª que participaram, junto 
com a minha assessoria, segundo a informação, fica-
ram sensíveis às colocações que nós lá fizemos, mas 
me parece que o Senado quer algo mais forte, quer 
uma punição maior, e essa é a discussão.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
Vamos passar à apreciação do Requerimento 

de urgência nº 774, 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 SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votação do requerimento.

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
Passamos à apreciação da matéria.

Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  Nº 11, DE 2013

Projeto de lei da Câmara nº 11, de 2013 (nº 
5.546 de 2001, na Casa de origem), dos De-
putados Nilmário Miranda e Nelson Pellegrino, 
que institui o Sistema Nacional de Prevenção 
e Combate à Tortura, cria o Comitê Nacional 
de Prevenção e Combate à Tortura e o Meca-
nismo Nacional de Prevenção e Combate à 
Tortura e dá outras providências.

A matéria depende de pareceres das Comis-
sões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; 
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de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional.

Há, sobre a mesa, pareceres favoráveis das Co-
missões de Direitos Humanos e Legislação Participati-
va, que teve como Relator o Senador João Capiberibe; 

e de Constituição, Justiça e Cidadania, que teve como 

Relator o Senador Wellington Dias. Os pareceres serão 

publicados na forma regimental.

São os seguintes os pareceres na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Welling-
ton Dias, para proferir parecer, em substituição à Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Com a palavra, V. Exª.

PARECER Nº 689, DE 2013–PLEN

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, eu fui relator hoje por uma agenda da nossa 
querida Senadora Ana Rita, a quem vou passar a 
palavra.

De forma bem simples, esse é um projeto de 
iniciativa do Executivo, aprovado na Câmara com al-
terações e com melhoramentos – e podemos concluí-
-los hoje, na votação –, que coloca o Brasil, de forma 
moderna, com toda uma legislação atualizada para 
cuidar do combate à tortura. Trata da prevenção e do 
combate à tortura. Cria o Comitê Nacional de Preven-
ção e Combate à Tortura, um mecanismo nacional de 
prevenção e combate à tortura. Além disso, atua de 
forma integrada com um conjunto de órgãos.

Então, eu queria parabenizar a Senadora Ana 
Rita pelo brilhante trabalho que fez. Para mim, essa 
foi uma honra dada pelo Senador Vital do Rêgo, hoje, 
na Comissão de Constituição e Justiça.

O projeto preenche todos os requisitos legais. O 
nosso parecer é pela aprovação do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia, está com a pa-
lavra V. Exª.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem revi-
são da oradora.) – Sr. Presidente, eu queria apenas 
encaminhar a votação. Está perfeito, é conclusivo o 
trabalho, pela relatoria do nosso Senador Wellington 
Dias.

Cumprimento a Senadora Ana Rita e também 
a autoria do projeto, encaminhando o voto favorável.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –Senadora Ana Rita, está com a pala-
vra V. Exª.

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, rapidamente, quero 
apenas dizer que é um projeto que tramita há muitos 
anos no Congresso Nacional, desde 2001. Com a 
criação do Sistema Nacional de Prevenção e Com-
bate à Tortura, o Brasil sai na vanguarda perante as 
organizações internacionais, perante as convenções 
de que nós, inclusive, somos signatários, no sentido 
de criar o Sistema Nacional de Prevenção e Combate 
à Tortura. Então, coloca o Brasil numa situação bas-

tante privilegiada no sentido de que saímos na frente, 
criando esse Sistema.

Então, quero aqui agradecer, inclusive, ao Se-
nador Wellington Dias, que foi o Relator ad hoc na 
Comissão de Constituição e Justiça. Contamos com 
o apoio de todos os colegas Senadores e Senadoras.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Humberto Costa, está com a 
palavra V. Exª.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu serei muito 
breve, pois todos já estão cansados. Acho que esse é 
um tema que deverá ser aprovado por unanimidade, 
mas seria importante registrarmos essa iniciativa do 
novamente Deputado Nilmário Miranda, tomada no 
tempo em que ele era Ministro dos Direitos Humanos, 
posteriormente.

Entendo que é algo muito importante. O Brasil 
convive, infelizmente, não mais por razões políticas, 
mas também, em alguns casos, com este verdadeiro 
flagelo que é a tortura. Então, nós caminharmos para 
termos um trabalho articulado dessa maneira, uma 
proposição como essa, eu considero que é um gran-
de avanço, é uma conquista do nosso Governo, é uma 
conquista deste Parlamento.

Apesar de ter demorado 11 anos para que essa 
matéria chegasse até aqui – antes tarde do que nun-
ca! –, acho que nós vamos inaugurar uma nova etapa 
na vida do povo brasileiro.

Isso se soma a iniciativas como a criação das 
diversas Comissões da Verdade que estão funcio-
nando em nível nacional e em nível estadual. Portan-
to, é importante que celebremos e que, mais do que 
isso, nos esforcemos para que esse trabalho possa 
redundar, de fato, em mais afirmação da cidadania 
brasileira.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Completada a instrução da matéria, 
passa-se à sua apreciação. Poderão ser oferecidas 
emendas até o encerramento da discussão.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a matéria, de-

claramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que a aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. (Palmas.)

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Quero dizer aos Srs. Senadores e ao 
Brasil que o Senado está orgulhosamente pautado 
pela sociedade.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós estamos orgulhosamente pauta-
dos pela sociedade.

Com a palavra, o Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 

AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É lógico que 
o interrompo, porque V. Exª, obviamente, vai concluir.

Estou colhendo as assinaturas para o PLC nº 51, 
de 2013. Obviamente, não obtivemos as assinaturas ne-
cessárias, mas, como ainda não se encontra processado 
e ainda não se encontra sobre a mesa o PLC e como 
há a promessa do restante dos Líderes de assinar o re-
querimento de urgência, então, faço um apelo à Mesa e 
a V. Exª para que, amanhã, antes de concluirmos esse 
esforço concentrado, pelo qual cumprimento V. Exª...

Por isso, fiz questão de interromper V. Exª antes 
de V. Exª encerrar essa jornada, eu diria, vitoriosa do 
Senado Federal. É 0h38 do dia 11 de julho, e nós es-
tamos trabalhando aqui. Completamos quase 12 horas 
de jornada, votando matérias importantes. Eu acho 
que votamos um conjunto de matérias, atendendo, em 
especial, o que está sendo reivindicado pelo povo bra-
sileiro. Eu queria cumprimentar V. Exª e cumprimentar 
o Plenário do Senado, em decorrência disso.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Peço a 
palavra pela ordem.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Eu gostaria que, amanhã, antes de terminar-
mos os trabalhos, antes do recesso, nós pudéssemos 
apreciar o PLC nº 53, que veio da Câmara.

Agora, obtivemos a última assinatura dos Líderes. 
Estamos para conseguir a última assinatura. Então, gos-
taria que, ainda amanhã, conseguindo essa última assi-
natura, pudéssemos apreciar esse PLC, fazendo justiça 
e concedendo anistia a policiais militares e a bombeiros.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faremos isso.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem revi-
são da oradora.) – Pela ordem, Sr. Presidente, quero 
dizer que penso que nós podemos votar.

Já foi conseguido, Senador Randolfe Rodrigues, o 
número de assinaturas? Foi alcançado o número de as-
sinaturas das Lideranças, para, assim como fizemos para 
a anistia dos Correios, votarmos a anistia dos bombeiros.

O Partido Progressista já assinou o requerimento 
favorável à aprovação da matéria, Senador Randolfe 
Rodrigues.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, há o compromisso 
aqui de assinar por parte de todos os Líderes. Na forma 
que foi dito aqui pelo próprio Senador Randolfe, isso 
está sendo processado. Amanhã, procede-se à vota-
ção. Fica aqui o compromisso das Lideranças. Tenho 
a certeza de que falo aqui pelos principais blocos. O 
Senador Eunício assinou, assim como o Senador Gim 
Argello, e eu pessoalmente também assinei. E há um 
entendimento aqui entre todos os Líderes. Trata-se 
apenas de cumprirmos o Regimento, para evitar pro-
blemas de outra natureza. Votaremos amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Então, nós aguardamos o requerimento 
e vamos submeter...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP) – Já estamos encaminhando-o, Sr. Presidente. Tenho 
a informação de que já temos a assinatura dos Líderes...

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Há con-
dição, sim, de votar, para concluirmos bem a noite de 
hoje, quer dizer, a manhã desta quinta-feira, Presidente 
Renan Calheiros.

Cumprimentamos o Senador Randolfe Rodrigues 
pela iniciativa.
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Vamos concluir com um resultado extremamente 
produtivo a noite de hoje, com muito diálogo, com muito 
entendimento político. Então, penso que isso seja possível.

Eu queria agradecer ao Senador Eduardo Braga. 
Foi ele, Senador Randolfe Rodrigues, quem conseguiu 
a última assinatura que faltava, para que alcançásse-
mos o quórum necessário para votar essa matéria que 
diz respeito à anistia dos bombeiros.

Então, essa é a posição do Partido Progressista 
na matéria. E fazemos a conclusão desse processo.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós vamos submeter, primeiro, à apre-
ciação o Requerimento nº 795, de 2013,do Senador 
Flexa Ribeiro, solicitando a tramitação conjunta das 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 
2012, por tratarem de matéria correlata: criação de 
tribunal regional.

Em votação o requerimento.

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
Essa matéria que acabamos de votar, o calendário 

especial... Aliás, nós votamos a tramitação conjunta das 
propostas de emenda à Constituição e, agora, nós vamos 
apreciar, na forma do requerimento, o calendário especial.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP. Fora do microfone.) – De qual, Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – São as duas propostas que tratam do 
Tribunal Regional Federal do Pará, do Amapá, do Ma-
ranhão e de Tocantins.

Requeremos calendário especial para a Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 46, tendo como 
primeiro signatário o Senador Flexa Ribeiro.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votação do requerimento.

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento...
É o requerimento sobre as PECs nºs 46 e 61.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimento:

Com base no art. 336, inciso II, combinado com 
o art. 338, inciso II, todos do Regimento Interno 
do Senado Federal, que propõe urgência para o 
PLC nº 51, que altera a Lei nº 12.505, que con-
cede anistia aos Policiais e Bombeiros Militares 
dos Estados de Alagoas, da Bahia, do Ceará, de 
Mato Grosso, de Minas Gerais, de Pernambu-
co, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, 
de Rondônia, de Roraima, de Santa Catarina, 
de Sergipe, de Tocantins e do Distrito Federal.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação o requerimento.

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

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

PMDB – AL) – Passamos à apreciação da matéria. 
(Pausa.)

Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 51, DE 2013

Projeto de lei da Câmara nº 51, de 2013 (nº 
2791 de 2011, na casa de origem) ,do Depu-
tado Weverton Rocha e outros, que altera a 
Lei nº 12.505, de 11 de outubro de 2011, que 
concede anistia aos policiais e bombeiros mi-
litares dos Estados de Alagoas, da Bahia, do 
Ceará, de Mato Grosso, de Minas Gerais, de 
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Pernambuco, do Rio de Janeiro, do Rio Grande 
do Norte, de Rondônia, de Roraima, de Santa 
Catarina, de Sergipe e do Tocantins e do Distrito 
Federal punidos por participar de movimentos 
reivindicatórios, para acrescentar os Estados 
de Goiás, do Maranhão, da Paraíba e do Piauí.

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá, 
para emitir parecer sobre a matéria.

Com a palavra, V. Exª.

PARECER Nº 690, DE 2013–PLEN

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, o projeto pretende, através da 
urgência dos Líderes, votar uma alteração ao PLC nº 51, 
de 2013, que altera a Lei nº 12.505, de 11 de outubro de 
2011, que concede anistia aos policiais de vários Estados.

Nós já fizemos isso aqui, no Senado Federal e no 
Congresso, em 2011, exatamente para beneficiar, com o 
mesmo tratamento que está sendo solicitado agora, poli-
ciais e bombeiros nos Estados onde houve paralisações.

Nós entendemos que essas paralisações levaram 
à melhoria das condições de funcionamento da polí-
cia. É claro que existiram alguns confrontos. Nós não 
apoiamos esse tipo de confronto, mas, na verdade, 
num momento em que se discute efetivamente uma 
anistia, quando retornam a Casa bombeiros e policiais 
militares, que trabalham defendendo a sociedade – e 
já tivemos esse comportamento aqui, no Senado –, 
entendemos que devemos novamente, buscando o 
entendimento, buscando a paz e o fortalecimento dos 
instrumentos de segurança, dar a anistia, conceder 
essa anistia aos bombeiros e aos policiais militares.

Portanto, o nosso parecer é pela constitucionali-
dade do projeto e, no mérito, pela sua aprovação, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir a matéria, dare-
mos a palavra a V. Exª, no encaminhamento da votação.

Declaramos encerrada a discussão.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 

Eu quero discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Hum-
berto Costa para encaminhar a votação.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Eu quero aqui, pelo 
menos, registrar o meu posicionamento.

A primeira coisa que eu acho que seria relevante, 
e que este Congresso não fez até hoje, é regulamentar 
o direito de greve no serviço público. Deveria essa dis-
cussão ser feita. Entendo que é extremamente grave 

a greve de policiais militares, porque se trata de uma 
greve de pessoas armadas, e isso, na verdade, é uma 
sublevação. Portanto, é algo grave. 

Eu não me sinto à vontade de votar essa anistia 
sem que cada Governador pudesse se manifestar em 
relação a isso, até porque são situações diferentes. 
Em alguns casos, houve perseguição de quem estava 
no poder; em outros casos, houve crimes graves em 
relação à própria segurança pública. E eu acho, since-
ramente, muito ruim que nós estarmos votando hoje 
dessa maneira, dessa forma e com essa amplitude.

É só para registrar a minha posição.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Para dis-

cutir.Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, esta matéria já foi votada pelo Senado Fe-
deral, em 2011, no que diz respeito a eventos anteriores.

O que nós estamos fazendo é estendendo os 
mesmos benefícios para aqueles que, em 2012, tive-
ram de fazer greve por conta das suas necessidades. 
E eu quero registrar que grande parte dos Estados já 
anistiou os crimes administrativos e aprovou por una-
nimidade nas assembleias legislativas.

O que estamos tratando aqui é apenas dos crimes 
que são enquadrados na Lei de Segurança Nacional e 
no Código Penal Militar. É exclusivamente isso o que 
estamos fazendo. Toda a outra parte administrativa de 
âmbito estadual já foi anistiada, como aconteceu no 
nosso Estado do Ceará.

Portanto, Sr. Presidente, o que estamos fazendo 
é uma complementação daquilo que a Constituição 
determina, que é competência exclusiva do Congres-
so Nacional. 

Assim, o meu voto é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como 

Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
nas para registrar, já que foi levantado o tema, que a 
Comissão designada por V. Exª para regulamentar 
a Constituição Federal, que completa 25 anos, está 
tratando de vários temas que ainda faltam ser regula-
mentados. Um deles que está sendo encaminhado é 
o direito de greve no serviço público.

Nós teremos, já em agosto, uma proposta para 
começar a ser discutida na Comissão. O Senador Aloy-
sio Nunes Ferreira e vários Senadores apresentaram 
propostas, que estamos compilando. Portanto, ainda 
este ano teremos a regulamentação da greve no serviço 
público, que é algo extremamente importante a ser feito. 
Mas, enquanto não vem essa regulamentação, como 
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disse o Senador Pimentel, estamos agindo como agimos 
em outras situações e, portanto, concedendo a anistia 
nesses casos para reintegração ou para não punição 
dos bombeiros e policiais militares de vários Estados.

Essa é a posição.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Quero cumprimentar V. Exª, que é o 
representante nesta Casa da Comissão Mista do Con-
gresso Nacional, que foi composta para consolidar as 
leis brasileiras e para propor a regulamentação de dis-
positivos constitucionais, como esses que ainda hoje 
não foram regulamentados.

Senador Gim Argello e, em seguida, Senadora 
Ana Amélia.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Para discutir. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, encontram-se até 
esta hora os policiais do Corpo de Bombeiros Militar, 
que vieram aqui hoje e estão saindo com uma vitória 
importante, aliás, conduzida pelo Senador Randolfe. 

Parabéns, Senador Randolfe, e a todos aque-
les que tiveram coragem de dizer hoje: “sim, vamos 
anistiar esses que tanto já fizeram e que são de uma 
das instituições mais sérias do País, que é o Corpo 
de Bombeiros.” Está sendo feita a justiça com os pro-
fissionais que aqui se encontram.

Parabéns a cada um de vocês! É o Plenário do 
Senado da República até uma hora dessas trabalhando 
e fazendo justiça com os mais humildes.

Em meu nome, em nome do PTB, do PR, do PSC 
e do PRB, parabenizo e digo que o nosso voto é pela 
aprovação da matéria.

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

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para dis-
cutir. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente, eu 
penso que o Senador Romero Jucá foi tão feliz quan-
to sintético no seu relatório, resumindo os direitos e a 
legalização do que estamos aprovando agora em re-
lação à anistia aos bombeiros e policiais dos Estados 
referidos no relatório que ele apresentou.

Queria cumprimentar, de novo, o Senador Eduar-
do Braga, que conseguiu viabilizar o quórum para que, 
no requerimento apresentado pelo Senador Randolfe 
Rodrigues, fosse possível encerrarmos, nesta manhã 
de quinta-feira, um elenco de votações que esta Casa 
estava devendo à sociedade.

Então, eu penso que, de alguma maneira, esta-
mos também correspondendo às manifestações das 
ruas. Não podemos aqui ficar de ouvidos moucos a es-
sas manifestações, especialmente em relação a esses 
bombeiros, que vieram aqui, pacificamente, demonstrar 
um direito que está sendo resgatado, neste momento, 
pela iniciativa do Senado Federal. 

O apoio do PP à causa já está dado.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Declaro encerrada a discussão.
Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 

AP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente, 
só rapidamente, eu queria, em especial, agradecer a 
assinatura do Líder Eduardo Braga, Líder do Gover-
no. Sem a assinatura dele, nós não conseguiríamos 
as assinaturas necessárias para a urgência e, neste 
momento, para viabilizar a apreciação dessa matéria.

Destaco, Sr. Presidente, bem lembrado agora pelo 
Líder Pimentel, o art. 48, inciso VIII, da Constituição 
da República, que deixa claro que entre as atribuições 
privativas do Congresso Nacional está a concessão da 
anistia. E essa atribuição é atribuição privativa nossa, 
que nós estamos cumprindo em relação ao conjunto 
desses bombeiros e policiais militares que, na sua am-
pla maioria, foram objeto de arbitrariedades cometidas 
por parte dos governadores estaduais.

É verdade. Eu quero aqui concordar com as pon-
derações feitas pelo Senador Humberto Costa, mas é 
verdade também que existe uma omissão. Existe uma 
comissão estabelecida para isso, com o trabalho do 
Senador Romero Jucá, mas existe uma omissão con-
creta, hoje, por parte do Congresso Nacional em rela-
ção ao direito de greve do serviço público e também 
em relação ao direito de greve dos policiais militares. 
E existe uma pendência, existem várias propostas de 
emenda à Constituição tramitando aqui sobre algo de 
que padecemos desde o período da ditadura, que é a 
militarização das nossas polícias. 

Então, existe aqui proposta de emenda à Consti-
tuição que trata da desmilitarização das nossas polícias, 
que eu acredito são propostas de emenda à Constituição 
que também devem ser analisadas, assim como é ne-
cessário regularmos o direito de greve no serviço público.

Eu queria agradecer aos Líderes, o esforço tam-
bém do Senador Lindbergh, que, junto conosco, contri-
buiu; ao Senador Pimentel, ao Senador Wellington, ao 
Senador Eduardo Braga, que foram fundamentais; ao 
Senador Gim Argello, ao Senador Inácio, à Senadora 
Ana Amélia. Todos foram fundamentais na articulação 
hoje para brindarmos esta madrugada do Senado Fe-
deral com esse ato de justiça aos bombeiros e policiais 
Militares do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Declaro encerrada a discussão.

Passamos à votação.
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As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que 
aprovam o projeto de lei permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

Aprovado.

A matéria vai à sanção, contra os votos que foram 
aqui manifestados. (Palmas.)

É a seguinte a matéria aprovada:

É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senado Federal recebe os Projetos de 
Lei de Conversão nºs 16 e 17, de 2013, provenientes 
da Medidas Provisórias nºs 611 e 610, respectivamente.

As matérias constarão da Ordem do Dia da ses-
são deliberativa de amanhã.

São os seguintes os projetos de lei de con-
versão:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há, sobre a mesa, um requerimento de 
criação de Comissão Parlamentar de Inquérito.

Eu peço ao 1º Secretário, Senador Flexa Ribei-
ro, que, por favor, proceda à leitura do requerimento.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Requeremos, nos termos do art. 58, § 3º, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 145 
e seguintes do Regimento Interno do Senado 
Federal, a criação de Comissão Parlamentar 
de Inquérito, composta por 11 membros titula-
res e 7 membros suplentes, com a finalidade 

de, no prazo de 180 dias, investigar denúncia 
de existência de um sistema de espionagem 
estruturado pelo governo dos Estados Unidos, 
com o objetivo de monitorar e-mails, ligações 
telefônicas, dados digitais, além de outras for-
mas de captar informações privilegiadas ou 
protegidas pela Constituição Federal. 
Limitam-se as despesas da CPI ao valor de 
R$280 mil.
Senadora Vanessa Grazziotin e outros Se-
nadores.

É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento lido contém subscrito-
res em número suficiente para constituir a Comissão 
Parlamentar de Inquérito, nos termos do art. 145 do 
Regimento Interno.

Será publicada para que produza os devidos 
efeitos legais.

Para a Comissão Parlamentar de Inquérito cons-
tituída, a Presidência fará oportunamente as designa-
ções, de acordo com as indicações que receber das 
Lideranças partidárias.

Eu quero agradecer a todos e, mais uma vez, 
dizer que o Congresso Nacional está orgulhosamen-
te pautado pela sociedade, e, se há alguém que pode 
pautar o Congresso Nacional, é exatamente a socie-
dade. A sociedade muda, as leis precisam mudar, e o 

Parlamento precisa fazer o que nós estamos fazendo 
aqui, no Senado Federal, que é decidir com celeridade.

São as seguintes as matérias apreciadas e 
transferidas para a próxima sessão delibera-
tiva 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-
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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 – art. 336, II)

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 410, DE 2012-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos  

do Requerimento nº 767, de 2013 – art. 336, II)

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 da 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.

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 174, DE 2013 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do pará-

grafo único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 174, de 2013 (apresentado 
como conclusão do Parecer nº 670, de 2013, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Sérgio Souza), que apro-
va a programação monetária para o segundo 
trimestre de 2013.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 89, DE 2011

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Walter 
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da 
Constituição Federal, para estabelecer que os 
ocupantes de cargo público que tiverem sua 
escolha aprovada previamente pelo Senado 
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem 
comparecer a essa Casa, anualmente, para 
prestar contas de suas atividades nos respec-
tivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 42, DE 2012

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

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 7, DE 2013

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.



46088 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013

8 
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.

9 
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.

11 
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 (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, é só para pedir a V. Exª que faça uma 
correção. V. Exª, ao ler a matéria, convocou para ama-
nhã. É para hoje, Sr. Presidente. São 0he58.

É só pedir para V. Exª corrigir.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Muito obrigado a todos.
Fica, portanto, cancelada a sessão que estava 

convocada para amanhã, às 9 horas – para hoje, melhor 
dizendo, Senador Eunício, às 9 horas. Nós teremos uma 
sessão ordinária amanhã do Senado Federal, às 14 
horas, e, por entendimento das Lideranças partidárias, 
nós começaremos a Ordem do Dia, impreterivelmen-
te, às 15 horas. E teremos uma sessão deliberativa.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– V. Exª já leu a MP? 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Já li.

Já estão na pauta para serem apreciadas amanhã.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Gostaria que lesse a 610, pela importância que tem, 
sem menosprezar as outras matérias da pauta posi-
tiva, mas ela anistia dívidas de agricultores sofridos 
do Nordeste brasileiro, e V. Exª tem uma participação 
importante nisso, além da questão da inclusão dos 
taxistas, que foi uma proposta de V. Exª, acolhida por 
este Relator. Eu pediria a V. Exª que, amanhã, fosse 
o primeiro item da pauta, com a participação também 
do nosso Líder Gim Argello que é um defensor dessa 
categoria.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Já quero me inscrever para discutir favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faremos exatamente como pede o 
Senador Eunício Oliveira, que é Líder da Bancada do 
nosso Partido, do PMDB, e é o Relator dessa impor-
tante medida provisória.

E foi exatamente graças à construção que V. Exª 
levou a cabo que nós vamos poder apreciar amanhã 
essa medida provisória. 

Como todos sabem, Senador Gim Argello, o Se-
nado está envidando todos os esforços para que nós 
possamos amanhã concluir a nossa pauta de votação. 
Hoje, melhor dizendo.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 

parabenizo V. Exª, pois realmente nos deu muito orgu-
lho hoje podermos participar e sermos Senadores da 
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República, votando matérias tão importantes, desde 
a correção feita de ontem, de anteontem para hoje. 
Foi muito importante. Todas as matérias colocadas. 
O senhor realmente está de parabéns, mostrou que o 
Senado está em sintonia com a população. 

E sobre a primeira matéria da Ordem do Dia de 
hoje, da sessão das 15 horas, a MP nº 610, parabenizo 
novamente o Senador Eunício Oliveira por ter feito tão 
brilhante trabalho. E sobre os tópicos colocados, o que 
eu calculo que também é muito relevante é o tópico dos 
taxistas – a correção –, de que V. Exª já foi relator uma 
vez, e amanhã vamos fazer justiça com essa categoria. 

Meu pedido ao senhor, Sr. Presidente, é que ama-
nhã o senhor libere as galerias para que os taxistas que 
já estão em Brasília venham aqui assistir, mais uma vez, 

a essa vitória que vai ser deles, se Deus quiser, porque 
desta vez temos o compromisso da Senhora Presidenta 
da República de que não vai haver veto nessa matéria.

Então, peço que o senhor libere as galerias para 
que os taxistas, quando nos chegarmos aqui amanhã, 
às 15 horas, já estejam aqui ocupando as galerias para 
poderem assistir à votação. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faremos o que pede V. Exª, Senador 
Gim Argello.

Muito obrigados a todos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Foram lidos anteriormente os Pare-
ceres nºs 691 e 692, de 2013, da Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle, concluindo pelo conhecimento e arquiva-
mento dos Avisos nºs 27, de 2000; e 6, de 2013, 
respectivamente.

A Presidência, em cumprimento às suas conclu-
sões, encaminha as matérias ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senado Federal recebeu a Mensagem 
nº 286, de 2013, na origem, comunicando a ausência 
do País da Senhora Presidente da República, nos dias 
11 e 12 de julho, em viagem oficial a Montevidéu, Re-
pública Oriental do Uruguai, por ocasião da Cúpula dos 
Chefes de Estado e de Governo do Mercosul.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência do Senado Federal rece-
beu o Ofício nº 12, de 2013, do Senador Jorge Viana, 
referente ao Requerimento nº 629, de 2013, de mis-
são, por meio do qual relata participação da Reunião 
de Presidentes de Parlamentos da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa, na cidade de Lisboa, 
Portugal, nos dias 18 e 19 de junho de 2013.

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

É o seguinte o ofício na íntegra:

OF. PRBPRE Nº 12/2013

Brasília, 28 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, apresento a Vossa Ex-

celência, em anexo, relatório referente à minha parti-
cipação na Missão Oficial a Portugal, entre os dias 18 
e 19 de junho de 2013.

Atenciosamente, _ Jorge Viana Vice-Presidente 

do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – A Presidência do Senado Federal re-

cebeu o Ofício nº 17, de 2013, do Senador Jorge Via-

na, referente ao Requerimento nº 280, de 2013-M, 

de missão, sem ônus, nos termos do art. 13 do Regi-

mento Interno do Senado Federal, por meio do qual 

relata visita aos parques científicos e tecnológicos de 

Taiwan, a convite do Governo da República da China, 

no período de 2 a 6 de junho de 2013.

O Ofício vai à publicação.

É o seguinte o ofício na íntegra:

OF. GPRVPRE Nº 17/2013

Brasília, 7 de julho de 2013

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, apresento a Vossa Ex-

celência, em anexo, relatório referente à minha parti-

cipação na Missão Oficial a Taiwan, entre os dias 2 e 

6 de junho de 2013.

Atenciosamente, _ Senador Jorge Viana Primei-

ro Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – A Presidência do Senado Federal re-

cebeu o Ofício nº 81, de 2013, do Senador Wilder 

Morais, referente ao Requerimento nº 391, 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 na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência do Senado Federal re-
cebeu Ofício nº 116, de 2013, do Senador Cícero 
Lucena, por meio do qual comunica a impossibilidade 
de comparecimento à reunião da EUROLAT, que se 
realizará na Lituânia, no período de 15 a 19 de julho 
de 2013, conforme Requerimento nº 758, de 2013.

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

É o seguinte o ofício na íntegra:

Of./GSCL/116/13

Brasília, 10 de julho de 2013

Senhor Presidente,
Ao enviar-lhe minhas cordiais saudações, informo 

que por motivo de força maior não irei comparecer à 
reunião da “Comisión de Asuntos Sociales, Jóvenes 
y Niños, Intercambios Humanos, Educación y Cultu-
ra da Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana”, 
EUROLAT, que será realizado em Vilnius, na Lituânia, 
nos dias 15 a 19 de julho do corrente ano, objeto do 
Requerimento nº 758 de 2013, por mim anteriormente 
apresentado.

Antecipando os agradecimentos, renovo a Vos-
sa Excelência a expressão do meu elevado apreço e 
consideração.

Atenciosamente, – Senador Cícero Lucena, 
PSDB/PB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Presidente do Senado Federal, Se-
nador Renan Calheiros, apresentou o Ofício nº 339, 
referente ao Requerimento nº 558, de 2013, de missão, 
por meio do qual relata viagem à Portugal, a convite da 
Presidente da Assembleia da República de 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 na íntegra:

OF. Nº 339/2013 – PRESID.

Brasília, 5 de julho de 2013

A Sua Senhoria a Senhora
Cláudia Lyra Nascimento
Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal

Senhora Secretária-Geral da Mesa,
Encaminho a Vossa Senhoria, em anexo, para 

conhecimento e adoção das providências cabíveis, o 
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relatório da viagem que realizei na qualidade de Presi-
dente desta Casa Legislativa em Portugal, no período 
de 5 a 11 de junho de 2013, tendo em vista convite 
formulado pela Presidente da Assembléia da República 
de Portugal, Maria da Assunção A. Esteves.

Atenciosamente, – Senador Renan Calheiros, 
Presidente do Senado Federal

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência do Senado Federal re-
cebeu o Ofício nº 107, de 2013, do Senador Sérgio 
Petecão, referente ao Requerimento nº 587, de 2013, 
de missão, por meio do qual relata participação no 42º 
Torneio Internacional de Formação Profissional (42st 
Worldskills Competition), na cidade de Leipzig, Alema-
nha, no período de 2 a 7 de julho de 2013.

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

É o seguinte o ofício na íntegra:

Ofício nº 107-2013 – GSSPET

Brasília, 10 de julho de 2013

Assunto: Relatório da viagem oficial.

Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelên-

cia, tomo a liberdade de fazer o encaminhamento de 
breve relatório da viagem oficial a que fui designado 
na delegação brasileira para o 42º Torneio Interna-
cional de Formação Profissional (42st Worldskills 
Competition), realizado em Leipzig, Alemanha, como 
membro da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inova-
ção, Comunicação e Informática do Senado Federal, 
no período compreendido entre os dias 2 a 7 de julho 
corrente ano.

Cordialmente – Senador Sérgio Petecão PSD/AC.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa o Senador Paulo 
Davim para integrar, como suplente, a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, em substituição ao 
Senador Lobão Filho, nos termos do Ofício nº 225, de 
2013, da Liderança da Maioria. 

É o seguinte o ofício:

Of. GLPMDB nº 225/2013

Brasília, 10 de julho de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelên-

cia, comunico, nos termos regimentais, a indicação 
do Senador Paulo Davim, como membro suplente, em 
substituição ao Senador Lobão Filho, na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ.

Na oportunidade, renovo votos de apreço e consi-
deração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB 
e do Bloco da Maioria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa para integrarem 
o Conselho do Prêmio Mérito Ambiental, nos termos 
do art. 6º da Resolução nº 15, de 2012, e de acordo 
com o Ofício nº 130, de 2013, do Presidente da Co-
missão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, os Senhores:

– André Lima, representante da sociedade civil 
organizada;
– Professor Paulo Sérgio Bretas de Almeida 
Salles, pesquisador com produção científica re-
levante; e
– Rui Carlos Ottoni, representante do setor pro-
dutivo ligado ao tema do meio ambiente.

É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

OF. 183/2013/CAE

Brasília, 10 de julho de 2013

Assunto: Instalação de Subcomissão e eleição de 

Presidente e Vice-Presidente

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em 9 de 

julho, foi realizada a 1ª Reunião da Subcomissão 
Permanente de Assuntos Municipais, durante a qual 
ocorreu a instalação dos trabalhos da Subcomissão 
e a eleição da Senadora Ana Amélia para Presidente 
e do Senador Waldemir Moka para Vice-Presidente 
da Subcomissão.

Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O ofício que acaba de ser lido vai à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência recebeu o Aviso nº 35, 
de 2013 (nº 775/2013, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão 
nº 1.595/2013-TCU, referente ao acompanhamento 
da operação de crédito autorizada pela Resolução 
nº 28/2012, do Senado Federal (TC 021.427/2012-7).

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 775 –Seses–TCU – Plenário

Brasília, 26 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, cópia de Acórdão proferido pelo Plenário desta 

Corte nos autos do processo nº TC 021.427/2012-7, 
na Sessão Extraordinária de 26-6-2013, 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 do Senado serão 
posteriormente comunicado.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Aviso nº 35, de 2013, vai à Comis-
são de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimentos que se-
rão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os requerimentos que acabam de ser 
lidos serão despachados à Mesa para decisão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Encerrou-se ontem o prazo para apre-
sentação de emendas ao Projeto de Lei do Senado 
nº 279, de 2012, do Senador Cyro Miranda, que altera 
a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgâ-
nica da Assistência Social, para estabelecer a idade 
mínima de sessenta anos para fins de recebimento do 
benefício de prestação continuada.

Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nada mais havendo a tratar, a Presi-
dência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e 
aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão 
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 ho-
ras, a seguinte

ORDEM DO DIA 
Às 15 horas

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 16, DE 2013 
(Proveniente da Medida Provisória n° 611, de 

2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de 
Conversão nº 16, de 2013, na forma do texto 
aprovado na Câmara dos Deputados, que  abre 
crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 
do Desenvolvimento Agrário, da Defesa e da 
Integração Nacional, no valor de três bilhões, 
novecentos e vinte e seis milhões e duzentos 
mil reais, para os fins que especifica (prove-
niente da Medida Provisória nº 611, de 2013).
Parecer sob nº 23, de 2013, da Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza-
ção, Relatora: Deputada Gorete Pereira (PR/
CE); e Relator Revisor: Senador João Vicente 
Claudino (PTB/PI), favorável à Medida Provi-
sória e pela inadmissibilidade das Emendas 
nºs 1 a 15.
(Lido no Senado Federal no dia 10.07.2013)
(Sobrestando pauta a partir de 19.05.2013)
Prazo final prorrogado: 15.08.2013

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 17, DE 

2013 
(Proveniente da Medida Provisória 

nº 610, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 17, de 2013, na forma do 
texto aprovado na Câmara dos Deputados, 
que  amplia o valor do Benefício Garantia-
-Safra para a safra de 2011/2012; amplia o 
Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata 
a Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 2004, 
relativo aos desastres ocorridos em 2012; au-
toriza a distribuição de milho para venda a pe-
quenos criadores, nos termos que especifica; 
institui medidas de estímulo à liquidação ou 
regularização de dívidas originárias de ope-
rações de crédito rural; altera as Leis nºs 
10.865, de 30 de abril de 2004, e 12.546, de 
14 de dezembro de 2011, para prorrogar o 
Regime Especial de Reintegração de Valores 
Tributários para as Empresas Exportadoras 
– REINTEGRA e para alterar o regime de de-
soneração da folha de pagamentos, 11.774, 
de 17 de setembro de 2008, 10.931, de 2 de 
agosto de 2004, 12.431, de 24 de junho de 
2011, 12.249, de 11 de junho de 2010, 9.430, 
de 27 de dezembro de 1996, 10.522, de 19 
de julho de 2002, 8.218, de 29 de agosto de 
1991, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
9.393, de 19 de dezembro de 1996, 12.783, 
de 11 de janeiro de 2013, 12.715, de 17 de 
setembro de 2012, 11.727, de 23 de junho 
de 2008, 12.468, de 26 de agosto de 2011, 
10.150, de 21 de dezembro de 2000, 12.512, 
de 14 de outubro de 2011, 9.718, de 27 de 
novembro de 1998, 10.925, de 23 de julho de 
2004, 11.775, de 17 de setembro de 2008, e 
12.716, de 21 de setembro de 2012, a Medida 
Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 
2001, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março 
de 1972; dispõe sobre a comprovação de 
regularidade fiscal pelo contribuinte; regula 
a compra, venda e transporte de ouro; e dá 
outras providências. (proveniente da Medida 
Provisória nº 610, de 2013).
Parecer sob nº 24, de 2013, da Comissão Mis-
ta, Relator: Senador Eunício Oliveira (PMDB/
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CE); e Relator Revisor: Deputado Paulão (PT/
AL), favorável à Medida Provisória e às Emen-
das nºs 3, 4, 5, 9, 11 a 19, 23, 25 a 28, 32 a 
44, 47, 48, 51 a 58, 62 a 72, 77 a 86, 88 a 97, 
105 a 114, 116 a 118, nos termos de Projeto 
de Lei de Conversão, que oferece; e pela re-
jeição das demais emendas.
(Lido no Senado Federal no dia 10.07.2013)
(Sobrestando pauta a partir de 19.05.2013)
Prazo final prorrogado: 15.08.2013

3 
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 
Gilmar 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 co-
brança adicional sobre as despesas em bares, 
restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimen-
tos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR 
e CAS.

4 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 248, DE 2013 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 724, de 2013 – art.  336, II)

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.

5 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 410, DE 2012-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 767, de 2013 – art. 336, II)

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 Desenvolvi-
mento do Distrito Federal e Entorno – RIDE 

e instituir o Programa Especial de Desen-
volvimento 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.

6 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 224, DE 2013-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 799, de 2013)

Continuação da discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei do Senado nº 224, de 2013-Com-
plementar, da Comissão Mista destinada a 
consolidar legislação federal e regulamentar 
dispositivos da Constituição Federal, que  dis-
põe sobre o contrato de trabalho doméstico, e 
dá outras providências.
Pareceres sob nºs:
– 681, de 2013, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romero 
Jucá, 1º pronunciamento: (sobre o Projeto), 
favorável, com as Emendas nºs 1 a 11-CCJ, 
que oferece; e
– 682, de 2013, de Plenário, em substituição 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá, 2º pro-
nunciamento: (sobre as Emendas nºs 12 a 29, 
de Plenário), favorável às Emendas nºs 28 e 
29, e contrário às Emendas nºs 12 a 27.

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 174, DE 2013 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

parágrafo único do art. 353 do  
Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 174, de 2013 (apresentado 
como conclusão do Parecer nº 670, de 2013, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator 
ad hoc: Senador Sérgio Souza), que  aprova 
a programação monetária para o segundo tri-
mestre de 2013.
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8 
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.

9 
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.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as  

Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 46 e 61, de  2012) 

(Calendário Especial –  
Requerimento nº 809, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que  altera 
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias para criar o Tribunal Regional 

Federal da 6º Região, com sede em Belém e 
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Ma-
ranhão e Tocantins.
Pendente de novo parecer, nos termos do Re-
querimento nº 795, de 2013.

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as 

Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 46 e 61, de 2012) 

(Calendário Especial – 
Requerimento nº 809, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Eunício Oliveira, que  cria 
Tribunal Regional Federal com jurisdição nos 
Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte 
e sede na cidade de Fortaleza. 
Pendente de novo parecer, nos termos do Re-
querimento nº 795, de 2013.

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-
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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 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 46, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução nº 46, de 2011, da Senadora Lídice 
da Mata, que  institui no Senado Federal a 
Comenda Dorina Gouveia Nowill e dá outras 
providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 996 e 997, de 
2012, das Comissões de Educação, Cultura e 

Esporte, Relatora: Senadora Ana Rita; e Dire-
tora, Relatora: Senadora Marta Suplicy.

16 
REQUERIMENTO Nº 705, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 705, de 2013, do Senador Randolfe Ro-
drigues,  solicitando o desapensamento do 
Projeto de Lei do Senado nº 62, de 2012 – 
Complementar, dos Projetos de Lei do Sena-
do 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 Comple-
mentares, a fim de que tenha tramitação au-
tônoma (limites de gastos com pessoal na Lei 
de Responsabilidade Fiscal).

17 
REQUERIMENTO Nº 713, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
713, de 2013, da Senadora Ana Amélia,  so-
licitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 118, de 2011, e 234, de 
2012, por regularem matéria correlata (quotas 
para empregados com deficiência).

18 
REQUERIMENTO Nº 714, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
714, de 2013, do Senador José Pimentel,  so-
licitando a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 269, de 2010; 118, de 2011, 
e 234, de 2012, por regularem matéria correla-
ta (quotas para empregados com deficiência).

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão à 1 hora e 1 minuto.)
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	P21: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     21
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P22: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 22    
	LNormal: 


	P23: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     23
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P24: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 24    
	LNormal: 


	P25: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     25
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P26: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 26    
	LNormal: 


	P27: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     27
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P28: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 28    
	LNormal: 


	P29: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     29
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P30: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 30    
	LNormal: 


	P31: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     31
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P32: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 32    
	LNormal: 


	P33: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     33
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P34: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 34    
	LNormal: 


	P35: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     35
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P36: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 36    
	LNormal: 


	P37: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     37
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P38: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 38    
	LNormal: 


	P39: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     39
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P40: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 40    
	LNormal: 


	P41: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     41
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P42: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 42    
	LNormal: 


	P43: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     43
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P44: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 44    
	LNormal: 


	P45: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     45
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P46: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 46    
	LNormal: 


	P47: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     47
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P48: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 48    
	LNormal: 


	P49: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     49
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P50: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 50    
	LNormal: 


	P51: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     51
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P52: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 52    
	LNormal: 


	P53: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     53
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P54: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 54    
	LNormal: 


	P55: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     55
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P56: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 56    
	LNormal: 


	P57: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     57
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P58: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 58    
	LNormal: 


	P59: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     59
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P60: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 60    
	LNormal: 


	P61: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     61
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P62: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 62    
	LNormal: 


	P63: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     63
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P64: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 64    
	LNormal: 


	P65: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     65
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P66: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 66    
	LNormal: 


	P67: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     67
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P68: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 68    
	LNormal: 


	P69: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     69
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P70: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 70    
	LNormal: 


	P71: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     71
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P72: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 72    
	LNormal: 


	P73: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     73
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P74: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 74    
	LNormal: 


	P75: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     75
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P76: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 76    
	LNormal: 


	P77: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     77
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P78: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 78    
	LNormal: 


	P79: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     79
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P80: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 80    
	LNormal: 


	P81: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     81
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P82: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 82    
	LNormal: 


	P83: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     83
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P84: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 84    
	LNormal: 


	P85: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     85
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P86: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 86    
	LNormal: 


	P87: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     87
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P88: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 88    
	LNormal: 


	P89: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     89
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P90: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 90    
	LNormal: 


	P91: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     91
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P92: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 92    
	LNormal: 


	P93: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     93
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P94: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 94    
	LNormal: 


	P95: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     95
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P96: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 96    
	LNormal: 


	P97: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     97
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P98: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 98    
	LNormal: 


	P99: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     99
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P100: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 100    
	LNormal: 


	P101: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     101
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P102: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 102    
	LNormal: 


	P103: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     103
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P104: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 104    
	LNormal: 


	P105: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     105
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 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: 




